Tukikankaat
Backings
Esittely
Tukikankaan käyttö on brodeerauksessa tärkeää koska se stabiloi kankaan ja materiaalin, minkä
ansiosta brodeerattava kuvio näyttää hyvältä. Yleinen sääntö on, että tukikangas asetetaan
brodeerattavan tuotteen alle ennen kuin tuote kiinnitetään pidikeraamiin.
Tukikankaan on oltava riittävän tukeva, ettei tuote elä tikkauksen aikana. Jos tuote on kiinnitetty
raamiin liian löysälle, voi brodeeratusta kuviosta tulla epätarkka tai jos tukikangas on liian ohut /
heikko saattaa olla että kangas uppoaa pistolevyn reikään, jolloin kangas repeytyy tai neula katkeaa.
Kuinka voit tietää että tuote on oikein raamitettu? Työnnä sormeasi pitkin materiaalin pintaa. Jos
tulee ryppyjä, on tuote liian löysällä. Tarkista voiko materiaalin helposti nostaa erilleen
tukikankaasta. Jos voi, yritä työntää sisäpuolista raamia alemmaksi kuin ulkorengasta. Huomaat
kuinka kangas kiristyy tällä yksinkertaisella säädöllä.
Hyvä brodeeraus edellyttää hyvää tukikangasta. Ja hyvä tukikangas tulisi olla monisuuntainen (tai ei
minkään suuntainen), sellainen mikä ei veny mihinkään suuntaan, venyy tasaisesti kaikkiin suuntiin
ja repeytyy helposti ja puhtaasti kaikkiin suuntiin! Vahvuus tulisi olla sellainen, että ainoastaan yhtä
tukikangas kerrosta käytetään. Markkinoilla olevat ohuet ja halvat tukikankaat vaativat useamman
kuin yhden kerroksen, kun taas meidän tukikankaamme vaatii ainoastaan yhden tukikangas
kerroksen minkä ansiosta meidän tukikankaamme käyttö on taloudellisempaa.
On tärkeää oppia millainen tukikangas on sopiva erilaisissa brodeerauksissa. Eräät faktat määräävät
millaista tukikangasta tulisi käyttää eri materiaaleissa: tikkimäärä, tikkien pituus ja brodeeraus
kuvion koko. Tärkein tieto brodeerauksessa käytettävistä tukikankaista on se, että kaikki käyttävät
sitä eri tavoin. Sääntöjä ja suosituksia ei ole! Mikä toimii yhdellä ei välttämättä toimi toisella. Monet
ongelmat ratkaistaan digitoinnilla. Voimme kuitenkin tarjota parasta mahdollista tukikangasta,
joskaan se ei selvitä kaikkia ongelmia.
Introduction
Backing is important in machine embroidery as it stabilizes the fabric or material, thus allowing the
embroidery design to look good. The general rule is to place the backing under the material to be
embroidered before hooping or framing in place.
The backing should be stable enough to prevent movement during the stitching process. If it is
loosely hooped, then this will create unclear designs and if there is inadequate backing then this will
allow the fabric to be pulled down the needle plate hole, causing the fabric to tear or snap the needle.
How do you know if it is properly hooped? Push your fingers across the material. If there are
wrinkles, then the tension is loose. Check if you can easily pick up the material off the backing. If it
does, try putting the inner hoop ring a little lower than the outer hoop ring. Chances are your fabric
tension will improve after this simple adjustment.
Good embroidery requires good backing. And good backing should be multi-directional (or nondirectional), one that has no stretch in any direction, with equal tear strength in all directions and tear
easily and cleanly in all directions! It should be dense so that only a single layer is used in an
application. Light and cheap backings available in the market require the use of several layers per
application, where only one piece of our backing is enough making ours more economical.
It is important to learn what kind of backing is suitable for each type of embroidery. Some factors to
consider in backing selection are the type of material, stitch count, stitch length and size of design.
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The most important thing to know about backings, however, is that everybody does things
differently. There are no set rules! What works for one will not necessarily work for another. Most
problems are solved in digitizing. We can only supply the best backings, which will not solve all
problems!
Repimällä poistettava tukikangas
Kuvion viimeistely käyttäen repimällä poistettavaa tukikangasta on yleensä nopeampaa,
turvallisempaa ja myös halvempaa kuin leikattavaa tukikangasta käyttäen. Pelkästään yhden kalliin
tuotteen rikkoutumisen välttämisellä saavutettava hyöty ja säästö on merkittävä.
Revittävää tukikangasta voidaan käyttää lähes kaikissa tuotteissa, kuten erityistä varovaisuutta
vaativissa aroissa materiaaleissa tai venyvissä kankaisissa (löysästi kudotuissa neulepuseroissa).
Uimapuvut ja sukat ovat usein poikkeuksia tähän sääntöön ja myös niihin revittävä tukikangas on
usein hyvä valinta.
Yleinen sääntö repäisemällä poistettavaa tukikankaan käsittelyyn:
Repäise tukikangas mahdollisimman läheltä tikkejä ja vältät kieroutumaa.
Varsinkin mallit 632 ja 633 ovat erityisen pehmeitä. Ne ovat erityisen valmistusmenetelmän
tuloksena pehmeämpiä kuin muut markkinoilla olevat vastaavat kankaat. Kokeile sitä ihoasi vasten,
pehmeää!
Tearaways
A tearaway is the usual backing used for most embroidery. Embroidery can generally be finished
more quickly and safely than with a cutaway backing. If you cut one expensive garment, then the
advantages of a tearaway are remarkable.
Tearaways can be used on most items, but, in general, should be used with extreme caution on
exceptionally delicate or stretchy fabrics such as loosely knit sweaters. Swimsuits and socks are
often exceptions to this rule, and here a tearaway is a good choice.
The general rule in handling a tearaway is just to tear the backing as close to the stitches as possible
to reduce any chance of distortion.
Styles 632 ja 633 are especially soft. These are made with a unique process making them softer
than any others. Try it against your skin, and note the softness!
Leikkaamalla poistettava tukikangas
Leikaten poistettavalla tukikankaalla saadaan vakaa pohja arkojen ja venyvien kankaiden
brodeerauksiin.
Tukikangas auttaa säilyttämään kuvion terävyyden brodeerauksen aikana, sekä saa kuvion
säilyttämään muotonsa myös usein toistuvissa pesuissa.
Yleinen sääntö leikkaamalla poistettavan tukikankaan käsittelyyn:
Leikkaamalla poistettavaa tukikangasta ei tule leikata liian läheltä brodeerauskuviota ja
leikkaussuunnan on oltava linjakas (ei teräviä kulmia). Erityisten brodeeraussaksien käyttäminen
(joissa on pyöreä kärki ) estää leikkaamisen kankaaseen.
Varsinkin mallien 824 ja 498 tukikankaat ovat todella vahvoja mutta myös pehmeitä. Kokeile sitä
ihoasi vasten, pehmeää!
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Cutaways
Cutaways are needed to provide a stable base for embroidery of delicate and stretchy fabrics.
A cutaway not only helps maintain the sharpness of details of a design but also preserves the shape
of the design even after several washings.
The general rule in handling a cutaway is that you should not cut very close to the embroidery and
that a gliding scissor motion rather than a cutting one should be used. A special embroidery scissors
with blunt ends are recommended to prevent snagging the fabric.
Styles 824 and 498 backings are soft but stable. Try it against your skin and note the softness!
Musta tukikangas
Mustaa tukikangasta käytetään tummille vaateille, esim. nahkatakille, collegepuserolle, jne. Tämä
tukikangas estää häiritsevää kiiltoa tuotteissa joissa valkoista tukikangasta muuten käytettäisiin.
Tätä tukikangasta on saatavana repäisemällä poistettavana sekä leikkaamalla poistettavana.
Black backings
Black backings are used for dark garments such as leather jackets and sweatshirts; etc. It prevents a
distracting glow in the interior of the garment when white backing is otherwise used. This backing is
available as tearaway or cutaway.
Tarratukikangas
Tarratukikangas on repimällä poistettavaa tarralla varustettua tukikangasta. Tämä tukikangas on
tarkoitettu vaikeiden tuotteiden brodeeraukseen, esim. vyöhön, lippalakin lipalle, taskulle, sukille,
käsineille, lompakolle, ym. tuotteille, jotka brodeerataan ilman raamiin pingottamista sekä
ongelmallisille, hyvin venyville tai liukkaille materiaaleille.
Peel and stick backings
This is a self-adhesive tearaway backing meant to stabilize difficult materials such as belts, cap
vizors, pockets, socks, gloves, wallets, other products that require hoopless embroidery as well as
problem, very stretchy and high slip materials.
Solvi
Tämä vesiliukoinen kalvo estää tikkien uppoamisen kankaaseen, esimerkiksi frotee-, sametti-,
fleece- sekä neulekankaaseen ja myös selventää pienen tekstin ja monimuotoiset kuviot.
Solvy
This water soluble topping prevents the stitches sinking into the fabric like terry cloth, corduroy,
fleece and knits and also makes small texts and intricate designs clearer.
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Mallit / Types
Perforoitu rulla / Perforated roll
JS-10010W10

JS-31558W06

25,4 cm x 25,4 cm
400 kpl /pcs

14 cm x 15,2 cm
600 kpl / pcs

Vesiliukoinen kalvo joka estää tikkien
uppoamisen kankaaseen, esim. Frotee-,
fleece- ja neulekankaaseen ja myös
selventää pienen tekstin ja monimuotoiset
kuviot.
Water soluble topping which prevents the stitches
sinking into the fabric like terry cloth, fleece and knits
and also makes small texts and intricate designs
clearer.
"Huomaamaton", leikkaamalla poistettava, pehmeä ja
sileä (läpinäkyvä). Voidaan käyttää normaalisti tai pienen
tekstin brodeeraukseen toisen tukikankaan ja kankaan
välissä.
"No show" mesh cutaway, soft and sheer. It is especially
designed for light knit or light colored knit to eliminate
the backing "shadow". This can be used at times by itself
although on fine lettering it should be sanwiched with
a tearaway for added definition.

JS-4985CWO6

14,6 cm x 15,2 cm
Leikkaamalla poistettava, tiheä mutta erittäin pehmeä,
suurelle tikkimäärälle.
Cutaway, dense but very soft, for the highest of stitch
counts.

JS-49878W08
JS-498B8W12
JS-6325CWO6
JS-63278W08
JS-632B8W12
JS-6335CWO6
JS-63378W08
JS-633B8W12
JS- 63314W14
JS-8245CWO6
JS-82478W08
JS-824B8W12

19 cm x 20,3 cm
450 kpl / pcs
29,2 cm x 30,5 cm
300 kpl / pcs
14,6 cm x 15,2 cm
600 kpl / pcs
19 cm x 20,3 cm
450 kpl / pcs
29,2 cm x 30,5 cm
300 kpl / pcs
14,6 cm x 15,2 cm
19 cm x 20,3 cm
450 kpl / pcs
29,2 cm x 30,5 cm
300 kpl / pcs
35,6 cm x 35,6 cm
257 kpl / pcs
14,6 cm x 15,2 cm
600 kpl / pcs
19 cm x 20,3 cm
450 kpl pcs
29,2 cm x 30,5 cm
300 kpl / pcs

Repimällä poistettava, pehmeä, pienelle ja keskisuurelle
tikkimäärälle, pikee paidoille ja neulekankaille.
"Soft" tearaway, for lower to miidle stitch counts, for piqué
and knits.
Repimällä poistettava, pehmeä, keskisuurelle ja suurelle
tikkimäärälle, keskiraskaalle ja raskaalle materiaalille,
esim. fleece.
"Soft" tearaway for middle to higher stitch counts,
for medium and heavy weight fabrics, for example:
fleece.
Leikkaamalla poistettava, erittäin pehmeä, kevyelle ja
keskiraskaalle materiaalille, keskisuurelle tikkimäärälle.
"Very soft" cutaway for light and medium fabrics, for JSmedium stitch counts.
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Mallit / Types
Perforoimaton rulla / Unperforated roll
JS-632W46

117 cm x 229 m

Repimällä poistettava, pehmeä, pienelle ja keskisuurelle
tikkimäärälle, pikee paidoille ja neulakankaille.
"Soft" tearaway for lower to middle stitch counts, for for
piqué and knits.

JS-678W46BLK
(Musta / Black)

117 cm x 229 m

Repimällä poistettava. Yleistukikangas keskisuurelle ja suurelle
tikkimäärälle. Sopii neulekankaalle, fleece:ille, lippalakeille.
All-purpose tearaway for medium and high stitch counts, for
knits, fleece and caps.

JS-7016108961
155 cm x 91 m

100% uusiokuitu. Edullinen repimällä poistettava joka sopii
lippalakeille, sukille ja brodeerauksiin joissa ei ole pieniä
yksityiskohtia.
100% recycled fiber. Inexpensive tearaway for caps, socks and
not so fine detailed embroidery.

JS-824W46

117 cm x 229 m

Leikkaamalla poistettava, erittäin pehmeä, kevyelle ja
keskiraskaalle materiaalille, keskisuurelle tikkimäärälle.
"Very soft" cutaway for light and medium fabrics, for medium
stitch counts.

JS-824W46BLK
(Musta / Black)
JS-9572408900

61 cm x 183 m

JS-95724089

61 cm x 10 m

Lämpöliimatukikangas irtomerkkien brodeerauksiin.
Fusible backing for embroidery of emblems/badges

Arkkitukikangas / Backings in sheets
JS-61140W09

10,2 cm x 22,8 cm
500 kpl / pcs

Repimällä poistettava, suurelle tikkimäärälle, lippalakille.
Tearaway backing for high stitch counts, best for caps.

JS-611W46

117 cm x 229 m

Tarratukikankaat / Peel and stick backings
MIM-1555-21

0,55 m x 91 m / rll

MIM-1555-21/10

0,55 m x 10 m / rll

Repimällä poistettava, tarralla varustettu tukikangas joka on
tarkoitettu vaikeisiin brodeerauksiin, esim. vyöhön, lippalakin
lipalle, ym. tuotteille jotka brodeerataan ilman raamiin
pingottamista. Ongelmallisille, hyvin venyville tai liukkaille
materiaaleille.
Self-adhesive tearaway backing meant for difficult materials
such as belts, cap vizors, other products that require hoopless
embroidery. For problem, high stretch and high slip
materials.

Tukikangasteline / Backing holder
MIM-BH-L
61 cm
MIM-BH-S
33 cm
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Pikaraamit
Fast Frames
Pikaraami on yksiosainen teräksestä valmistettu raami. Pikaraamin avulla vaikeiden
ja epätasaisten tuotteiden brodeeraus on helppoa ja nopeaa. Mikä tahansa tuote, joka
voidaan tasaisesti kiinnittää raamiin, on mahdollista brodeerata.
Fast Frames is a one piece stainless steel frame. With the help of the fast frame, the
embroidery of difficult and irregular products is easy and fast. Any product that you
can stick down flat to the frame is possible to embroider.
Perusmalli / Basic model
FF-TBT-001
- hattuun, mansettiin, vyöhön, paidan kaulukseen,
hikinauhaan, lippalakin lipalle, - taakse ja - sivulle /
for hat, cuff, belt, collar, sweatband, cap's vizor, back and side
- kokonaisleveys / overall width 35,5 cm
- 2 ompelualuetta / 2 sewing areas 8 x 17,5 ja 7 x 11,5 cm
Laaja malli / Wide format
FF-BRO-002
- hevosloimille, kaksoisvetoketjulle,
esim. urheilulaukun läpälle, karatevyöhön, jne. /
for horse-blanket, top of sports bag with double
zipper, karate belt, etc.
- kokonaisleveys / overall width 58,5 cm
- ompelualue / sewing area 16,5 x 46 cm
FF-TBT-MED
- kokonaisleveys / overall width 35,5 cm
- ompelualue / sewing area 16,5 x 23 cm
Taskuraami / Pocket frame
FF-TBT-MONO
- taskulle, sukille, lompakolle, käsineille; jne. /
for pocket, socks, wallet, gloves; etc.
- kokonaisleveys / overall width 35,5 cm
- ompelualue / sewing area 5 x 10 cm
FF-TBT-POCKET
- venyvälle taskulle, esim. trikoo- ja neulekankaille /
for pocket that has stretch like jersey and knits
- kokonaisleveys / overall width 35,5 cm
- ompelualue / sewing area 7,5 x 10 cm
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FF-TBT-COMP
- salkkumikrokotelolle, esiliinan taskulle,
mille tahansa isolla taskulla varustetulle laukulle, jne.
for laptop computer cases, apron pockets or
any type of bag with larger pocket, etc.
- ompelualue / sewing area 12,5 x 10 cm
FF-TBT-NAMETAP
- niminauhalle / for name tapes
- kokonaisleveys / overall width
- ompelualue / sewing area

FF-TBT-SLEEVE
- hihalle, housulle / for sleeve, pant leg
- ompelualue / sewing area 28 x 8 cm

Huom: TBT raami sopii Brother-, Tajima- ja Toyota-brodeerauskoneille. Vastaava
pikaraami muihin koneisiin saatavana erikoistilauksena.
Note: TBT frame is suitable for Brother , Tajima and Toyota embroidery machines.
Corresponding fast frames for other machines are available as special orders.
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