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Mikä SnapPap on ja mitä materiaali tarkemmin sisältää? 
SnapPap on uusi materiaali joka on mullistanut ompelu- ja DIY-projektit täydellisesti. Se on ainutlaatuinen 
paperi joka näyttää nahalta ja on valmistettu paperin ja muovin sekoituksesta (selluloosa ja lateksi).  Snap-
Pap paperia voidaan pestä koneessa 60 asteeseen saakka. Se on 100% vegaanista. Materiaali ei sisällä 
pentakloorifenolia, PVC:tä tai BPA:ta eikä vahingoita ympäristöä tai terveyttä 
SnapPap yhdistää paperin ja kankaan etuudet ja on sitä paitsi hyvin kulutuksen kestävää. Sitä on helppo 
ommella ja pinta on kulutuksen kestävää. Materiaalista ei irtoa jäämiä eikä se nukkaannu.
SnapPap materiaalin ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi voidaan sitä käyttää monella eri tapaa. Kre-
atiivisuudellesi ei ole mitään rajoja mitä kaikkia voit SnapPap paperista valmistaa. Voit ommella, painaa, 
liimata, maalata, leimata, kohokuvioida, lävistää, värjätä ja paljon muuta. 
SnapPap sopii moneen eri ompeluprojektiin kuten esim. koteloihin, laukkuihin, lompakoihin, silmukoiden 
vahvisteeksi tai koristeiksi ja etiketeiksi. 
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Jos haluat ommella SnapPap paperia, suosittelemme että peset sen ensin koska näin saat materiaalista 
pehmeämmän ja helpomman työstää. Kun materiaali pestään, saa se myös tunnusomaisen nahkaefektin. 
SnapPap kutistuu minimaalisesti. Suosittelemme pesua 40 asteessa tavallisella pesuaineella (jauheena tai 
nestemäisenä) ja ilman huuhteluainetta.  
Kotisivultamme  www.slojd-detaljer.fi löydät erilaisia DIY-projekteja SnapPap materiaalista. 



Vihjeitä ja vinkkejä

Miten pinnan ulkonäkö 

muuttuu pesussa? 
kuin SnapPap pestään, tuntuu se 
paksulta pahvilta, mutta pesun jälkeen 
muistuttaa se enemmän nahkaa. Kun 
SnapPap paperia rutistetaan yhteen 
saadaan esiin enemmän nahkaefektiä. 
SnapPap plus paperia ei tarvitse pestä 
ennen käyttöä koska siinä on jo hieno 
nahkaa muistuttava pinta koneelllisen 
työstämisen tuloksena. Jos haluat 
pestä valmiin työsi, käy tämä mainiosti. 
Materiaalin rakenne säilyy ennallaan 
pesunkin jälkeen. 

Voidaanko materiaalia kuivata 

rummussa?
Kyllä, voit käyttää kuivausrumpua ongelmitta. Materiaali ei 
nukkaannu ja kestää korkeita lämpötiloja. Materiaali muuttuu 
kuitenkin aika ruttuiseksi rumpukuivauksessa. 

Voidaanko SnapPap 

paperia silittää? 
SnapPap paperia voidaan silittää korke-
alla lämmöllä ja höyryllä. Jos silität ma-
teriaalia höyryllä, kostuessaan muuttuu 
se täysin sileäksi. Tämä koskee myös 
pesemätöntä SnapPap paperia. 



Voidaanko SnapPap 

paperia liimata? 
Puuliima tai kontaktiliima soveltuu 
parhaiten SnapPap materiaalin liimaami-
seen, mutta voit myös käyttää tavallista 
askarteluliimaa tai kuumaliimaa. 



Miten SnapPap paperia maalataan, painetaan tai värjätään? 
SnapPap materiaalia voidaan maalata ja painaa sekä värjätä eri tavoilla. Voit maalata ja leimata kangas-
värillä tai värillä joka soveltuu maalaamiseen kankaalle. (Ole huolellinen ja seuraa käyttämäsi värin ohjeita.) 
SnapPap paperia voidaan myös värjätä tai painaa transferfoliolla. Voit myös käyttää maalaamiseen ja 
piirtämiseen vedenkestäviä kyniä. Värikynät, lyijykynä tai vesiväri käyvät myös materiaalin maalaamiseen. 
Tämän jälkeen materiaalia ei kuitenkaan voida pestä koska värit katoavat pesussa. SnapPap plus ei sovellu 
yhtä hyvin leimaamiseen, koska sen hienon rakenteen vuoksi kuviota on vaikea saada leimattua tasaisesti. 
SnapPap paperia voidaan myös värjätä. Tähän soveltuu valkoinen SnapPap parhaiten. Kangasväreistä voit 
valita haluamasi sävyn. Myös batiikkiväri ja väri joka sopii kankaalle kestää erittäin hyvin.  



Voinko ommella SnapPap paperia ompelukoneella?  
Sekä SnapPap että SnapPap plus paperia voidaan ommella tavallisella ompelukoneella tai saumurilla. 
Saumurissa on hyvä ensin kääntää terä pois koska se voi muuten tylsistyä. 
Tarvitsenko jotakin tiettyä neulaa?  
Et, voit ommella SnapPap paperia tavallisilla ompelukoneneuloilla. Voit ommella kaksi kerrosta ilman hanka-
luuksia. Jos haluat ommella useamman kerroksen, on hyvä varmuuden vuoksi käyttää hieman vahvempaa 
neulaa. Kerroksien ompelemiseen vaikuttaa myös ompelukoneen teho ja laatu. Jos sinulla on malli joka ei 
ole niin tehokas, voit käyttää nahkaneulaa jos haluat ommella yhteen useamman kerroksen. 
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releda®uusi trendimateriaali on 
kierrätettyä nahkaa joka valmistetaan 
nahkajätteestä ja raakakumista. 
Materiaalissa on trendikäs marmoroitu 
ulkonäkö 
ja on mukavan tuntuinen pitää 
kädessä – täydellinen moderneihin 
DIY-projekteihin. 
•Kierrätettyä nahkaa nahkajätteestä ja 
raakakumista 
•Pitää muotonsa erittäin hyvin 
•Helppo ommella, myös useampi 
kerros 
•Mukavan tuntuinen pitää kädessä 
•Trendikäs marmoroitu pinta 


