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Efektowny haft na skórze
Spotykany niemalże wszędzie. W
sektorze modowym, samochodowym,
lotniczym, meblowym, sportowym
i wielu nnych. Haft komputerowy na
skórze – o nim dziś krótka rozprawka.
Maszyny hafciarskie niemieckiej produkcji ZSK cieszą się na polskim rynku ogromnym zaufaniem. Sprawdzona
niemiecka jakość oraz elastyczność nie
zawodzi, otwierając ich użytkownikom
nowe horyzonty rynkowe. Aktualnie,
niemieckie hafciarki ZSK testowane są
w hafcie na podłożu skórzanym, uzyskując przy tym nienaganne efekty.

wany proces zdobienia. Do zalet haftu
na materiałach skórzanych z pewnością
zaliczają się także nieograniczone możliwości, jakie daje nam naturalne podłoże haftu oraz wzrost samej wartości
haftu, stanowiącego (jak podkreśla ZSK)
najwyższą formę zdobienia tekstyliów.

Wskazówki techniczne
Skóra, skórze nie jest równa. Rodzaj
skóry i rodzaj haftu muszą w pełni ze
sobą współgrać, ostrzega nas ekspert
hafciarski ZSK. Pamiętajmy, że nie na
każdej skórze (w zależności np. od jej
grubości) możemy wykonać dany haft.
Sprawdźmy najpierw, przetestujmy.
Zalety
I koniecznie unikajmy zbyt intensywnej
Technologia haftu komputerowego perforacji skórzanego podłoża.
na skórze posiada, zdaniem niemiecDo niewielkich, filigranowych hakiego producenta ZSK, tylko zalety.
ftów (na przykład motywów) doPo pierwsze, najwyższa precyzja
bierajmy skóry stabilne, gładkie,
i dokładne umiejscowienie haużywając przy tym cienkich igieł
ftu, świetnie sprawdzające
i nici, radzi ekspert ZSK.
się w przypadku krojów,
Najlepsze efekty „quilw których odtwarzane
tingu” uzyskamy wybiei haftowane są oddzielne
rając za podłoże skórę
elementy. Po drugie, możmiękką i stosując do haliwość kombinacji i łączeftu grube nici oraz igły.
nia ze sobą grubego haftu z
Pamiętajmy także o zafiligranowymi detalami lub
stosowaniu odpowiedniej
cekinami, sznurkami i inpianki hafciarskiej, ramki
nymi ozdobami. Po trze- Wykorzystanie haftu na skórze stabilizującej skórę (jeśli
w sektorze modowym.
cie, w pełni zautomatyzo-  (Zdjęcie i wykonanie: ZSK) jest taka potrzeba) lub spe-

cjalnego kleju. Zapewnienie stabilnego
podłoża hafciarskiego jest bowiem niesłychanie ważne.
Nitkę dobieramy w zależności od
przeznaczenia i rodzaju podłoża.
W przypadku pikowania i stębnowania
(na przykład dla przemysłu samochodowego), idealnie sprawdziły się grube
nici Amann Serafil 20. Drobne hafty
wykonywaliśmy nićmi poliestrowymi
(40‘ - 100‘). Nie bójmy się także sięgać
po nici akrylowe.
Hafciarki
Nowo skonstruowane (lub odpowiednio przerobione) maszyny hafciarskie serii ZSK Jafa/Jnfa i Racer (1-8
głowic), bez problemu poradzą sobie
z haftem na skórzanym podłożu. ZSK
proponuje ponadto tzw. „upgrade“ przy
zamówieniu nowych maszyn. W przypadku maszyn o dłuższym stażu, dostosowanie ich do haftu na skórze możliwe jest tylko poprzez autoryzowanego
dystrybutora. Podobnie, jak w przypadku maszyn płaskich o liczbie głowic
większej niż 8. Natomiast maszyny, które będą wykonywały haft na skórzanym
podłożu z wykorzystaniem np. cekinów
lub sznurków, muszą zostać wyposażone w dodatkowe przystawki.
www.zsk.de
www.semitechnika.com
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