Naszywki na ubrania - Jak powstają i czy warto zamówić?
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Naszywki zyskały swoją popularność w latach 90., gdy wiele gwiazd muzyki ozdabiało przy
ich pomocy swoje ubrania. Obecnie moda na naszywki cały czas trwa i często znajdują one
swoje zastosowanie nie tylko w garderobie młodzieży, ale również osób dorosłych. Są one
umieszczane na ubraniach, plecakach, piórnikach itp.
Naszywki zyskały swoją popularność w latach 90., gdy wiele gwiazd muzyki ozdabiało przy ich
pomocy swoje ubrania. Obecnie moda na naszywki cały czas trwa i często znajdują one swoje
zastosowanie nie tylko w garderobie młodzieży, ale również osób dorosłych. Są one umieszczane na
ubraniach, plecakach, piórnikach itp. Naszywki wykorzystuje się również w celach biznesowych. Dla
niejednej firmy stanowią one znak firmowy czy też logo, na koszulkach pracowników. W jaki sposób
jednak one powstają i czy warto zamawiać je w ramach indywidualnych projektów?

Naszywka - czym dokładnie jest?
Jak sama nazwa wskazuje, naszywki wszywa się w ubrania. Technik ich powstawania jest wiele.
Niektóre z nich odznaczają się większą trwałością, inne natomiast nieco mniejszą. Obecnie naszywki
bardzo często są realizowane na indywidualne zamówienie klientów przez takie firmy jak epatches.ca - embroidered patches in Canada - https://e-patches.ca/. Pozwala to na swobodne
wyrażanie siebie poprzez modę. Można również inwestować w nowoczesne naszywki taśmowo
wypuszczane na rynek i posłużyć się nimi w celu odmienienia swojej garderoby.

Przy pomocy naszywek można zupełnie zmienić koszulę, spodnie czy też sukienkę. Często służą one
również do maskowania jakichś przebarwień na ubraniach, małych dziur czy też wypaleń. Ich
zastosowanie jest ogromne, dlatego cały czas mają one tak wielu zwolenników na rynku.

W jaki sposób powstają naszywki?
Naszywki są tworzone między innymi przy pomocy metody, jaką jest sitodruk. Jest to najstarsza z
metod tworzenia druku i wciąż jedna z najlepszych. Cały proces polega na użyciu sita, na które
nałożony jest szablon. Później przez sito przepuszcza się farbę na wybrany materiał. Ta technika
wyróżnia się bez wątpienia trwałością, a same wzory naszywek stają się bardzo odporne na różne
uszkodzenia.
Sitodruk można zastosować na różnych materiałach, między innymi na bawełnie, dżinsie oraz
materiałach skórzanych. Metoda ta pozwala na uzyskanie druku, który nie ulega płowieniu,
blaknięciu czy też wytarciom w trakcie wykonywania prania. Można w ten sposób tworzyć również
naszywki trójwymiarowe. Naszywa wykonana w ten sposób będzie odporna na działanie promieni
UV, niskich oraz wysokich temperatur itp.
Naszywki na odzież mogą być również tworzone przy pomocy techniki mikrowtrysku. Metoda ta
świetnie sprawdza się wtedy, gdy do zrealizowania są niewielkie elementy. Można przy jej pomocy
wytworzyć nieduże i kolorowe wzory. Korzysta się z niej przede wszystkim do produkowania
naszywek żelowych.

Czy warto zamawiać naszywki?
Osoby prowadzące biznes, coraz częściej doceniają zalety naszywek. Zamawiają je dla swoich
pracowników, w ramach naszyć na ubrania firmowe itp. Często korzystają również z naszywek w
ramach produktów reklamowych, rozdawanych swoim klientom. Jest to nietuzinkowy pomysł, który
może jednak spotkać się z bardzo dobrym przyjęciem.
Oczywiście naszywki opłaca się zamawiać również indywidualnie. Mogą być one wykonywane z
miękkiego PCV, odpornego na wiele czynników. Nadawać się one będą między innymi na plecak, na
buty itp. Takie naszywki są odporne na zabrudzenia oraz na ścieranie.
Naszywki wykonane z miękkiego PCV mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju odzieży
i akcesoriów.
Jeśli natomiast chcemy ozdobić swoją odzież, możemy skorzystać z naszywek wykonanych na skórze,
przezroczystej folii itp. Mogą one znaleźć się również na naszych czapkach.
Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć w sklepach naszywki, które odpowiadały by naszym
wymaganiom. Dlatego wiele firm oferuje dziś możliwość tworzenia naszywek z naszych własnych,
indywidualnych projektów.
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