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Mellanlägg och vaddar, stabiliseringsmaterial och på-

pressbart lim 

I USA  heter vadd ba�ng och i England wadding.  

Mellanlägg har många olika namn, man pratar om Interfacing, Stabilizers, Fleece, fusible webs/adhesives 

och vävda, nonwoven  och fusibles/fixerbara. Inom () är de jag vet är liknande av annat märke. 

Skillnad mellan vadd och mellanlägg, stabiliseringsmaterial 

Vadd: 

Lite fluffigare, används �ll kviltar, dukar etc  

Vadd/Mellanlägg: tunnare variant av vaddar  

Mellanlägg och vaddar överlappar ibland beroende på vad det ska användas �ll. 

Används o%a �ll tex dukar, väggbonader etc.  

Mellanlägg/Stabiliseringsmaterial: 

Används i väskor, necessärer etc  

Underlag för broderi och applika.oner 

Påpressbart lim 

 

Vadd: 

Vi har i bu�ken Hobbs Heirloom  80/20 (blekt och oblekt), Fusible 80/20, Hobbs Tuscany ullvadd, Hobbs 

Tuscany  polyestervadd. Ibland Hobbs Tuscany silkesvadd. 

 

Vadd/mellanlägg: 

Vi har Hobbs Thermore (inget klister),  Vlieseline H630 (klister på en sida), Vlieseline 650 (dubbelklistrig) som 

är tunna vaddar/mellanlägg lämpliga som dukvadd, �ll viss del väggbonader. 

 

Mellanlägg/stabiliseringsmaterial: 

Vi har Pellon Thermolam Plus TP970, Fusible TP971 som är s.k. fleece (Vliseline 272 Thermolam) lämpliga 

�ll tex väskor, små necessärer som inte behöver vara så stadiga. Ibland paras de ihop med tex. Décor Bond 

för stadga) 

Warm Company Insul Bright för grytlappar 

Bosals In-R-Form med klister på en eller båda sidor. Används �ll väskor och necessärer som ska vara ganska 

stadiga. (By Annie So% & Stable). Också �ll ”burkar” Ipadfodral, väggbonader (ibland) 

S�ff Stuff från Lazy Girl (Peltex 70) 

Peltex 2-sided Fusible Ultra Firm Stabilizer 72F 
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(Vildona) Vliseline Decovil (har vi inte) 

 

Tunnare mellanlägg: 

Pellon Shape FlexST-101 (Vlieseline G700) finns vit och svart. 

Vlieseline H200, finns vit och svart 

Décor-Bond (möjligen Vlieseline S 320) 

 

Stabilisering för tex broderi  och applika.oner: 

S�ckvlies stabilisering utan lim 

Fixier-S�ck-vlies, stabilisering med en värmekänslig sida. Kan strykas på tyg och sedan tas bort utan aF lämna 

spår e%er sig.  

Soluvlies, vaFenlösligt stabilisering 

Totally Stable, stabilisering med en värmekänslig sida. Kan strykas på tyg och sedan tas bort utan aF lämna 

spår e%er sig.  

 

Påpressbart lim: 

Pappersburet på en sida: 

Heat-n-bond, finns i Feather lite, Lite och Ultra Hold. Lite är vanligast för applika�oner. Med Ultra Hold kan 

man göra tredimensionella saker och applika�oner som ej behöver tväFas eller sys. 

Pappersburet på båda sidor: 

Steam a Seam2, Finns också i Lite-variant. Lite klibbigt från början så man kan prova placering utan aF stryka 

fast det först. 

Utan bärarpapper: 

MistyFuse, tunt, utan bärarpapper, förändrar inte tygets följsamhet. Lämpligt aF stryka på tygets baksida för 

aF sedan klippas ut. Finns flera metoder för användning. 

 

 


