
Handleiding

Wat leuk dat je stickers bij ons hebt besteld! 
In deze handleiding vind je alles over hoe je je 

stickers en labels het beste kunt aanbrengen en 
waar je extra op moet letten. 

Veel plakplezier!

NAAMSTICKERS
Hieronder vallen de naamstickers (groot & klein), (half )ronde stickers, 
ministickers, groepspakket, en het voordeelpakket naamstickers. 
 
Deze stickers kun je plakken op diverse spullen: flesjes, broodtrommels, bekers, 
melkpoedertorentjes, speelgoed, sport- en gymspullen, 
kinderstoeltjes en nog veel meer! 
 
* Water- en hittebestendig
* Kleurvast en krasbestendig
* Veilig in vaatwasser, magnetron, stoomsterilisator en diepvries
* Zonder lijmresten weer te verwijderen

Volg onderstaande stappen om een sticker aan te brengen: 

Stap 1   Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. De sticker 
                hecht het best op een vlakke ondergrond.
Stap 2   Voorkom luchtbelletjes onder de sticker. Druk de sticker vanuit het
                midden richting de randen vast.
Stap 3   Laat de sticker na het aanbrengen even ‘rusten’. Zet de spullen pas 24 uur 
                na het aanbrengen van de stickers in de vaatwasser en stoomsterilisator. 
 

Let op! 
• Extreme hitte, zoals het heetste programma van de vaatwasser of steriliseren, kan de structuur van de sticker doen veranderen. 

• Gaat de sticker in de vaatwasser of stoomsterilisator, plak deze dan niet op een ongelijkmatige ondergrond. 

• De ronde naamstickers zijn, vanwege hun grote oppervlak, minder geschikt om te plakken op een bolvormige ondergrond.

SCHOENSTICKERS
Stickers om te plakken in schoenen, laarzen en slippers. 
 
*  Water- en transpiratievochtbestendig 
*  Kleurvast
*  Krasbestendig

Volg onderstaande stappen om een sticker aan te brengen: 

Stap 1    Plak de stickers in de schoenen, liefst op een
                  vlakke ondergrond. De Schoenstickers vormen een paar; 
                  één voor de linkerschoen en één voor de rechterschoen.
Stap 2   Druk de stickers goed aan.

Let op! 
Plak de sticker in de schoen, niet op de onde

rkant van 

je schoen  of op de schoen zelf. De stickers pl
akken 

het beste op vlakke en harde ondergronden.

DEURSTICKERS
Een grote sticker op je slaapkamerdeur, hoe leuk is dat!  
 
* Water- en hittebestendig
* Kleurvast en krasbestendig
* Zonder lijmresten weer te verwijderen

Volg onderstaande stappen om een sticker aan te brengen: 

Stap 1    Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog 
                 en vetvrij is. De sticker hecht het best op 
                 een vlakke ondergrond.
Stap 2   Voorkom luchtbelletjes onder de sticker. 
                Druk de sticker vanuit het midden richting 
                de randen vast.



Handleiding

STRIJKLABELS
Full color labels om kleding en ander textiel (van katoen) netjes te 
merken. Hieronder vallen zowel de grote als kleine strijklabels.  
 
* Eenvoudig aan te brengen met een gewone strijkbout
* Afgeronde hoeken voor optimale hechting
* Gemaakt van lekker zacht en soepel materiaal
* Veilig in de wasmachine (tot 60 °C) en droger
* Inclusief fixeerpapier voor het aanbrengen

Volg onderstaande stappen om een strijklabel aan te brengen: 

Stap 1   Haal een strijklabel van het folie en leg het met de tekst naar 
                boven op het textiel.
Stap 2   Leg het meegeleverde fixeerpapier over het strijklabel.
Stap 3   Zet het strijkijzer (schakel eventuele stoomfunctie uit!) op stand 3, 
                katoen. Geef middelmatige druk op het strijklabel gedurende 
                ongeveer 10 seconden. 
Stap 4   Laat het strijklabel helemaal afkoelen. Het strijklabel is goed aangebracht           
                als er geen hoekjes loszitten. Eventueel stap 1 t/m 3 herhalen.

Let op! 
• ALLEEN VOOR OP KATOEN!   
* Wees voorzichtig met de aanbevolen temperatuur en hetaantal seconden. Liever de stappen herhalen dan één keer (te) heet of (te) lang strijken.

* Voor een nog beter resultaat kun je over het fixeerpapier ook een theedoek leggen.

KLEDINGSTICKERS
Stickers die je kunt plakken op het 
wasvoorschriftenetiket- of label van je kleding. 
 
*  Veilig in wasmachine (max. 40° C) en droger 
*  Kleurvast
*  Makkelijk weer te verwijderen

Volg onderstaande stappen om een sticker aan te brengen: 

Stap 1    Plak de sticker op het wasvoorschriftenetiket
                 of waslabel van de kleding. 
Stap 2   Wrijf de sticker goed vast. 
Stap 3   Wacht minimaal 16 uur met het gebruik van de wasmachine.

Let op! 
Wanneer je de sticker verwijdert van het 

wasvoorschriftenetiket is het mogelijk dat da
arna de 

wasinstructies op het etiket verminderd leesb
aar zijn.

VOORDEELPAKKETTEN
Hieronder vallen de pakketten Small, Medium en Naamstickers. 
In onze voordeelpakketten zitten verschillende soorten stickers.  

Stappen  Volg alle stappen die in deze handleiding staan 
                    vermeld bij de desbetreffende stickers en labels en     
                    dan komt het helemaal goed! 

* Naamstickers groot en klein
* (Half )ronde Stickers
* Ministickers
* Kledingstickers 
* Strijklabels
* Schoenstickers

Van ministickers tot strijklabels en van 
deurstickers tot voordeelpakketten. 

Lees voor gebruik wat je moet doen!

Handig! 

WWW.VERSTICKERD.COM


