
T-shirt beprinten met transfer papier / Print a T-shirt with transfer paper

Laat kinderen dit nooit doen zonder toezicht, strijk liever zelf!

Hoe bedruk je een Tshirt met transferpapier?

• Print een internetplaatje of je tekening op printer-transferpapier (HEMA).

• Zet het strijkijzer op de hoogste stand (MAX) met de stoomfunctie uit.

• Strijk eerst het shirt op de plaats waar de print moet komen, zodat die plek lekker heet 

is.

• Leg de uitgeknipte print met de afbeelding naar beneden op het warme shirt.

• Zorg ervoor dat het shirt mooi glad op de strijkplank ligt.

• Leg een vel bakpapier over de print en beweeg het strijkijzer 1 minuut over de tekening.

• Strijk rustig maar oefen druk uit, verdeel de hitte en vergeet de randen niet!

• Laat de print na 1 minuut afkoelen. Zonder bakpapier maar met het transfer-papier er 

op.

• Trek voorzichtig het transferpapier van de print, maar alleen als het papier helemaal 

koud is.

• Leg het bakpapier weer op de print en strijk er nogmaals overheen om de print te 

sealen. 

KLAAR!
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T-shirt beprinten met transfer papier / Print a T-shirt with transfer paper

Never allow children to do this on their own, rather iron yourself!

How to apply a print on a T-shirt

• Print an Internet picture or you own drawing on transfer paper.

• Turn the iron to maximum heat (MAX) with the steam function off.

• Iron the T-shirt where the print will come so that spot is warmed up.

• Place the cut out print with the picture down on the hot shirt, which lies flat on the 

ironing board.

• On the print a waxed paper sheet is placed, then move the iron 1 minute over the 

picture.

• Move slowly but with pressure, divide the heat over the transfer cut out, do not forget 

the edges!

• After 1 minute the pint must cool completely. Without the waxed paper but with the 

transfer paper still on.

• Gently remove the transfer paper but only when the shirt has totally cooled.

• Place the waxed paper back on the print, iron the print gently to seal then let the T-shirt 

cool again.

READY! 
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