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Vaddar/Mellanlägg/styvnader  

för väskor, necessärer etc.  

Quiltbu�k Tex�lia 

Skördevägen 3 

531 53 Lidköping 

Tel: 070 221 2353 

www.qbtex�lia.se 

Dessa mellanlägg/vaddar/styvnader är utprovade av Marie 2015 av det som bu�ken har i lager och beskriver fakta och Maries egna 

upplevelser av materialen. Alla kan anses lämpliga för väskor, necessärer och små �ng men de ger olika mycket stadga m.m. 

Syntetmaterial utan klister + mellanlägg 

Hobbs 80/20 , bomull/polyester 

Bredd: 305 cm 

Klister: Inget 

Krymper: 3 - 5 %, Förkrymps 

Maries kommentar: Lä7 a7 sy i, inte för 

tjock. Ger e7 mjukt slutresultat. Behöver 

nåla eller använda någon form av lim. Blir 

e7 t mjuk resultat. 
 

Kan använda Hobbs 80/20 fusible för 

samma resultat men ingen förtvä7. 

Naturmaterial 

Syntetmaterial utan klister 

Hobbs bomull/polyester 80/20 

S$ff Stuff, Lazy Girl Design 

Bredd: 50 cm 

Klister: Inget 

Krymper: Inget 

Maries kommentar: Lä7 a7 sy i, inte för 

tjock, följsamt. Ger e7 ganska styvt slutre-

sultat. Behöver nåla eller använda någon 

form av lim. 

 

 

S$ff Stuff 

Thermolam 272 (Thermolam Plus 

TP970) + Decor Bond 

Bredd: 114/114 cm 

Klister: Inget/en sida 

Krymper: Inget 

Maries kommentar: Stryker fast DB mot 

Thermolamen. Rela�vt hårt a7 sy i men 

fullt möjligt om man tar det lugnt. Ger e7 

styvt men mjukt slutresultat. Behöver 

nåla eller använda någon form av lim för 

tygerna. Ej lämpligt för små saker. 

Thermolam 272 + Decor Bond 



2 

© Marie Hellbergh, Tex�lia 2022 

Vaddar/Mellanlägg/styvnader  

för väskor, necessärer etc.  

Dessa mellanlägg/vaddar/styvnader är utprovade av Marie 2015 av det som bu�ken har i lager och beskriver fakta och Maries egna 

upplevelser av materialen. Alla kan anses lämpliga för väskor, necessärer och små �ng men de ger olika mycket stadga m.m. 

Syntetmaterial med klister på en sida 

H 640, Vliseline (har vi inte längre) 

Bredd: 90 cm 

Klister: En sida 

Krymper: Inget, si7er kvar e?er tvä7 40°

utan sömnad. 

Maries kommentar: Lä7 a7 sy i, inget klis-

ter på nålen. Slutresultatet blir ganska 

mjukt. 

 

Med H630 blir det ännu mjukare 
H 640 

Pellon Fusible Thermolam Plus/

TP971F 

Bredd: 114 cm 

Klister: En sida 

Krymper: Inget, si7er kvar e?er tvä7 40°

Maries kommentar: Lä7 a7 sy i, inget 

klister på nålen. Slutresultatet blir ganska 

mjukt. 

 

 

Pellon Fusible Thermolam 

Quiltbu�k Tex�lia 

Skördevägen 3 

531 53 Lidköping 

Tel: 070 221 2353 

www.qbtex�lia.se 

In-R-Form  495 

Bredd: 147 cm 

Klister: En sida 

Krymper: Inget, si7er kvar e?er tvä7 40°

utan sömnad. 

Maries kommentar: Lä7 a7 sy i, inget klis-

ter på nålen.  Slutresultatet blir lä7 och 

stadigt. Står för sig själv. Lämplig för data-

väskor, skydd �ll pla7or m.m  

In-R-Form 
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Vaddar/Mellanlägg/styvnader  

för väskor, necessärer etc.  

Dessa mellanlägg/vaddar/styvnader är utprovade av Marie 2015 av det som bu�ken har i lager och beskriver fakta och Maries egna 

upplevelser av materialen. Alla kan anses lämpliga för väskor, necessärer och små �ng men de ger olika mycket stadga m.m. 

Syntetmaterial med klister på båda sidor 

In-R-Form 493 

Bredd: 147 cm 

Klister: Båda sidor  

Krymper: Inget, si7er kvar e?er tvä7 40°

utan sömnad. 

Maries kommentar: Lä7 a7 sy i, inget klis-

ter på nålen. Använd tyg på båda sidor el-

ler tyg + teflonark vid pressning. Slutresul-

tatet blir lä7 och stadigt. Står för sig själv. 

Lämplig för dataväskor, skydd �ll pla7or 

m.m  
In-R-Form 

HH 650, Vliseline (har vi inte 

längre) 

Bredd: 148 cm 

Klister: Båda sidor 

Krymper: Inget, si7er kvar e?er tvä7  för 

hand, har ej provat i maskin 

Maries kommentar: Använd tyg på båda 

sidor eller tyg + teflonark vid pressning. 

Lä7 a7 sy i, inget klister på nålen. Slutre-

sultatet blir mycket mjukt. 

HH 650 

Quiltbu�k Tex�lia 

Skördevägen 3 

531 53 Lidköping 

Tel: 070 221 2353 

www.qbtex�lia.se 


