
OMAN KUVAN JA/TAI TEKSTIN SUUNNITTELU, VINYYLILEIKKURILLA 

LEIKKAAMINEN JA SIIRTÄMINEN T-PAITAAN 

 

- Tässä ohjeessa suunnittelu on tehty Silhouette Studio -ohjelmalla ja vinyylileikkurina 

Silhouette Came 3.  

- Käytettävät materiaalit saattavat vaikuttaa esim. leikkurin leikkausasetuksiin, joten tarkista 

aina asetukset valitsemallesi materiaalille sopivaksi. 

- Voit yhdistellä työssäsi sekä omia suunnitteluohjelmalla tekemiäsi kuvia ja tekstiä sekä 

netistä löytämiäsi kuvia tai tekstejä. 

 

ALOITUS JA ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN: 

1. Avaa Silhouette Studio -ohjelma. 
 

2. Valitse oikea sivukoko (A4), suunta (vaaka tai pysty) ja leikkuualustaan ”None”. 

 

 
 

OMAN KUVAN JA TEKSTIN SUUNNITTELU: 

3. Suunnittele oma kuvio ja/tai teksti punaisella rajatulle valkoiselle alustalle. Voit hyödyntää 

vasemman reunan palkissa olevia työkaluja. Muokkauksia esim. fontti tai kuvion täyttö voit 

tehdä oikeassa palkissa olevien muokkaustyökalujen (”Fill” ja ”Text style”) avulla. Käytä 

selkeämuotoisia fontteja ja kuvioita, jotta kuvan/tekstin siirtäminen t-paitaan onnistuu 

mahdollisimman tarkasti. 

  



KUVAN TAI TEKSTIN ETSIMINEN JA LISÄÄMINEN NETISTÄ: 

 

4. Etsi internetistä (esim. google-kuvahaun avulla) mieluinen musta-valkoinen kuva (tai 

muuten selkeä ja yksivärinen kuva) ja tallenna se tietokoneelle. Etsiessäsi kuvaa, käytä 

hakusanan alussa esim. sanaa ”silhouette” ja sen jälkeen englanniksi etsimäsi kuva (esim. 

koiran kuvia löytyy hakusanalla ”silhouette dog”). Käytä mahdollisimman 

korkearesoluutioisia kuvia, jotta lopputulos on mahdollisimman tarkka. 
 

5. Liitä kuva ohjelman työskentelyalustalle yläpalkin kohdasta ”Open”. Jos kuva avautuu 

omaan työskentelyikkunaansa, valitse ensin siirrettävä kuva klikkaamalla se aktiiviseksi ja 

käytä yläpalkin leikkaa-työkalua (”Cut”) se ja liitä se samaan työskentelyikkunaan muun 

työsi kanssa (”Paste”). 

 

 
 

6. Voit muokata kuvaa vasemmasta palkista löytyvien muokkaustyökalujen (”Transform”) 

avulla. 

 

 

  



LEIKKAUSLINJOJEN MÄÄRITYS: 

7. Avaa oikeasta palkista ”Trace”-työkalut, valitse ”Select Trace Area”, kehystä/maalaa koko 

työsi (kuvat+tekstit), valitse ”Trace”. Kuvien ja tekstien reunat muuttuvat punaiseksi eli 

määrittyvät vinyylileikkurin terälle leikkauslinjaksi. 
 

 

8. Tallenna tuotoksesi tietokoneelle/muistitikulle yläpalkin tallenna-painikkeella (”Save”). 

 

TUOTOKSEN LEIKKAAMINEN VINYYLILEIKKURILLA: 

9. Avaa tuotoksesi leikkuriin kytketyllä tietokoneella suunnitteluohjelmassa (esim. 

muistitikulta). 
 

10. Valitse yläpalkista ”Send”-tila käyttöön ja tarkista, että leikkauslinjat (punaiset viivat) ovat 

oikein. Tarvittaessa tee korjaukset ”Design”-tilassa. 

 

11.  



12. Käynnistä leikkuri ja aseta valitsemasi materiaali leikkurin syöttöaukkoon sille merkittyyn 

kohtaan oikea puoli alaspäin (Siirtokalvo tällä puolen!). 
 

13. Paina leikkurin näytöltä ”Load”. 

 

 
 

14. Valitse tietokoneella oikeat leikkausasetukset käyttämäsi materiaalin mukaan: 

o Material: esim. Heat Trasnsfer, Smooth (sileä)  

 Teränkorkeusrulla: 3; Speed: 8; Force: 4 

 

15. Paina ohjelman alareunassa olevaa ”Send”-painiketta ja valitse ”Send Mirrored”. 
 

 
 

16. Odota, kunnes leikkuri pysähtyy. 

17. Paina leikkurin näytöltä ”Unload”. 



 

VALMIIN TUOTOKSEN SIIRTÄMINEN T-PAITAAN: 

 

18. Mikäli tuotoksesi koostuu useammasta osasta jotka haluat erilleen paidassa, leikkaa osat 

erilleen saksilla. 

19. Poista ylimääräiset painokuvan osat pois, esim. o-kirjaimen keskiö ja kuvion ympärillä oleva 

ylimääräinen materiaali.  

 

20. Pyyhi kuvion tausta kevyesti sormenjäljistä kuivalla paperilla/liinalla. 

21. Sommittele osat silityslaudalla olevan T-paidan päälle siirtokalvo ylöspäin. 

HUOM! T-paidan on ehdottomasti oltava puhdas ja uusi paita ainakin kerran pesty! 

22. Silitä kuvio leivinpaperin läpi 2 (tai tarvittaessa 3) pisteen lämmöllä hitaasti niin kauan, että 

kuvasi ja muovinen siirtokalvo kuumenevat kunnolla. Odota, että kuvasi jäähtyy ja poista 

siirtokalvo, jolloin kuvio jää paitaan. Älä käytä höyryä! Varo venyttämästä kangasta! HOX! 

Osa siirtomateriaaleista ei vaadi jäähdytystä ennen siirtokalvon poistoa! 

23. Jos kuvio ei irtoa, silitä kuvio kuumemmaksi ja kokeile uudestaan. 

24. Silitä kuvio vielä siirtokalvon irrotuksen jälkeen kertaalleen oikealta puolen leivinpaperin 

läpi ja lopuksi vielä kerran nurjalta puolen ilman leivinpaperia. 

25. Valmiin T-paidan pesu kannattaa tehdä käännettynä nurja puoli ulospäin ja max. 40 

asteessa. 


