סוגי בדים  -איך לבחור את הבד
המתאים ביותר לפרוייקט שלך?
איזה מרגש שאני לוקחת חלק בפריטים הראשונים שלך בעולם התפירה!
מקווה שנהנת מהסרטון שלי ושהוא עזר לך להבין.
בכל מקרה ,החלטתי לצרף את הקובץ הבא להדפסה כדי שתוכלי להיעזר בו ולרשום לעצמך הערות
עליו.
אז כמה דגשים שחשוב לדעת כשבוחרים בד לפרוייקט תפירה:

טיפים כלליים
נסי לבחור בד שמתאים לרמת התפירה שלך .בדי כותנה ממולצים למתחילים ,בדים עם מעט מתיחה.
אם מדובר בבגד חשוב שהבד יהיה נעים על הגוף ,אם מדובר בתיק חשוב שהבד יהיה מספיק חזק לשאת
משקל.
בדים שמשמשים לתפירת בגדים מומלץ לכבס לפני התפירה ולבדוק את ההשפעה של הכביסה על הבד.
בדים מומלצים לקיץ הם :כותנה ,פשתן וג'רזי ,הם קלילים ונושמים.
בדים שמתאימים לבגדי יום-יום  -כותנה ופוליאסטר.
בדים שמתאימים לתיקים ואקססוריז  -בדר"כ בדים עבים יותר כמו קנבס או בדי ריפוד .אני משתמשת גם
בכותנה עם מקשיח.
ההבדל בין אריג  -חוטי שתי וערב לסריג -חוט אחד ארוך שנסרג )מוסבר בפירוט בסרטון(

סוגי בדים נפוצים
כותנה
בד נושם ,נעים יחסית על הגוף ,ניתן
לכבס במכונת כביסה ,נוטה
להתקמט ולהתכווץ טיפה אחרי
כביסה .מתאים גם למוצרי תינוקות.
רמת תפירה  -מתחילים.

קנבס
בד ארוג בצורה גסה מפשתן או
כותנה  .מתאים לתיקים או כריות,
פחות נעים כבגד .מהניסיון שלי הוא
נוטה לדהות לאחר זמן.
קל לעבודה -רמת תפירה  -מתחילים

סאטן
בד ארוג עמיד ומבריק .יש  3סוגים
עיקריים :סאטן משי ,סאטן סינתטי
)שמלות( וסאטן כותנה )משמש
למצעים( .לכל סוג יש דרך טיפול
שונה .רמת תפירה  -מתקדמים

ג'רסי
מקור הבד הוא צמר אבל היום הוא
עשוי גם מכותנה וסיבים סינטטיים.
משמש בעיקר לבגדים ומצעים
מכיוון שהוא מאופיין באלסטיות,
נוחות ורכות.
רמו תפירה  -מתקדמים

פשתן
בד שנארג מסיבי צמח הפשתן.
נחשב לבד איכותי ועמיד .מעט
מזכיר את הקנבס בשל המראה
הארוג שלו .יכול להתאים גם לריפוד
ולתיקים .קל לעבודה  -רמת תפירה
 -מתקדמים.

דמוי עור
בשנים האחרונות הדמוי עור עשוי
משילוב של פולימרים מתוחכמים
ופלסטיק .הוא עמיד מאוד לשמש,
מים וכתמים  .החומר בדרך כלל לא
נושם ולא סופג זיעה ולכן לא יתאים
לבגדים אלא לריפוד ותיקים .רמת
תפירה  -מתקדמים.

מזמינה אותך לתייג אותי בתוצרים! ♡

בהצלחה!
גל

