
Wonderfil tråd Trådtykkelse betegnes med “wt”, vekt. 

Tallet på tråden indikerer den lengden 

på tråden som behøves for at tråden 

skal veie 1 gram. Altså - jo høyere tall, 

jo tynnere tråd.

Tråd
Spesialtråd fra Wonderfil

WonderFil har løftet trådens betydning fra å være et undervurdert og ofte usynlig hjelpemiddel for 
sømmen og gitt tråd en status som spesialinstrument for din kreativitet. I andre land er utrykket ”en tråd 
for alle behov”. Som syerske vet du at tråden har betydning for et vellykket sømresultat.  Ved å bruke ulike 
tråder av ulike matrialer åpner du opp for nye muligheter og du kan la kreativiteten blomstre.
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Konfetti og Tutti

Sy, quilte og brodere

Bomullstråd av egyptisk bomull med 

matt utseende.

Decobob

Søm, lappeteknikk og quilting

Polyestertråd, tynn, sterk og tøyer ikke 

stoffet.

Spagetti og Fruitti

Stikninger, quilte og dekorer

Bomullstråd av egyptisk bomull, grov 

og sterk med et matt utseende.

Polyfast og Splendor

Broder, dekorer og appliser

Polyfast - polyestertråd med skimmer. 

Splendor -rayontråd, glatt som silke.

Invisafil

Blonder, søm, applikasjon og 
quilting

Polyestertråd, myk og delikat for et 

nesten usynlig resultat.

Mirage og Accent

Dekoration, broderi och 
applikering

Rayontråder i dype farger som skaper 

dimensjon til arbeidet. 

Trådguide

Razzle, Dazzle og Sizzle

Bobbinwork, hekle og perlearbeid

Rayontråder, med eller uten glitter. 

Grov tråd med god farge og lyster. 

Designer

Søm, overlock og coversøm

Polyestertråd av høyeste kvalitet. For 

holdbar søm, vask etter vask. 

Spotlite

Broderi og dekorasjon

Metalltråd med rayonkjerne hvilket 

gjør tråden sterk og smidig.
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Wonder�l tråd

Konfetti

Wonder�l Konfetti™ er en 50 wt, 3-ply bomullstråd. Lagd av 

lange bomulls�bre fra egyptisk bomull i høyeste kvalitet. 

Dobbelbrent og mercerisert hvilket gir en sterk og nesten lofri 

tråd. Fri fra alle former voks og belegninger som kan årsake 

problem i symaskinen. Denne ensfargede bomullstråd er et 

populært valg for quilting med både symaskin og longarm. 

Wonder�l Konfetti™ passer utmerket for søm og brodering – en 

alt mulig tråd helt enkelt. Finnes i 60 herlige farger. Prosessen 

med å dobbelbrenne tråden, innebærer å brenne bort luddet 

to ganger som gir et mye mykere og renere resultat. 

Tutti

Wonder�l Tutti™ er en 50 wt 3-ply �erfarget egyptisk bomull-

stråd. Laget av lange bomulls�brer fra egyptisk bomull med 

høyeste kvalitet. Merket og dobbelbrent hvilket gir en sterk og 

nesten lofri tråd. Fri fra all form av voks og belegninger som 

kan årsake problem i symaskinen. Denne �erfargede bomull-

stråden er ett populært valg til quilting med både symaskin og 

longarm. Tutti™ passer utmerket til dekorasjon og brodering. 

Finnes i 50 herlige �erfargede kombinasjoner.  Prosessen med 

å dobbelbrenne tråden, innebærer att luddet brennes bort to 

ganger som gir et mye mykere og renere resultat.

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

Egyptisk bomull 50 wt 60 stk 1000 m 69,00

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

Egyptisk bomull 50 wt 50 stk 1000 m 79,00

Spagetti

Wonder�l Spagetti™ er en 12 wt, 3-ply ensfarget bomullstråd. 

Laget av lange bomulls�brer fra egyptisk bomull med høyeste 

kvalitet. Dobbelbrent hvilket gir en sterk og nesten lofri tråd. 

Fri fra all form av voks og belegninger som kan årsake problem 

i symaskinen. Grov, ensfarget bomullstråd som er ideell for 

å fremheve sømmer, stikninger og design. Gir ett fyldig og 

kraftfullt utseende på dine projekt. Bruk Wonder�l DecoBob™ 

som undertråd og sy med moderat hastighet. Prosessen med 

å dobbelbrenne tråden, innebærer at luddet brennes bort to 

ganger som gir et mye mykere og renere resultat.

Fruitti

Wonder�l Fruitti™ er en 12 wt, 3-ply �erfarget bomullstråd. 

Laget av lange bomulls�brer fra egyptisk bomull med høyeste 

kvalitet. Dobbelbrent for å skape en vakker, myk og frisk bo-

mullstråd. Fri fra voks og belegninger som kan skade symas-

kinen, er den her lofrie tråden idealistisk for å vise fram dine 

sømmer og design. Den gir et fyldig og dramatisk utseende 

på dine prosjekt. Tilgjengelig i 41 morsomme og lekfulle, 

�erfargede kombinasjoner.  *Prosessen med å dobbelbrenne 

tråden, innebærer at luddet brennes bort to ganger som gir 

et mykt og rent resultat.

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

Egyptisk bomull 12 wt 60 stk 1000 m 69,00

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

Egyptisk bomull 12 wt 41 stk 1000 m 79,00

BOMULL

WonderFil Konfetti, Tutti, Fruitti og Spagetti er bomullstråder i ulike tykkelser. De har en herlig, naturlig, 
myk og matt glans. Passer utmerket til søm, quilting og brodering. Finnes i tykkelsene 50 - 12wt (høyt 
tall - tynn tråd, lavt tall - tykkere tråd). Produsert av lange bomulls�ber av egyptisk bomull av høyeste 
kvalitet. Mercerisert, som gir en lofri tråd.
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Splendor

Wonder�l Splendor™ 40 wt, rayon tråd har en luksuriøs myk 

og silkeaktig �nish som gir dine prosjekt en strålende glans 

og dybde. Wonder�l Splendor™ er en allsidig tråd som kan 

brukes til maskin- og håndbroderi, dekorasjon, male med 

tråd(frihåndsbroderi med maskin) og applikasjon. Den fun-

gerer perfekt for brodering på klær, håndduker eller andre 

formål som ofte behøver å vaskes med vaskemaskin, ettersom 

tråden er fargebestandig. Prosjektene dine holder seg �ne 

lengre! Tråden er holdbar for brodering i høy hastighet (opp 

til 1000spm) med husholds- og longarm maskiner, så dine 

prosjekter blir ferdige enda raskere.

Mirage

Wonder�l Mirage™ er en 30 wt rayon tråd med vakker 

glans. Tilfeldig farget i ulike partier som innebærer at hver 

rull du plukker opp er helt unik. Tråden �nnes i 40 ulike 

farger, de tilfeldige fargeendringene og kontrastene i 

tonene i den her tråden er perfekt for å legge til et naturlig 

�ytende utseende til ditt neste prosjekt. Sterk med minimal 

elastikk. 

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

100% rayon 50 wt 60 stk 1000 m 49,00

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

100% rayon 50 wt 50 stk 800 m 69,00

Accent

Wonder�l Accent™, denne øyefangende og vakre 12 wt 2-ply 

rayon tråd er en tykkere tråd med fantastisk glans, som gjør at 

den stikker ut når du vil at dine sømmer skal synes. Den gir di-

mensjon, tekstur og dybde til hvilket prosjekt som helst. Du kan 

med fordel bruke tråden til dekorasjon, hand- og maskinbroderi, 

male med tråden (frihåndsbrodering med maskin), sashiko-sting, 

redwork brodering, applikasjon og for dekorasjon i griperne på 

overlock- og coversømmaskinen. Vi anbefaler DecoBob™ som 

undertråd. Wonder�l Accent™ kan brukes til alle typer symaskiner. 

Razzle

Razzle™ er en sterk 6-ply 100% rayon tråd. Trådens �ne lyster 

og silkeaktige følelse gjør den til et utmerket valg for bob-

binwork, hånd- og maskinbroderi, hekling, strikking og til å 

lage dusker og frynser. Razzle™ kan også brukes for å markere 

detaljene i dimensjonssting. Lysspillet på Razzle™ identi�serer 

stingdybden og skaper teksture�ekter på ull.

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

100% rayon 12 wt 41 stk 1000 m 69,00

RAYON

WonderFil Splendor, Mirage, Accent og Razzle er rayontråder som er fargeekte og har et elegant og glinsende ut-

seende. Strekker seg noe ved brodering og føyer seg godt til sto�et. Passer bl.a. til brodering i tynne delikate sto�er.

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

100% rayon/enf. 12 wt 40 st 400 m 59,00

100% rayon/�erf. 12 wt 20 st 400 m 69,00
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Invisa�l

WonderFil’s tynneste tråd, InvisaFil™, er en anmerkningsverdig 

silkelignende 100 wt, 2-ply polyester. Denne ultra�ne, men 

overraskende sterke tråden har bomullslignende egenskaper 

og en aning stretch samtidig som den kjennes myk i hån-

den.  InvisaFil™ skaper en �at søm, som smelter inn i sto�et, 

hvilket gjør den til det ultimate valget for søm i tynn organza 

og silke, applikasjon der sto�et eller strukturen skal vises, 

usynlig applikasjon, quilting «i grøften», stippling, trapunto, 

microbroderier, sy fast perler, kantsømmer eller når du ikke 

vil at dine sømmer skal synes. Bruk InvisaFil™ som undertråd 

ved applikasjon i tynne sto�er.

DecoBob

Wonder�l DecoBob™, denne utrolige 80 wt, 2-ply «bomulls»/

polyester tråden har en matt �nish som er blitt behandlet for å 

fungere som bomull og for å eliminere stretch. Den er delikat, 

men veldig sterk. Denne lette tråden garanterer at sømmen 

blir mindre bulkete og designet blir mjukere. Grunntråden i 

ditt sortiment! Brukes til søm av klær, knapphull og quilting 

av sengetepper. Wonder�l DecoBob™ brukes også til lap-

peteknikk da den ikke tøyer sømmen og til søm av interiør 

som puter, gardiner og duker. DecoBob™ er en ideell undertråd 

og �nnes som ferdigspolte undertrådspoler der spolene også 

kan gjenbrukes.

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

100% polyester 100 wt 60 stk 2500 m 89,00

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

100% polyester 80 wt 36 stk 2000 m 79,00

100% polyester    

12 spoler
80 wt 36 stk 125 m 79,00

Designer

Wonder�l Designer™ er en holdbar, 40 wt, polyester sy- og 

overlocktråd. Passer utmerket som sytråd til dine allmenne 

syprojekt eller når du ska sy klær. Wonder�l Designer™ er 

praktisk for daglig bruk, da den er sterk og �eksibel med en 

myk yte og mild glans. Denne premium sy- og overlocktråd 

er tenkt til motedesignere og profesjonelle klestilvirkere. 

Polyfast

Wonder�l Polyfast™ er en 40 wt polyester tråd med en strålende 

glans og utmerket styrke som er myk og glatt. Ideell for 

maskinbroderi og til egne stingsettings broderier på ytterklær 

og hjemmeinnredning. Tråden er farget og behandlet for å 

motstå bleking slik at du kan brodere den på alt fra håndduker 

og klær til dekorative putetrekk som vaskes ofte. Tråden gir 

ett fantastiskt skimmer ved bruk i griperne på overlock- og 

coversømmaskinen. Wonder�l Polyfast™ �nnes i hele 210 

farger – luksus!

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

100% polyester 40 wt 29 stk 2500 m 39,00

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

100% polyester 40 wt 210 stk 1000 m 39,00

POLYESTER

WonderFil Invisa�l, Deco Bob, Polyfast og overlock er polyestertråder som har en dyp fargetone og er svært slitesterk. 

Antistatbehandlet, krymper ikke og fargebestandig. Tynn tråd brukes til delikate sømmer, medium tykkelse brukes 

som sytråd og den grovere passer utmerket som både sy- og brodertråd.
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Spotlite

Wonder�l Spotlite™ gjør det mer festlig. Denne lekre 40 wt 

metall og rayon tråden er myk, glider lett og er mindre utsatt 

for trådkutt. Wonder�l Spotlite™ er en lysende og dynamisk 

tråd som passer utmerket til alt fra maskinbroderi til dekorative 

sømmer og quilting. I motsetning til andre metalltråder som er 

utsatt for trådkutt, er Wonder�l Spotlite™ kvalitetskonstruert 

for en jevn søm. Den er holdbar for en hastighet på opp til 

800 spm på husholds- og broderimaskiner. 

Dazzle

Wonder�l Dazzle™ er en robust 6-ply tråd som består av 

en 100% rayon og metallblanding. Tråden har en naturlig 

lyster med en silke �nish, som gjør den til et utmerket valg 

for bobbinwork, hånd- og maskinbroderi, hekle, strikke og 

lage dusker og frynser. På grunn av Dazzle’s™ lysre�ekterte 

egenskaper og innslag av metall kan detaljene på for eksempel 

ullapplikasjoner forbedres med kontursting for ekstra glans. 

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

Rayon/metallic 30 wt 40 stk 1000 m 109,00

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

Rayon/metallic 8 wt 33 stk 200 m 89,00

Sizzle

Wonder�l Sizzle™, denne 4-ply rayon tråd er vevd med tre 

tråder i metall. Dette gir en veldig strukturert og intensiv 

glitrende yte. Sammenlignet med en bomullstråd, er Sizzle™ 

stivere med en grov yte som gir en «fresende» lyd når du drar 

�ngrene over den. Dette er den ultimate tråden når du vil 

legge til mye tekstur, dimensjon eller iøynefallende sømmer 

til et prosjekt. Sizzle™ kan enkelt byttes ut med Razzle™ og 

Dazzle™ i de �este applikasjoner. 

Laget av: Tykkelse: Farger: m/snelle Pris:

Metallic 8 wt 13 stk 165 m 89,00

GLITTER

WonderFil Spotlite, Dazzle og Sizzle er glittertråder, populære valg om du vil forsterke festfaktoren i ditt broderi eller 

dekorasjon. Finnes i �ere farger og med ulike mengder glitter. Trådene er sterke og klarer sy- og broderimaskinenes 

høye hastighet.

WonderGuard

Art. nr: WFAWG

WounderGuard är ett skydd att linda runt trådrullen 

för att tråden ej ska ”rinna” av spolen. Fördelar: Håller 

tråden ren och dammfri , självhäftande och lätta att 

använda , håller blanka trådar på plats, passar alla 

WonderFil trådrullar. En förpacknining innehåller 10 

st WonderGuard. Pris. 49,00
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