
Dubbelhäftande tejp med bra klister 

Jag har saknat en riktigt bra produkt när man behöver hålla fast rejäla/tjocka saker. Där 

limpenna, limstift, att tråckla, knappnålar och Pryms wonder tape inte fungerar. Pryms 

wonder tape är för smal och har för klent klister. Funkar bra vid lättare sömnad (där man 

precis lika gärna kan använda knappnålar) men vid tyngre svårare sömnad håller det inte 

måttet. Sorry Prym, det mesta ni gör är bra men inte Wonder tape, i alla fall inte när det är 

svår sömnad. Har hittat en dubbelhäftande tejp med bra klisterförmåga 8mm bred avsedd 

för scrapbooking men har visat sig vara suverän vid sömnad också. Några exempel: 

 Kardborre på kapellväv  

2 svåra material tillsammans. Vet dom som limmar fast kardborren med kontaktlim före 

sömnad. Att använda kardborre med klister är uteslutet. Det kan inte vara meningen att 

man skall sy i klisterkardborre, jag gör det inte. Tycker inte att antiglue nålar hjälper. Det 

var dags att sy på sömmarna på vårt kapell (sytt för kanske 7-8 år sedan) Bytte sliten 

kardborre också. Med min nya dubbelhäftande tejp inga problem att få den ligga still vid 

sömnad. Har sytt med Serafiltråd. 

 

 

 

 

 

 

Stickning på fler lager jeanstyg 

Mer att fixa till vår båt. För snart 10 år sedan klädde jag om dynerna i sittbrunnen. Sydde 

dynorna av gamla jeans. 

 

 

 

 

 

 

https://bibbistextil.se/kategorier/trad-2/serafil-40-stark-trad/


 

Jenstyget började bli slitet. Ska vi klä om i nytt tyg eller byta ut slitna bitar? Bennys åsikt 

vägde tungt. Jag har bytt ut trasiga bitar. Här fick jag igen nytta av tejpen. Hålla fast det nya 

tyget innan sömnad av dubbla stickningar, sydda med vår prisvvärda jeanstråd.   

 

 

Tyg som är svårt att "bestämma över" 

Sen problemet med tyg som lever sitt eget liv. Åker och far går inte att pressa fåll på. Jag 

sydde i ett mörkläggningstyg. Ett solskydd till butiken. Ville vika in för att sen sy på 

kardborre. Precis omöjligt med strykjärnet.  

Satte fast tejpen, drog bort pappret. Vek sen, fick en perfekt vikning i mitt omöjliga tyg. 

 

 

 

 

 

 

  

Sydde sen på kardborren. Hade jag istället velat vika en gång till hade den 8mm breda 

tejpen hjälpt mig att få en exakt 10mm fåll. 

Sy fast dragkedja smidigt 

Sy fast dragkedja utan att nåla eller tråckla fungerar tejpen suveränt till. Sätt tejpen i kanten 

på dragkedjebandet så den inte hamnar nära själva kedjan och stör löparen.  

https://bibbistextil.se/kategorier/trad-2/jeanstrad/


Lägg båda delarna av dragkedjan tillrätta innan du syr, så du ser att de kommer i samma 

höjd. Tips! om det går sy fast båda sidorna uppifrån eller nerifrån vilket som passar dig.  

Då får du ett bra resultat. 

 

Finns det några nackdelar? Ja, den är inte vattenlöslig som Wonder Tape är. Man får se till 

att den inte sticker fram. Det jag hittills använd tejpen till har det inte varit något problem. 

Klistret fastnar en smula på nålen. Man får gno bort det när man sytt klart. Eller så funkar 

antiglue nålen utmärkt här. Jag sydde dock med vanlig universal 90 nål.  

Jag kommer numera alltid ha en rulle dubbelhäftande tejp till hands. / Bibbi 
 

 

https://bibbistextil.se/product/universalnal-90-medeltjock-vavt-tyg-antiglue/
https://bibbistextil.se/product/universalnal-90-tjockt-vavt-tyg-5st/

