
Katalog Tkanin
TKANINY TAPICERSKIE 

wszystkie z nich mają powłokę easy clean (łatwe czyszczenie) oraz water repellent
(spowalniającą wchłanianie płynów - nie są całkiem wodoodporne ale nie ciągną

wody) z wykończeniem antypilingowym, mają też oznaczenia pet friendly

Casablanca – to tkanina porównywalna do zamszu. Ma gładką fakturę bez wzoru, choć
jeśli się z bliska przypatrzymy to można zobaczyć małe paseczki. Jest bardzo uniwersalna,
nie błyszczy się, nie ma żadnego specjalnego „efektu” – można stworzyć z niej legowisko w

każdym stylu. 

                            



DOT – to tkanina, której używamy najczęściej i która jest z nami najdłużej. Jest wyjątkowo
mocna i trwała oraz miękka w dotyku. Ma fakturę dużej kostki ułożonej z 
kilkumilimetrowego „włosa”, dlatego uważajcie wybierając ją pod haft – musi on być wtedy 
wykonany dość grubą czcionką, najlepiej w kontrastowym kolorze, bo inaczej się gubi w 
tych włoskach.



Velutti – bardzo elegancki welur; ma lekki połysk, który dodaje każdemu legowisku 
luksusowy charakter. Hafty dobrze wykonywać na nim kontrastowymi nićmi, ponieważ 
materiał lekko zmienia odcień w zależności od kąta patrzenia (dlatego mała różnica w 
kolorze nici spowoduje, że napis widać tylko z jednej strony legowiska, a patrząc na nie z 
drugiej strony kompletnie się zleje).



Monolith – tkanina z rodzaju welurowych, miękka, bardzo gruba (podszyta filcem). Ma 
fakturę takich jaśniejszych i ciemniejszych kwadracików, co na legowiskach daje bardzo 
ciekawy efekt,



Sztruks tapicerski – często możecie spotkać go na drapakach (podobnie jak dot 
zresztą). Z nami jest stosunkowo niedługo, ale to wraz ze wspomnianym DOT hit w 
kocim światku. Ma stosukowo długie „włoski” 



Forta – tkanina z rodziny welurowych, o przetartym wzorze. 



Aphrodite – tkanina przypominająca wyglądem baranka:)



Riviera Honey – to kolejna u nas rodzina weluru, wyróżnia się jednak pikowaniem 
na cienkiej owacie
***na wzorniku niektóre warianty są pokazane bez pikowania, ale to tylko dla 
zobrazowania kolorów, których zabrakło mi w oryginalnym wzorniku. 
Riviera ma zawsze przeszyte heksagony! Bez przeszyć to po prostu Velutti:)



Dzianiny Minky  (używane do środków legowisk)

Gładka – ma chyba najwięcej kolorów z całej oferty;) często mylona z welurem, ma 
lekki połysk i jest bardzo miękka (ale to cecha wszystkich minky)



Kropki – minky gładka z wytłaczanymi kropami. Na pewno jest wszystkim dobrze 
znana bo na rynku rękodzielniczym króluje od lat:)



Serca – minky gładka z wytłaczanymi serduszkami.



Pasy – grube minky pasy, są szersze niż sztruks tapicerski i też często ze sobą 
mylone:)



Futro Shaggy – ma długi włos, nie wykonujemy na nim haftów.



Wicherek Różyczki – ma nieco krótszy włos od futra, dodatkowo zawinięty w 
kółeczka: stąd też jego nazwa przypominająca kwiatuszki.

W przypadku wątpliwości do wyboru tkanin możecie skorzystać z
opcji wysyłki wzorników. Proszę wtedy tylko o pokrycie kosztów

wysyłki, w tym celu zachęcam do kontaktu:)


