
Under følger en veiledning som er basert på vår/Vinylhobby.no sin kunnskap og erfaring med 

vinylen.  

Dette er kun veiledende informasjon så prøv deg gjerne frem selv med hvilke innstillinger 

som passer til din maskin. Kniven/maskinens alder, type kniv, ny eller godt brukt kniv 

(skarphet), temperatur etc. kan påvirke innstillingene.  

Vi anbefaler at du tester innstillingene på et mindre motiv først for å se at det funker fint på 

din maskin! 

Kutting og weeding/plukking: 

Alle de ulike vinyltypene skal kuttes speilvendt. Det er viktig at du speilvender motivet ditt 

FØR du kutter. De fleste program har en egen funksjon for dette, kommandoen kan vare 

«speilvend» eller «snu horisontalt». Består motivet ditt av flere deler er det lurt å merke alle 

«merk alt» eller «grupper merket område», før du speilvender. 

Når du kjør klar vinylen for kutting, pass på at plastfilmen skal NED, mot kuttematten, og 

vinylsiden skal OPP, slik at kniven kutter i selve vinylen og ikke i plastlaget. Når du har kuttet 

ut motivet ditt, trekkes/nappes (weede) overflødig vinyl bort slik at det motivet kommer frem. 

Når du er ferdig med å plukke/weede er det kun selve motivet du skal bruke, som er igjen på 

plastfilmen.  

Pressing med varmepresse, klespresse eller strykejern 

Vinylen skal strykes ned i stoffet, plastfilmen må derfor vende opp, mot 

strykejernet/varmeelementet.  

• Bruker du strykejern eller en liten håndpresse, pass på at underlaget er fast og legg 

ett bomullsstoff/ kjøkkenhåndkle mellom vinylen og strykejernet, slik at strykejernet 

ikke kommer i direkte kontakt med plasten. Det er også viktig å presse hardt, og uten 

på å bevege på jernet (da kan vinylen krølle seg). Prøv deg frem i forhold til hvor hardt 

du må presse, og hvor lenge. Du skal se strukturen på stoffet gjennom vinylen, når det 

er festet riktig, da har vinylen smeltet og festet seg fast rundt trådene i stoffet, slik at 

det ikke løsner. Skulle du oppleve at vinylen løsner litt i vask så kan du lett feste den 

igjen ved å stryke/presse over på nytt. Følg ellers anbefalingene under, som gjelder for 

varmepresse 😊 



• Tykkelse: 42 micron (96 med plastfilm) 

• Kutteinnstilling:  

- Cameo: Knivinnstilling: 2, Tykkelse: 6, Fart: 8 

- ScanNcut: Kniv: 2, Press: 1, Fart: 2 

• Temperatur: 160 * C 

• Pressetid: 15-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men noe lenger med strykepresse og 

strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press! 

• Cold Peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av) 

• Press igjen i 15-30 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter 

at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.  

• SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Du skal se kontur av stoffet i vinylen. 

Bruk f.eks. neglen, men pass på så du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å 

festes bedre.  

• Tykkelse: 264 micron (354 med plastfilm) 

• Kutteinnstilling: 

- Cameo- Kniv: 3, Tykkelse: 33, Fart: 5  

- ScanNcut: Kniv: 4, Press: 3, Fart: 2 

• Temperatur: 160*C 

• Pressetid: 20 - 25 sek (avhengig av varmeutstyr), men noe lenger med strykepresse og 

strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press 

• Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av) 

• Press igjen, i 20 -45 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) 

etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. 



• SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Bruk f.eks. neglen, men pass på så 

du ikke brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre.  

Tykkelse: 500 micron (566 med plastfilm) 

Kutteinnstiling:  

- Cameo: Kniv: 4, Kraft/press: 33, Fart: 6  

- ScanNcut: Kniv: 4, Press: 3, Fart: 2 

Temperatur: 160 gr C 

Pressetid: 20-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men noe lenger med strykepresse og 

strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press! 

Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av) 

Press i 20-30 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at 

plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.  

Tykkelse: 32 micron (82 med plastfilm) 

Kutteinnstilinger: 

- Cameo: Kniv: 2, Kraft/press: 14, Fart: 8 

- ScanNcut: Kniv: 2, Press: 1, Fart: 2 

Temperatur: 140*C (Ikke bruk for mye varme da speilvinylen krøller seg når den blir for 

varm.  

Pressetid: 10-15 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og 

strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press! 

Warm peel (Trekkes av mens plastfilmen er varm, men forsiktig så du ikke brenner deg!) 

Press igjen, i 10-15 sek etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. Her må du 

passe på å ikke stryke for lenge siden for mye varme vil krølle vinylen!! mulig du må beregne 

noe ekstra tid ved bruk av strykepresse og strykejern.  



Tykkelse: 125 micron (180 med plastfilm) 

Kutteinnstillinger:  

- Cameo: Kniv/blade: 2, Press/force 15, Fart/speed: 8 

- ScanNcut: Kniv/blade: 3, Press/force: 4, Fart/Speed: 2 

Temperatur: 160 gr C 

Beskyttelsesfilm må trekkes av før cutting. Den kan være litt vanskelig å se men bruk en spiss 

gjenstand i hjørnet så vil den løsne. Beskyttelsesfilmen på reflexvinylen er over vinylsiden på 

arket  

Pressetid: 20-25 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger medstrykepresse og 

strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press! 

Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av) 

Press i 20-45 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at 

plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.  

SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Bruk f.eks. neglen, men pass på så du ikke 

brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre.  

Tykkelse: 32 micron (82 med plastfilm) 

Kutteinnstillinger: 

-  Cameo: Kniv: 2, Press: 14, Fart: 8 

- ScanNcut: Kniv: 2, Press: 1, Fart: 2 

Temperatur: 155 *C  

Pressetid: 10-15 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og 

strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press! 

Warm peel: (Trekkes av mens plastfilmen er varm, men forsiktig så du ikke brenner deg!) 



Press igjen 10-20 sek: etter at plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra. Her må du 

passe på å ikke stryke for lenge siden for mye varme vil krølle vinylen!! mulig du må beregne 

noe ekstra tid ved bruk av strykepresse og strykejern.  

Kutteinnstilling:   

- Cameo: Kniv: 3, Kraft: 11, Fart: 7 

- ScanNcut: Kniv: 3, Kraft: 3, Fart: 2 

Temperatur: 155 *C 

Beskyttelsesfilmen må trekkes av før kutting. Den kan være litt vanskelig å se, men bruk en 

spiss gjenstand i ett hjørne så vil den løsne. Beskyttelsefilmen ligger over selve vinylen på 

arket)  

Pressetid: 10-20 sek (avhengig av varmeutstyr), men gjerne noe lenger med strykepresse og 

strykejern. Fast underlag anbefales. Bruk godt press! 

Cold peel (la plastfilmen kjølne før den trekkes av) 

Press i 10-20 sek (gjerne lengre tid ved bruk av strykepresse og strykejern) etter at 

plastfilmen er trukket av for å feste vinylen ekstra.  

SJEKK alltid at vinylen er godt festet i stoffet. Bruk f.eks. neglen, men pass på så du ikke 

brenner deg. Stryk igjen hvis det trenger å festes bedre, men forsiktig så ikke vinylen smelter 

  

 

 

 


