
Dobrej jakości projekt haftu 

korzyścią dla klienta.

W  Naszywki.pl  szczególnie  dbamy  o  efekt  końcowy  produktu.  Istotnym 

etapem,  oprócz  zastosowania  odpowiednich  nici  i  podkładów,  jest  dobrze 

przygotowany projekt  haftu.  Na poniższych dwóch schematycznych przykładach 

zilustrujemy różnicę między starannie przygotowanym (po lewej), a wykonanym „na 

szybko” (po prawej) projektem.

Morska fala może zostać wykonana należycie poprzez ułożenie nici prostopadle do 



krawędzi  wody.  Taki  zabieg nadaje wypukłości  i  sprawia,  że fala prezentuje się 

naprawdę elegancko. Obok ta sama fala z zastosowaniem prostego ułożenia nici 

równolegle  do  siebie.  Bardzo  podobnie,  poprzez  odpowiednie  zaprojektowanie 

faktury  haftu  uzyskaliśmy efekt  wypukłości  łusek  w szyszce,  pojawiło  się  także 

delikatne cieniowanie w oczekiwanych miejscach. Tych zalet nie posiada projekt po 

prawej stronie. 

Odpowiednio  zaplanowane  i  wykonane 

prace na  pierwszym  etapie 

przygotowania  produktów  są  korzystne 

dla  klienta  z  wielu  powodów.  Sposób 

ułożenia  nici  nadaje  haftowanym 

elementom pożądaną strukturę. 

My  układ  nici  planujemy  bardzo 

dokładnie.  Często  jest  to  czasochłonna 

praca  polegająca  na  zaznaczaniu 

każdego  kolejnego  wkłucia  igły,  tak  aby  zachować  specyficzne  elementy 

projektowanego obiektu. Dzięki zastosowaniu różnych faktur, w końcowym efekcie 

otrzymujemy ładny, wyraźny i elegancki haft najwyższej jakości.

Ułożenie wszystkich nici do siebie równolegle to niewątpliwie najkrótsza droga do 

wykonania projektu,  ale daje nieciekawy efekt końcowy,  bez wykorzystania całej 

gamy zalet haftu komputerowego.

Warto  zaznaczyć,  że  przemyślany projekt  haftu  zapewni  szybką i  płynną pracę 

maszyny haftującej  dzięki  czemu produkt,  oprócz tego,  że ładniejszy,  może być 

tańszy. Należy pamiętać, że odpowiednia gęstość haftu jest także ustalana podczas 

wykonywania projektu. 

Teraz,  gdy  wiesz  czym  charakteryzuje  się  dobrze  wykonany  projekt  naszywki, 

zastanów się  przez  chwilę  jak  wyglądały  by  poniższe  dwie  naszywki  gdyby  w 

Naszywki.pl nie dbano o dobrej jakości projekt haftu komputerowego.





Istnieje dużo więcej, niż wymienione wyżej, wyznaczników poprawnie wykonanego 

projektu.  Są  to  kwestie  techniczne  związane  ze  ściąganiem  materiału, 

odpowiednim ułożeniem nici w zależności od podkładu na jakim haftujemy czy np. 

dobranie parametrów do szybkości pracy maszyny.  Z punktu widzenia klienta te 

elementy nie mają większego znaczenia więc nie będziemy ich tutaj opisywać. 

Jeżeli  masz  dodatkowe  pytania  związane  z  wykonaniem  projektu  haftu 

komputerowego to skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszystkie wątpliwości.

Zapraszamy do współpracy

Naszywki.pl

http://www.naszywki.pl/

