Wij kunnen zowel geborduurde als geweven badges leveren.
Wat is echter het verschil tussen borduren en weven?

- Kort gezegd kun je stellen dat het verschil tussen een geweven of geborduurde badge is dat een
geweven badge tussen bedrukken en borduren in zit. De geborduurde badge is iets grover (heeft
meer reliëf) omdat het garen op badge materiaal wordt geborduurd. De Geweven badge is iets fijner
(gladder/strakker oppervlak) omdat de garens met elkaar verweven worden.

- Borduren is het maken van logo, plaatje of tekst met naald en garen op badge materiaal
(een gekleurde textiel).
De digitaliseerder(ster) kan daarbij in de borduursoftware de verschillende
borduursteekrichtingen, de dichtheid van het garen ten opzichte van elkaar, of (meerdere)
lagen en nog veel meer details bepalen, waarbij die steken de uitstraling van de badge
bepalen.
Vele borduur kleuren zijn mogelijk, zelfs metalic kleuren. Echter zijn de kleuren van het badge
materiaal soms enigszins beperkt. Geborduurde badges zijn ook te bestellen met een
achterkant van velcro (klitteband) of lijimlaag (om te strijken/persen), waardoor ze makkelijk
te bevestigen zijn.
d.m.v. een speciale foam, is het ook mogelijk om 3D borduringen te maken, waardoor de
borduring als het ware wat “hoger” wordt.
- Weven is het verweven of vlechten van horizontale en verticale draden tot textiel. Dus niet
op een lap textiel, maar op een weefgetouw wordt het tot textiel verweven. Garens worden
hierop verticaal gespannen. Vervolgens worden andere garens horizontaal, tussen die
verticale garens door ingelegd. (schering en inslag garens)
Zo wordt kleding gemaakt, (bijvoorbeeld een heel fijn geweven overhemd) Maar zo kan men
ook badges maken. Logo’s, teksten en afbeeldingen worden vervolgens door middel van de
volgorde van de draden “opgebouwd”.
Doordat weven veel fijner is, is het mogelijk om zeer kleine details in het logo of de
afbeelding, toch duidelijk te zien.
Ook geweven badges kunnen desgewenst op velcro (klitteband), of met een lijmlaag
geproduceerd worden.
- Hieronder kunt u een aantal voorbeelden van geborduurde en geweven badges zien. Vooral
bij de “Rockajilly” badge kunt u het verschil goed zien. Bij de grotere 10cm brede,
geborduurde badge, is de tekst in sierletters, onderaan, goed leesbaar op dit formaat. Was de
geborduurde badge echter net als de geweven badge op 8 cm breed gemaakt, zou deze tekst
minder goed, of zelfs niet meer leesbaar zijn geweest.
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