
Beskrivning till användningsområden för klistertråd 
 
Klistertråd är en syntettråd som är belagd med ett värmereaktivt klister. Detta gör att man kan 
fästa och tråckla med den. Limningen är stark, men inte för evigt, om man vill ha en fogning 
som tål upprepad tvätt, bör man sy efteråt, men man slipper nålning och sömmen ligger 
snyggare medan man syr. Jag använder den mest till fållning och dekoration som beskrivs 
nedan. 
Lycka till med skapandet!  
Mikael Svensson 
 
Vid sömnad: 
 
Vid fållning med invikta remsor, typ snedremsa eller egna remsor för fållning 

o Spola upp klistertråd som undertråd. 
o Sy fast remsan runt kanten. Klistertråden hamnar då på baksidan. 
o Vi in mot baksidan så att klistertråden täcks, pressa fast. Detta ger en temporär 

limning, men man slipper nåla och få ”hängmattor” mellan nålarna. 
 
Vid placering av exempelvis fickor: 
Sy längs kanten med raksöm, vik in och pressa fast sömsmånerna på fickan. Placera fickan 
där du vill ha den. Sticka fast från rätan. Detta göra att sömsmånerna ligger på plats så att de 
inte glider när de ska sys fast. Man kan också använda klistertråden för att hålla fickan på 
plats  
 
Fållning på tunna tyger: 

o Använd klistertråden som undertråd.  Sy längs den kant som ska vikas in med zick-
zack eller raksöm.  

o Vik in och pressa Bra till tunna gardiner exempelvis. 
 
 För dekoration.   
 
Man kan få spännande effekter av klistertråd tillsammans med värmefolie. Den finns i guld 
och silver. 
 
Dekorera utan att sy 

o Lättast är att ringla tråden över området man vill dekorera. Lägg värmefolien ovanpå 
och pressa med strykjärn 1-2 prickar brukar vara lagom, prova på en testbit först. 

o Tag bort folien, klart! 
 
Dekorera med symaskin 

o Använd klistertråd på spolkapseln tänk på att lägga tyget med rätan nedåt så att klistret 
hamnar rätt! 

o Sy med maskinens mönstersömmar, eller med raksöm/zick-zack. Man kan också 
använda sig av de motiv som finns i vissa maskiner, eller alfabet. Frihandsbroderi ger 
också en vacker effekt! 

o Lägg värmefolien ovanpå och pressa med strykjärn 1-2 prickar brukar vara lagom, 
prova på en testbit först. 

o Tag bort folien, klart! 
o  

 



Fria former med band, spets och liknande 
Till detta använder jag både vattenlöslig tråd och klistertråden 

o Använd vattenlöslig tråd som övertråd och klistertråd på spolen 
o Sy en linje med raksöm eller zick-zack på bandets rätsida. Klistret hamnar då på 

undersidan.  
o Pressa fast bandet där du vill ha det. Det kan vara i former som du bestämmer i 

stunden, eller efter en uppritad linje. 
o Sy fast med raksöm eller applikationssöm 
o Den vattenlösliga tråden försvinner i första tvätten 

 
Det finns säkert fler sätt att använda tråden på, experimentera du också! 


