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Fremgangsmåde til Bubble Jet Set 2000

Print på tekstil

1. Stoffet skal være af 100% bomuld, 100% silke eller 100% hør - eller blandinger af disse.  
 Brug gerne stof fra gamle dynebetræk eller damaskduge - udvasket stof tager godt imod printerfarven.  
 Stoffets struktur tilfører det færdige print tekstur. Undgå groftvævede stoffer - printeren synes ikke  
 godt om det. Klip stoffet i stykker, så det på alle leder er ca. 1 cm. større end det ønskede printformat, A4.

2. Stoffet lægges i et fladt plastickar, som helst skal være lidt større end stofstykkerne.
 Tag gummihandsker på og overhæld stoffet med Bubble Jet Set, så det dækker stoffet.
 Dup væsken godt ind i stoffet.
 Hvis man vil præparere flere stykker stof samtidig, kan man lægge stofstykkerne lag over lag i   
 karret. For hver gang, der er lagt et nyt lag stof, anbefales det at duppe igen for at sikre sig, at   
 dette også er gennemblødt. Der må eventuelt hældes mere væske på undervejs.

3. Stoffet trækker i væsken i 5 min. 

4. Stoffet afdryppes over karret og hænges til tørre. 

5. Den væske som er tilbage hældes tilbage i flasken - det kan genbruges uden problemer.

6. Frysepapiret klippes i stykker på samme størrelse som stofstykkerne.

7. Når stoffet er tørt stryges frysepapiret fast på stoffets vrangside. Det er den side af papiret, som er 
 vokset, der skal vende imod stoffet. Strygetemperatur som til silke er tilstrækkelig.
 Frysepapiret skal bruges for at give stoffet hold og hjælpe det igennem printeren. 

8. Tegn printformatet op på papirsiden. 
 Brug eventuelt pap-bagstykket fra en brugt A4 blok som skabelon.

9. Klip meget nøjagtigt. Ingen løse tråde må komme med ind i printeren.

10. Nu er tiden inde til at printe. Printere arbejder meget forskelligt. Det er dog generelt en god idé, at   
 indstille printeren til udskrivning af en høj kvalitet og i papirkvalitet vælges Transparent.

11. Check hellere én gang for meget end for lidt, at dit stof med papir vender rigtigt, når det placeres i  
 printerens papirbakke. Check også en ekstra gang, at det er absolut fri for løse tråde.

12. Nu printes det ønskede motiv ud. Man skal holde godt øje med printeren. Nogle typer  
 printere vil foretrække, at stoffet hjælpes lidt på vej.
 Nogle printertyper vil fungere bedst, hvis de indstilles til at anvende kraftigere papir end normalt   
 (det kan ikke lade sig gøre på alle typer). Hvis stof + papir krøller sammen, kan det hjælpe at stryge  
 et ekstra lag frysepapir på i den ende, der først trækkes ind i printeren.

13. Efter printning skal farven ”sætte sig” minimum 30 minutter og gerne til næste dag. 

14. Frysepapiret trækkes af stoffet. Med lidt forsigtighed, kan papiret bruges igen.

15. Vask stoffet i en mild sæbe eller shampoo. 
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MATERIALELISTE

•	 En flaske Bubble Jet Set

•	 Balje til Bubble Jet Set eller en foliebakke. Det primære er, at stoffet kan flyde frit.  
Bagefter kan du hælde den overskydende Bubble Jet Set-væske tilbage i flasken.

•	 Stof. Gerne gamle lagner - det giver et godt resultat på noget som har været vasket mange 
gange. Man kan arbejde på bomuld, silke og viscose. Man kan bruge hvidt og farvet stof. Bare 
vær opmærksom på, at stoffet ikke må være for mørkt eller for groft. Stoffet skal være fastvævet.

•	 Tørrestativ

•	 Klemmer

•	 Amerikansk frysepapir. Du kan også bruge det voksbehandlede papir som slagteren pakker kød 
ind i.

•	 Tape, limstift og alm. printerpapir til ekstra afstivning og til at holde trevler på plads.

•	 A4-skabelon. Brug fx. bagsiden fra en blok til at tegne op efter.

•	 Tusch eller kuglepen til at tegne omrids med.

•	 Saks

•	 Strygejern- og bræt

•	 Shampoo til at vaske printet ud med.

FORHANDLER AF BUBBLE JET SET OG AMERIKANSK FRYSEPAPIR

Postgaardens Patchwork
Løkkensvej 570
9800 Hjørring

Tlf. 98 99 90 18

Priser marts 2013:
Bubble Jet Set: 119,- kr  for en flaske med 473 ml.  + forsendelse 
Amerikansk frysepapir: 12 m i rullen. 38 cm bred, 75,- kr + forsendelse.

Materiale- og forhandlerliste


