
BYGG DIN VERDEN
– BARE FEM KLIKK FRA Å SE TEAMET TA FORM

På hjemmesiden vår kan du prøve 
ut logoen på alle plaggene og se 
hvor fi nt det blir. Det er en enkel 
og praktisk måte å presentere 
resultatet for kollegene på. 

På nye www.texstar.se er det 
lett å fi nne produktene du er 

ute etter. Når du har funnet det 
du vil ha, klikker du på MinLogo. 
Deretter kan du laste opp bedriftens 
logo eller skrive inn teksten du vil 
bruke på plagget. Design plagget 
fra forsiden, baksiden og sidene, og 
lagre bildene på harddisken. Det blir 
ikke mye enklere enn som så!

Velg transfertrykk,
applikasjon eller broderi

Transfertrykk [1] er i dag den 
vanligste trykktypen, og gir deg god 
fl eksibilitet. Selve trykket gjøres på 
en separat bærer, og deretter blir det 
overført til plagget ved hjelp av 
varme. Fargene blir klare og tydelige, 
og man får med selv de minste 
detaljer uten problemer. Transfer-
trykk fungerer på alt fra arbeidsklær 
som brukes ofte – der det er høye 
kvalitetskrav til holdbarhet over tid 
– til enklere løsninger som kanskje 
skal brukes ved bare én anledning.

Applikasjonsbroderier [2}, det vil 
si brodering på vevde merker, 
skinn, refl ekser, m.m. i forskjellige 
utførelser, er en annen metode for å 
lage unike effekter på plagget. 

Applikasjonene kan ha fi nere 
detaljer enn direktebroderier, og de 
kan påføres på forskjellige måter, 
avhengig av forutsetninger og 
behov. Applikasjonsbroderier blir 
brodert separat og deretter sydd fast 
på plagget eller påført ved hjelp av 
en selvklebende bakside som strykes 
eller limes på. 

Broderi [3] vil si at man broderer 
rett på plagget. Det gir et elegant 
resultat som er vanskelig å overgå, 
og broderiet sitter som det skal. 
Broderier gir plagget stil og et 
tydelig kvalitetspreg som løfter 
inntrykket av plagget.

Foretrekker du en annen metode? 
Det fi kser vi.  Andre populære 
teknikker er silketrykk [4] og vevde 
merker [5]. Snakk med forhandleren 
din eller slå på tråden til oss, så 
forteller vi hvilke muligheter som 
fi nnes. Det kan variere fra plagg til 
plagg – og avhenger av hvor mye det 
haster. 

1. TRANSFERTRYKK 2. APPLIKASJONSBRODERI 3. BRODERI 4. SILKETRYKK 5. VEVD MERKE

1 Velg et plagg på 
 texstar.se/no.

2 Klikk på +MinLogo 
 øverst på siden.

3 Velg broderi eller 
 transfertrykk.

4 Last opp logo eller 
 skriv inn en tekst, 
 og plasser den der 
 du vil ha den.

5 Voilà! Nå kan du 
 vise kollegene 
 plagget.


