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Patchwork-tussenvoering met opgedrukt blauw 
raster in 90° - of 60° - hoek.

Voor alle stoffen

Vlieseline® creatief sortiment

Rasterquick 
Rasterquick 
Driehoek

90 cm

Quilter´s Grid
 112 cm

Plakbare tusssenvoering voor watercolor quilts, 
met opgedrukt raster;
bruin, fijne druklijntjes.

Voor alle stoffen Met lichte druk, staps-
gewijs droog opstrijken.

CS 500
80 cm

wit / kleuren + 
versch. types

Een in kleuren verkrijgbaar spinvlies, dat voor 
verschillende creatieve doeleinden b.v. creatief 
patchwork, woninginrichting,  gordijnen, lam-
penkampen, in theaters,  geschenkverpakking 
voor bloemisten, bandjes, strikken e.d. ingezet 
kan worden. 

Verwerking als stof.

CS 700 
CS 800

80 cm
107 cm

Spinvlies met zeer veel mogelijkheden!  Goed 
te beschilderen,knutselwerkjes, patchwork, gor-
dijnen, home deco, kamerschermen en andere. 
textielcreatieve toepassingen. 
Rafelt niet, goednaaibaar.

S 320
30 cm
45 cm
90 cm

Soepele gordijnkap tussenvoering;
voor tassen, stoffen mandjes, ceintuurs, hoeden 
en creatieve handenarbeid.

Voor bijna alle stoffen wol/katoen met vochtige doek,
ca. 15 sec. stap voor stap 
aandrukken

S 520
30 cm
45 cm
90 cm

Stevige gordijnkap tussenvoering;
voor tassen, stoffen mandjes, ceintuurs, hoeden 
en creatieve handenarbeid.

Voor bijna alle stoffen

S 80
30 cm
45 cm
90 cm

Naaibare tussenvoering
voor b.v. ansichtkaarten en handenarbeid.

Voor bijna alle stoffen

S 133
             30 cm

45 cm
90 cm

ecru

Zeer stabiele en compacte tussenvoering;
voor stoffen mandjes, kleppen voor hoeden, 
tassenbodems  en ander handenarbeid.

Voor bijna alle stoffen Wol/katoen met vochtige doek, 
ca. 15 sec. stap voor stap 
aandrukken,  bij uitzondering 
nu vanaf de stofkant 
opstrijken

vlakliggend handwas!

Toepassing Stof Verwerking/OnderhoudArtikel/Kleur/Breedte

Decovil I
90 cm

beige

Vochtige doek,  
met lichte druk, stapsgewijs 
droog opstrijken.

Opstrijkbaar tussenvoering met een leer-achtige 
greep.  Decovil is scheurvast en dimensioneel 
stabiel. Ideaal voor creatieve toepassingen bv. 
Tassen, Hoeden, Centuurs, Mappen en home-
deco. 

Voor bijna alle stoffen

wol/katoen met vochtige doek,
ca. 15 sec. stap voor stap 
aandrukken
                              
vlakliggend handwas!

Decovil I Light
90 cm

beige

Vochtige doek,  
met lichte druk, stapsgewijs 
droog opstrijken.

Lichtere en soepeler kwaliteit dan Decovil1. 
Ideaal voor Tassen, Hoeden, Centuurs en andere 
creatieve toepasingen. 

Voor bijna alle stoffen

S 133
             30 cm

45 cm
90 cm

Decovil I
90 cm

Decovil I Light
90 cm

S 133
             30 cm

45 cm
90 cm

ecru

Decovil I
90 cm

beige

Decovil I Light
90 cm

beige
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