
Bruksanvisning



Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. 

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 
Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske apparater, inkludert følgende: 
Les alle instruksjonene før denne husholdningssymaskinen tas i bruk. Oppbevar instruksjonene på et egnet sted i 
nærheten av maskinen. Pass på at du leverer den videre dersom maskinen blir gitt til en tredjepart.

FARE – For å redusere risikoen for elektrisk støt:
• En symaskin bør aldri være uten tilsyn når støpselet er satt i. Den elektriske kontakten som maskinen er koblet 

til, skal være lett tilgjengelig. Ta alltid støpselet på symaskinen ut av den elektriske kontakten umiddelbart etter 
bruk og før du rengjør den, tar av deksler, smører eller ved enhver annen vedlikeholdsjustering som nevnt i 
bruksanvisningen. 

ADVARSEL – Slik reduserer du faren for brannskade, brann, elektrisk 
støt og personskader: 
•  Ikke tillat at maskinen brukes som en leke. Vær spesielt påpasselig når symaskinen brukes av barn eller i 

nærheten av barn.
•  Maskinen må kun brukes til det den er ment til og som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør 

som er anbefalt av produsenten. 
•  Bruk aldri symaskinen hvis strømledning eller støpsel er skadet, hvis den ikke virker skikkelig, hvis den har 

vært mistet, eller er skadet, eller har falt ned i vann. Ta med symaskinen til nærmeste autoriserte forhandler 
eller servicesenter for sjekk, reparasjon, elektrisk eller mekanisk justering. 

•  Bruk aldri symaskinen hvis noen av luftinntakene er tilstoppet. Hold maskinens og fotregulatorens 
ventilasjonsåpninger fri for oppsamling av lo og støv. 

•  Hold fingrene borte fra alle bevegelige deler. Vær spesielt varsom i nærheten av nålen. 
•  Bruk alltid riktig stingplate. Bruk av feil plate kan få nålen til å brekke. 
•  Ikke bruk bøyde nåler. 
•  Ikke dra eller skyv stoffet mens du syr. Det kan bøye nålen og få den til å brekke. 
•  Bruk vernebriller. 
•  Slå av symaskinen (”0”) mens du foretar justeringer i nærheten av nålen, for eksempel når du trær nålen,  

bytter nål, tar opp undertråden eller bytter trykkfot osv. 
•  Du må aldri slippe eller stikke ting inn i noen åpning. 
•  Må ikke brukes utendørs. 
•  Må ikke brukes i nærheten av aerosol-produkter (spray) eller der hvor oksygen administreres. 
•  For å koble fra maskinen vrir du alle brytere til av-posisjon (”0”) og drar deretter støpselet ut av stikkontakten. 
•  Ikke koble fra ved å dra i ledningen. For å koble fra, dra i støpselet, ikke i ledningen. 
•  Fotregulatoren brukes til å betjene maskinen. Unngå å plassere andre gjenstander oppå fotregulatoren.
•  Ikke bruk maskinen hvis den er våt.
•  Hvis LED-lampen er skadet eller ødelagt, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet serviceverksted, 

eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
•  Hvis strømledningen til fotregulatoren er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller et tilknyttet 

serviceverksted, eller en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
•  Symaskinen er dobbelisolert. Bruk kun identiske deler til erstatning. Se instruksjonene for vedlikehold av 

dobbelisolerte apparater. 

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE



KUN FOR CENELEC-LAND (land underlagt den europeiske komité for elektroteknisk 
standardisering):
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental kapasitet. Det kan også brukes av personer som mangler erfaring og kunnskaper, hvis noen fører tilsyn 
med dem eller gir dem veiledning i hvordan de bruker apparatet på en sikker måte, og de forstår farene. Barn 
skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Under normale driftsforhold er støynivået lavere enn 80 dB.
Maskinen kan bare brukes med en fotregulator av typen C-2085-1 i Storbritannia, C-2060 i kontinental-Europa, 
produsert av Yamamoto Electric Corporation. 

FOR LAND UTENFOR CENELEC:
Denne symaskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskaper, med mindre en person som har ansvar for deres sikkerhet, 
fører tilsyn med dem eller gir dem veiledning i bruk av symaskinen. Det må føres tilsyn med barn når de bruker 
maskinen, for å sørge for at de ikke leker med den.
Under normale driftsforhold er støynivået lavere enn 80 dB.
Maskinen kan bare brukes med en fotregulator av typen C-1028 i USA/Canada, C-2065 i Australia, produsert 
av Yamamoto Electric Corporation.

VEDLIKEHOLD AV DOBBELISOLERTE APPARATER 
I dobbelisolerte produkter er det to isoleringssystemer istedenfor jording. Det er ikke noe jordingssystem på 
dobbel isolerte produkter, og du bør heller ikke legge til noe jordingssystem. Vedlikehold av et dobbelisolert 
produkt krever at du er svært forsiktig og at du har god kunnskap om systemet. Vedlikehold bør kun utføres 
av kvalifiserte personer. Erstatningsdeler til dobbelisolerte produkter må være identiske med produktets 
originaldeler. Et dobbelisolert produkt er merket med ordene DOBBEL ISOLERING eller DOBBELISOLERT. 

Vi gjør oppmerksom på at når dette produktet skal kastes, må det resirkuleres på en trygg måte i henhold til 
nasjonal lovgivning angående elektriske/elektroniske produkter. Ikke kast elektriske apparater som usortert 
husholdningsavfall. Benytt egne returpunkt. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om hvilke 
returpunkter som er tilgjengelige. Når gamle apparater byttes ut med nye, kan det være at forhandleren er 
juridisk forpliktet til å ta inn det gamle apparatet ditt og kassere det uten ekstra kostnad.

Dersom elektriske apparater kastes på søppelfyllinger eller avfallsplasser, kan farlige stoffer lekke ut i grunn-
vannet og komme inn i næringskjeden og medføre helseskader og redusert trivsel.

Vi forbeholder oss retten til å endre maskinutstyr og tilbehørsutvalget uten forutgående varsel samt 
foreta endringer i ytelse og konstruksjon. Slike modifikasjoner vil imidlertid alltid bli gjort for å gagne 
brukeren og produktet.

Åndsverk
VIKING og Amber er varemerker som tilhører KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og H-logoen 
med krone er varemerker som tilhører Husqvarna AB. Alle varemerkene benyttes på lisens av VSM 
Group AB.
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OM MASKINEN – 5

Oversikt over maskinen 
1. Trådledere
2. Trådlederstang
3. Toppdeksel trådleder
4. Hjul for trykkfotpress
5. Trådspenningshjul for venstre overtråd
6. Trådspenningshjul for høyre overtråd
7. Trådspenningshjul for øvre sløyfe
8. Trådspenningshjul for nedre sløyfe
9. Forlengelse av flatt feste
10. Snellestift
11. Kjegleholder
12. Stinglengdehjul
13. Differensialmatingshjul
14. Trådspenningsinnstilling for nedre sløyfe
15. Frontdeksel
16. Håndhjul
17. Fotpedal/strømkontakt
18. Strømbryter
19. Spak til nålitræer
20. Trådkniv
21. Trykkfotløfter
22. Bryter til nålitræer
23. Trykkfot
24. Stingplate
25. Håndtak

OM MASKINEN
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6 – OM MASKINEN

Tilbehør
1. Skrutrekker (stor)
2. Skrutrekker (liten)
3. Dobbel skrunøkkel
4. Pinsett
5. Nålsett – (HAx1 SP nr.11) x 2, (HAx1 SP nr. 14) x 3
6. Trådnett
7. Snelleholder
8. Lobørste
9. Avfallskurv
10. Nålholder/omformerstift
11. Øvre kutter
12. Itræingstråd for sløyfe
13. Tilbehørseske
14. Fotregulator (den medfølgende fotregulatoren kan 

være forskjellig fra den som vises i illustrasjonen; 
se spesifikasjon for fotregulator på side 7)

15. Deksel
16. Bruksanvisning

Oversikt over maskinen – innvendige deler
1. Fast kutter
2. Øvre kutter
3. Stingfinger
4. Øvre sløyfe
5. Overlock-omformer for 2-tråder
6. Nedre sløyfe
7. Itræingshull øvre sløyfe
8. Spak for valg av sløyfe
9. Itræingshull nedre sløyfe
10. Spak til itræer for sløyfe
11. Bryter for itræing/sying
12. Justeringshjul for kuttebredde
13. Utløserknapp for øvre kutter
14. Åpning for ekstrautstyr
15. Aktiveringsbryter for stingfinger
16. Fører for frontdeksel
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INFORMASJON OM POLARISERT STØPSEL  
(KUN FOR USA OG CANADA)
Denne maskinen har et polarisert støpsel (ett blad bre-
dere enn det andre). For å redusere faren for elektrisk 
støt, kan støpselet koples til et polarisert uttak på kun 
én måte. Snu støpselet hvis det ikke passer inn i uttaket. 
Hvis det fremdeles ikke passer, kontakt en godkjent 
elektriker som kan installere et passende uttak. Du må 
ikke forandre på støpselet på noen som helst måte.

Koble til fotregulatoren  
og strømforsyningen
Fotregulator for bruk med denne maskinen:

Type C-1028 i USA/Canada, C-2085-1 i Storbritannia, C-2065 
i Australia, C-2060 i kontinental-Europa.

Før du kobler til maskinen må du forsikre deg om at 
spenningen er den samme som angitt nede på bak-
siden av maskinen. Spesifikasjonene varierer fra land 
til land.
• Koble fotregulatoren/strømledningen til kontakten 

på maskinen (A).
• Koble støpselet på strømledningen til en stik-

kontakt (B).
• Skyv strømbryteren (C) til ”I” for å slå på maskinen.
• Trå på fotregulatoren for å begynne å sy (D). Bruk 

fotregulatoren til å justere syhastigheten. Jo hardere 
du trykker, jo raskere syr maskinen. 

• Løft foten fra fotregulatoren for å stoppe maskinen.
• Skyv strømbryteren til ”0” for å slå av maskinen.
Merk: Når frontdekselet og/eller dekselet på forlengelsen av flatt 
feste åpnes, blir sikkerhetsbryteren aktivert, slik at maskinen 
ikke syr selv om du trår på fotregulatoren. Maskinen kan heller 
ikke sy når foten heves.

Merk: Overlock-maskinen er justert slik at den skal gi best 
mulig resultat i vanlig romtemperatur. Svært høye eller svært 
lave temperaturer kan påvirke resultatet.

Før du bruker maskinen for første gang
Før du bruker maskinen for første gang, plasserer du en 
stoffrest under trykkfoten og kjører maskinen uten tråd i 
noen minutter. Tørk bort eventuell olje.

Sette opp teleskoptrådstativet
Fell ut teleskoptrådstativet til full høyde, og drei til det 
klikker på plass. 

Hvis maskinen allerede er trædd, retter du ut trådene for 
å unngå at de floker seg.
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Håndhjul
Ved å dreie på håndhjulet kan du heve og/eller senke 
nålene manuelt. Håndhjulet skal alltid dreies mot deg. 

Ved itræing, justering av stingfingerspaken eller til-
kobling/frakobling av overlock-omformeren for 2-tråder, 
skal håndhjulet settes i låst posisjon. 

Sett bryteren for itræing/sying i itræingsposisjon (A). Lås 
håndhjulet ved å stille inn merket på dekselet (B) etter 
merket på håndhjulet (C). 

Frontdeksel og deksel til forlengelse av 
flatt feste

Frontdeksel
Åpne dekselet ved å skyve det til høyre så langt det går 
og deretter trekke det mot deg.

Lukk det igjen ved å trekke dekselet oppover og deretter 
skyve det til venstre til det låses på plass.

Merk: Frontdekselet har en sikkerhetsbryter som gjør at maski-
nen ikke kan sy når dekselet er åpent.

Deksel til forlengelse av flatt feste
Trekk og vri dekselet mot venstre for å åpne det. Vri det 
tilbake og skyv det på plass for å lukke det.

Merk: Dekselet til forlengelsen av flatt feste har en sikkerhets-
bryter som gjør at maskinen ikke kan sy når dekselet er åpent.

Avfallskurv
Avfallskurven samler opp rester av tråd og stoff. Pass på 
at restene faller ned i kurven mens du syr. Tøm kurven 
når du er ferdig å sy.

Plasser kurven langs kanten av forlengelsen av flatt 
feste (A). Skyv avfallskurven mot frontdekselet, og sett 
tappene inn i sporet under frontdekselet (B). Skyv til det 
klikker på plass.

Trekk avfallskurven mot deg for å fjerne den.
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Markeringer på trykkfoten
Tåen på trykkfoten har to markeringer. 

Markeringen til venstre (A) er plassert ved venstre nål-
stilling.

Markeringen til høyre (B) er plassert ved høyre nålstilling.

Trykkfotløfter
Hev trykkfoten ved å løfte trykkfotløfteren bak på 
maskinen. Når du trykker løfteren opp, settes trykkfoten i 
ekstraløft- stilling.

Hev alltid trykkfotløfteren når du trær maskinen. Når 
denne heves, åpnes trådspenningsbrikkene og itræingen 
blir enklere.

Merk: Maskinen syr ikke hvis trykkfoten er hevet. Senk trykk-
foten før du begynner å sy.

Bytte trykkfot
 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.

• Hev trykkfoten.
• Drei håndhjulet mot deg til nålene står i høyeste stilling.
• Skyv spaken bak på trykkfotfestet for (A) å løsne 

trykkfoten. Trykkfoten kan fjernes.
• Plasser den nye foten med stiften rett under sporet 

i trykkfotfestet (B). Senk trykkfotspaken for å feste 
foten. Hev trykkfotløfteren på nytt for å forsikre deg 
om at foten er ordentlig festet.
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Nålinformasjon
• Bruk nål HA-1 SP nr. 14 eller nr. 11, eller system Stretch 130/705, str.11/75 eller 14/90.

• Maskinen er stilt inn til nål HA-1 SP nr. 11.

Du kan sy med en eller to nåler, avhengig av hvilken søm du bruker. Venstre nål og nålfesteskrue er merket med ”L”, 
høyre nål og nålfesteskrue er merket med ”R”.

Merk: Når du bruker begge nålene, er venstre nål plassert litt høyere opp enn høyre nål (de skal ikke være ”på høyde” som en 
tvilling nål).

Bytte nålene
 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.

• Drei håndhjulet mot deg til nålene står i høyeste stilling.
• Sett nålen som er festet til maskinen, inn i hullet i nål-

holderen (A).
• Bruk den lille skrutrekkeren til å løsne nålfeste-

skruen (B), men ikke fjern den helt.
• Fjern den valgte nålen.
Merk: Når du bare bruker én nål, må du stramme den andre 
nålfesteskruen litt til. Dette gjør du for ikke å miste den andre 
nålfesteskruen.

• Sett inn en ny nål i nålholderen med den flate siden 
vendt bakover (C).

• Sett nålen helt inn i nålfestet. Toppen av venstre nål 
skal berøre kanten av nålstangen (D), og toppen av 
høyre nål skal berøre nederste del av nålstangen (E).

• Stram nålfesteskruen godt til ved hjelp av den lille 
skrutrekkeren.

• Trekk nålholderen ned for å fjerne den fra nålen.
Merk: Unngå å stramme skruene for mye, da dette kan forårsake 
skade på nålfestet.

Kontrollere nålen
Forsikre deg om at nålen ikke er bøyd, ved å legge den 
flate siden av nålen på et flatt underlag (stingplaten, en 
glassflate osv.). Mellomrommet mellom nålen og det flate 
underlaget skal være like stort hele veien. Aldri bruk en 
bøyd eller butt nål.
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Øvre kutter 
 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.

Deaktivere den øvre kutteren
Deaktiver den øvre kutteren ved flatlock-søm, bieser osv.

• Drei håndhjulet mot deg til den øvre kutteren (A) er 
løftet til høyeste stilling.

• Åpne frontdekselet. 
• Skyv knotten for den bevegelige kutteren (B) mot dek-

selet (C). Hold knotten nede og vri den med klokken 
til kutteren klikker på plass i låst posisjon (D).

Aktivere den flyttbare øvre kutteren igjen
• Åpne frontdekselet. 
• Skyv knotten for den bevegelige kutteren mot dekse-

let (C). Hold knotten nede og vri den med klokken til 
kutteren aktiveres igjen (E).

Øvre sløyfe sett ovenfra Øvre sløyfe sett bakfra

Overlock-omformer for 2-tråder
 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.

Koble inn
Overlock-sømmer med 2 tråder syes med én tråd i nålen 
og den nedre sløyfetråden. Før du syr må omformeren for 
2 festes til den øvre sløyfen.
• Åpne frontdekselet.
• Hev nålen.
• Sett stiften på nålholderen inn i det lille hullet (A) i 

overlock-omformeren for 2-tråder (B).
Vri overlock-omformeren for 2-tråder mot klokken til kro-
ken på omformeren er på linje med spissen på den øvre 
sløyfen (C). (Pass på at nålholderen ikke berører den øvre 
kniven).

Skyv overlock-omformeren for 2-tråder forsiktig bakover 
slik at kroken (D) føres bak utstikket (E) i den øvre sløy-
fen og inn i hullet (F).

Overlock-omformer for 
2-tråder koblet inn

Koble ut
Sett stiften på nålholderen inn i det lille hullet i over-
lock-omformeren for 2-tråder (A).

Skyv overlock-omformeren for 2-tråder forsiktig bak-
over (B), og vri den med klokken til kroken ligger over 
utstikket.

Vri overlock-omformeren for 2-tråder til den klikker på 
plass i opprinnelig posisjon (C).

Fjern nålholderen fra overlock-omformeren for 2-tråder.
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KLARGJØRING

Generell itræingsinformasjon
Sløyfene og nålene er fargekodete, for å angi de riktige 
itræingsrutene. Begynn alltid å træ sløyfene og nålene fra 
høyre mot venstre (følg rekkefølgen som er angitt neden-
for).

1. Nedre sløyfe – grønn
2. Øvre sløyfe – rød
3. Høyre nål – blå
4. Venstre nål – gul

Merk: Hev alltid trykkfoten før du trær maskinen.

Viktig:

Hvis trådene ryker mens du syr, må du træ alle 
itræingsrutene på nytt i rekkefølgen som er angitt 
nedenfor.
1. Trekk tråden ut av nålen(e) 
2. Trekk tråden ut av øvre og nedre sløyfe 
3. Træ nedre sløyfe
4. Træ øvre sløyfe
5. Træ nålen(e) fra høyre mot venstre

Se tabellen nedenfor for anbefalinger om hvilke nåler og 
tråder som bør brukes ved ulike stofftykkelser.

Tynt stoff
(musselin, krepp, nervøs 
silke osv.)

Middels tykt stoff
(Bomull, lin, lerret, ull, 
sateng osv.)

Tykt stoff
(denim, tweed osv.)

Strikket
Strikkede stoffer

Nåler
HAx1SP nr.11 

eller

130/705 H-S, #11/75

Nåler
HAx1SP nr. 14

eller

130/705 H-S, #14/90

Nåler
HAx1SP nr. 14

eller

130/705 H-S,  #14/90

Nåler
HAx1SP nr. 11-14

eller

130/705 H-S, 

#11/75- #14/90
Tråd 
Tråd som passer til overlock-maskiner 

Hva slags nål og tråd anbefales til ulike stofftyper?

Svart/hvit versjon av klebemerket på innsiden av maskin-
dekselet

Rød Grønn

Gul Blå
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Plassere trådsnellene på snellestiftene
Sett trådsnellene over kjegleholderne på snellestiften. Pass 
på at snelleholderen sitter godt over snellen.

A. Fjern kjegleholderne hvis du syr med små trådsneller. 
Sett på snellen med åpningssiden vendt oppover, og 
sett snellestopperen oppå der igjen.

B. Hvis tråden glir ned fra snellen under itræing og/eller 
sying, legger du et nett over snellen for å unngå tråd-
floker.

Hvis tråden ryker mens du syr
Hvis enten øvre eller nedre sløyfetråd ryker mens du syr, må begge trådene træs på nytt. Kutt begge sløyfetrådene 
over itræingshullene, og fjern tråden fra hullene. 

Følg instruksjonene på side 14-17 og træ sløyfene på nytt.

Bytte tråd
Følgende fremgangsmåte er en enkel metode for å bytte 
tråd:

Kutt tråden nær spolen, bak lederne på teleskoptråd-
stativet.

Fjern spolen og sett den nye tråden på snellestiften.

Knytt enden av den nye tråden fast til enden av den 
gamle tråden. Kutt trådendene til ca. 1" (2-3 cm) lengde, 
og dra i begge trådene for å kontrollere at knuten holder.

Hev trykkfoten.

Noter først innstillingen på trådspenningsbrikken, og drei 
deretter spenningshjulet til ”0”.

Dra trådene gjennom maskinen, én av gangen, til knu-
tene befinner seg ved nålen. Hvis trådene ikke glir lett, 
kontrollerer du om de har floket seg ved trådlederne eller 
under trådstativet.

Kutt av tråden bak knuten, og træ nålen.

Still spenningshjulene tilbake til den opprinnelige inn-
stillingen.
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Merk: Hev trykkfotløfteren for å gjøre itræingen enklere.

Sett en trådsnelle på snellestiften helt til høyre. Dra 
tråden gjennom høyre trådleder bakfra og forover (A).

Merk: Hvis tråden har en tendens til å gli av trådlederen 
mens du syr, fører du tråden gjennom begge hullene i tråd-
lederen, som vist (B).

Skyv tråden under trådlederen på toppdekselet (C) 
som vist i illustrasjonen.

Trekk tråden langs itræingsåpningen. Bruk begge hen-
der, og før tråden mellom trådspenningsbrikkene (D). 

Still glidebryteren for innstilling av trådspenning for 
nedre sløyfe (E) på NORM.

Trekk tråden ned langs åpningen og inn i trådlederen 
for nedre sløyfe (F).

Trekk ut omtrent 12" (30 cm) tråd. Pass på at trådene 
ikke floker seg rundt spaken eller dekselet.

Træ nedre sløyfe

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.
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Sett bryteren for itræing/sying i itræingsposisjon (G) 
ved å vri den mot høyre.

Drei håndhjulet langsomt mot deg til merket på hjulet 
er på høyde med merket på dekselet (H). Håndhjulet 
klikker og låses i itræingsposisjon.

Vri spaken for valg av sløyfe mot høyre (I) for å akti-
vere itræing av nedre sløyfe.

Bruk pinsetten til å føre enden av tråden 2 cm eller mer 
inn i itræingshullet for nedre sløyfe (J).

Merk:
• Klipp av trådenden slik at den glir lett inn i itræings-

hullet.

• Ved itræing av spesialtråder, for eksempel lodden nylon 
osv., se side 18–19.

Hev spaken til itræer for sløyfe (K) til den klikker på 
plass. Senk den igjen til den smeller på plass.

Forsikre deg om at tråden kommer ut av hullet på spis-
sen av den nedre sløyfen (L). Tråden skal løpe foran 
itræingsrøret for øvre sløyfe (M). Hvis tråden kommer 
ut bak røret, bruker du pinsetten til å plassere tråden 
foran itræingsrøret.

Hvis tråden ikke kommer ut av hullet, begynner du på 
nytt fra trinn J/K igjen.

Sett bryteren for itræing/sying (G) i sy-posisjon (N).

Trekk 4" (10 cm) av tråden under tåen på foten, og til-
bake mellom trykkfoten og den øvre kutteren (O).

Lukk frontdekselet, og senk trykkfotløfteren.
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Sett en trådsnelle på den andre snellestiften til høyre. 
Trekk tråden gjennom den andre trådlederen til høyre, 
bakfra og forover (A).

Merk: Hvis tråden har en tendens til å gli av trådlederen 
mens du syr, fører du tråden gjennom begge hullene i tråd-
lederen, som vist (B).

Skyv tråden under trådlederen på toppdekselet (C) 
som vist i illustrasjonen.

Trekk tråden langs itræingsåpningen. Bruk begge hen-
der, og før tråden mellom trådspenningsbrikkene (D). 

Still glidebryteren for innstilling av trådspenning for 
nedre sløyfe (E) på NORM.

Trekk tråden ned langs åpningen og inn i trådlederen 
for øvre sløyfe (F).

Trekk ut omtrent 12" (30 cm) tråd. Pass på at trådene 
ikke floker seg rundt spaken eller dekselet.

Træ øvre sløyfe

Merk: Hev trykkfotløfteren for å gjøre itræingen enklere.

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.
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Sett bryteren for itræing/sying i itræingsposisjon (G) 
ved å vri den mot høyre.

Drei håndhjulet langsomt mot deg til merket på hjulet 
er på høyde med merket på dekselet (H). Håndhjulet 
klikker og låses i itræingsposisjon.

Vri spaken for valg av sløyfe mot venstre (I) for å akti-
vere itræing av øvre sløyfe.

Bruk pinsetten til å føre enden av tråden 2 cm eller mer 
inn i itræingshullet for øvre sløyfe (J).

Merk:
• Klipp av trådenden slik at den glir lett inn i itræings-

hullet.

• Ved itræing av spesialtråder, for eksempel lodden nylon 
osv., se side 18–19.

Hev spaken til itræer for sløyfe (K) til den klikker på 
plass. Senk den igjen til den smeller på plass.

Forsikre deg om at tråden kommer ut av hullet på spis-
sen av den øvre sløyfen (L). 

Hvis tråden ikke kommer ut av hullet, begynner du på 
nytt fra trinn J/K igjen.

Sett bryteren for itræing/sying (G) i sy-posisjon (M).

Trekk 4" (10 cm) av tråden under tåen på foten, og til-
bake mellom trykkfoten og den øvre kutteren (N).

Lukk frontdekselet, og senk trykkfotløfteren.
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Træ i sløyfer med itræingstråden for 
sløyfe eller standardtråd

Når du syr med spesialtråder (for eksempel lodden 
nylon), kan det være enklere å træ i sløyfene på en av føl-
gende måter:

• Bruk itræingstråden for sløyfe.
• Knytt spesialtråden til standard overlock-tråd og 

trekk dem gjennom sløyfene.

Bruk itræingstråden for sløyfe
Sett bryteren for itræing/sying i itræingsposisjon (A) ved 
å vri den mot høyre.

Drei håndhjulet langsomt mot deg til merket på hjulet er 
på høyde med merket på dekselet (B). Håndhjulet klikker 
og låses i itræingsposisjon.

Træ i øvre/nedre sløyfetråd opp til forsiden av itræings-
hullet på sløyfen. 

Ta itræingstråden for sløyfe og skyv den rette enden (ikke 
enden med sløyfen) gjennom itræingshullet på sløyfen, 
til den kommer ut fra hullet av hullet på tuppen av sløy-
fen (C).

Før ca. 2" (5 cm) tråd gjennom sløyfen på itræingstråden 
for sløyfe (D).

Trekk forsiktig i enden av itræingstråden for sløyfe, til 
tråden kommer ut av hullet i tuppen på sløyfen.

Fjern tråden fra itræingstråden for sløyfe.

Sett bryteren for itræing/sying i sy-posisjon.

Trekk 4" (10 cm) av tråden under tåen på foten, og tilbake 
mellom trykkfoten og den øvre kniven.

Lukk frontdekselet, og senk trykkfotløfteren.

Merk: Ikke hev eller senk sløyfetrådspaken under itræing.

Merk: Hev trykkfotløfteren for å gjøre itræingen enklere.

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.
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Bruke en standardtråd
Sett bryteren for itræing/sying i itræingsposisjon (A) ved 
å vri den mot høyre.

Drei håndhjulet langsomt mot deg til merket på hjulet er 
på høyde med merket på dekselet (B). Håndhjulet klikker 
og låses i itræingsposisjon.

Træ i øvre/nedre sløyfetråd opp til forsiden av itræings-
hullet på sløyfen. 

Klargjør 12˝ (30 cm) standardtråd og knytt den 5 cm fra 
enden av sløyfetråden som vist i illustrasjonen (C).

Merk: Når du knyter standardtråden til sløyfetråden, må du 
gjøre knuten så liten som mulig og klippe bort overflødig vanlig 
tråd.

Bruk pinsetten til å føre enden av tråden 2 cm eller mer 
inn i itræingshullet for nedre sløyfe (D).

Merk: Klipp av trådenden slik at den glir lett inn i itræings-
hullet.

Hev spaken til itræer for sløyfe (E) til den klikker på 
plass. Senk den igjen til den smeller på plass.

Forsikre deg om at tråden kommer ut av hullet på spissen 
av sløyfen. Trekk forsiktig i standardtråden til knuten er i 
ferd med å gå inn i itræingshullet på sløyfen. 

Brett deretter den løse enden av spesialtråden som vist 
i illustrasjonen (F). Fortsett å trekke i standardtråden til 
spesialtråden trekkes gjennom itræingssporet og træs 
gjennom hullet i tuppen på sløyfen (G).

Sett bryteren for itræing/sying i sy-posisjon.

Trekk 4" (10 cm) av tråden under tåen på foten, og tilbake 
mellom trykkfoten og den øvre kutteren.

Lukk frontdekselet, og senk trykkfotløfteren.
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Træ høyre nål

Merk: Hev trykkfotløfteren for å gjøre itræingen enklere. Hev 
nålene ved å dreie håndhjulet langsomt mot deg til merket på 
hjulet er på høyde med merket på dekselet.

Sett en trådsnelle på den andre snellestiften ti ven-
stre. Trekk tråden gjennom den andre trådlederen til 
venstre, bakfra og forover (A).

Merk: Hvis tråden har en tendens til å gli av trådlederen 
mens du syr, fører du tråden gjennom begge hullene i 
trådlederen, som vist (B).

Skyv tråden under trådlederen på toppdekselet (C) 
som vist i illustrasjonen.

Trekk tråden langs itræingsåpningen. Bruk begge 
hender, og før tråden mellom trådspennings-
brikkene (D). 

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.
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Trekk tråden ned langs åpningen og før den på venstre 
side gjennom itræingsruten (E).

Før tråden fra høyre mot venstre rundt trådtildrageren (F).

Trekk ut omtrent 4" (10 cm) tråd fra nålen, og skyv den 
under foten slik at den løper mellom trykkfoten og den 
øvre kutteren.

Lukk frontdekselet, og senk trykkfotløfteren.

Før tråden gjennom høyre åpning i trådlederen (G).

Før tråden gjennom trådlederen for nålfestet, fra venstre 
mot høyre (H).

Træ høyre nål forfra og bakover (I).

Merk: Se side 24 om hvordan du bruker nålitræeren.
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Træ venstre nål

Sett en trådsnelle på snellestiften til venstre. Trekk 
tråden gjennom trådlederen til venstre, bakfra og 
forover (A).

Merk: Hvis tråden har en tendens til å gli av trådlederen 
mens du syr, fører du tråden gjennom begge hullene i 
trådlederen, som vist (B).

Skyv tråden under trådlederen på toppdekselet (C) 
som vist i illustrasjonen.

Trekk tråden langs itræingsåpningen. Bruk begge 
hender, og før tråden mellom trådspennings-
brikkene (D). 

Merk: Hev trykkfotløfteren for å gjøre itræingen enklere. Hev 
nålene ved å dreie håndhjulet langsomt mot deg til merket på 
hjulet er på høyde med merket på dekselet.

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.
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Trekk tråden ned langs åpningen og før den på venstre 
side gjennom itræingsruten (E).

Før tråden fra høyre mot venstre rundt trådtildrage-
ren (F).

Trekk ut omtrent 4" (10 cm) tråd fra nålen, og skyv den 
under foten slik at den løper mellom trykkfoten og den 
øvre kutteren.

Lukk frontdekselet, og senk trykkfotløfteren.

Før tråden gjennom venstre åpning i trådlederen (G).

Før tråden gjennom trådlederen for nålfestet, fra venstre 
mot høyre (H).

Træ venstre nål forfra og bakover (I).

Merk: Se side 24 om hvordan du bruker nålitræeren.
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Bruke nålitræeren

Hev nålene ved å dreie håndhjulet langsomt mot deg 
til merket på hjulet er på høyde med merket på dekse-
let (A).

Senk trykkfotløfteren (B).

Still bryteren til nålitræeren på ”R” når du trær i høyre 
nål.

Still bryteren til nålitræeren på ”L” når du trær i venstre 
nål.

Trekk ned spaken til nålitræeren (A) så langt den går.

Trekk tråden langs trådlederen (B) på nålitræerbryteren 
fra venstre og under kroken (C).

Pass på at tråden eller fingeren din ikke berører den øvre 
sløyfen eller den øvre kutteren.

Hev spaken til nålitræeren (D) langsomt, slik at det trekkes 
ut en løkke av tråden gjennom nålen (E).

Trekk ut løkken bak nålen.

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.
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Justere differensialmateren
Differensialmatesystemet består av to sett transportører 
plassert på rekke. Transportørene arbeider uavhengig 
av hverandre for å gi perfekt resultat ved sying på spe-
sielle stoffer. Når matemengden til de fremre transpor-
tørene endres i forhold til de bakre transportørene vil de 
”strekke” eller ”komprimere” stoffet.

Bruk differensialmating for å unngå at strikket stoff strek-
ker seg eller at lette stoffer rynkes.

Ved overlock-søm på vanlig stoff skal justeringshjulet for 
differensialmating (A) stilles på 1.0. Justeringshjulet for 
differensialmating klikker når du dreier det til 1.0.

Hvis stoffet du syr på strekker seg (B), dreier du hjulet 
mot klokken (mot 2.0).

Hvis stoffet du syr på rynkes (B), dreier du hjulet med 
klokken (mot 0.5).

Justere trykkfotpress
Ved sying basert på normale forhold skal trykkfotpresset 
settes til ”N” (A). I enkelte tilfeller kan det være nødven-
dig å gjøre justeringer. Øk eller reduser presset til du er 
fornøyd med resultatet. Prøvesy alltid på en stoffbit før 
du syr på plagget.

Reduser presset ved å dreie justeringshjulet mot deg.

Øk presset ved å dreie justeringshjulet fra deg.

Tilbake til standardinnstilling: Drei justeringshjulet til 
markeringen står på ”N”.
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Justere stinglengde
Stinglengdehjulet (A) skal i de fleste tilfeller stå på 3 (ca. 
3 mm). Hjulet klikker når du dreier det til 3. Stinglengden 
kan justeres mens du syr. Stinglengden kan justeres fra 
1 til 5 mm.

Juster stinglengden til 4 mm når du syr i svært tykke stoffer. 

Juster stinglengden til 2.5 mm når du syr i svært tynne 
stoffer.

Still stinglengen på ”R” når du skal sy rullekanter og 
smale falder (ca. 1.5 mm).

Justere kuttebredde

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.
Når kuttebredden er for smal eller for bred for den angitte 
sømmen, kan du justere den ved å flytte på den faste kut-
teren.

Drei på justeringshjulet for kuttebredde for å flytte den 
faste kutteren mot høyre eller venstre.

Perfekt kuttebredde (A) – Kanten på stoffet skal være på 
linje med sømmen. 

For smal kuttebredde (B) – Det er et mellomrom mellom 
kanten på stoffet og sømmen. Øk kuttebredden ved å 
dreie justeringshjulet for kuttebredde fra deg.

For bred kuttebredde (C) – Stoffet rulles eller brettes inn 
i sømmen. Reduser kuttebredden ved å dreie justerings-
hjulet for kuttebredde mot deg.

Sy, og kontroller kuttebredden.

Standardposisjon for den faste kutteren er når den høyre 
kanten av kutteren (D) er justert etter markeringen på 
stingplaten (E).

Innstilling av stingfingerspak
Stingfingeren (A) brukes til å stabilisere stoffkanten mens 
stingene formes. Stingfingerspaken skal stå på ”N” ved all 
standard overlock-søm (B). Hvis du skal sy rullekant, må 
du trekke stingfingeren tilbake ved å sette stingfingers-
paken på ”R” (C).

Når du flytter på stingfingerspaken, må du passe på at du 
skyver spaken så langt den går i begge retninger.
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Trådspenningsinnstillinger
Still inn trådspenningen i forhold til stoffet og tråden som 
brukes. Trådspenningen blir strammere jo høyere tallet 
på spenningsbrikkene er. Du finner anbefalinger for tråd-
spenning for hver søm i stingtabellen på side 28-31.

Riktig trådspenning
Nedre sløyfetråd og øvre sløyfetråd må være balansert med 
samme spenning (begge sløyfetråder skal krysse ved kan-
ten av stoffet). Nåltrådene må ikke være for løse eller for 
stramme, men ha balansert stramming.

Øvre sløyfetråd er for løs (A)
Øvre sløyfetråd er ubalansert når den dras mot vrangsiden 
av stoffet. Stram trådspenningen til den øvre sløyfen eller 
løsne trådspenningen til den nedre sløyfen.

Øvre sløyfetråd er for stram (B)
Øvre sløyfetråd er ubalansert når den dras mot rettsiden 
av stoffet. Løsne trådspenningen til den øvre sløyfen eller 
stram til trådspenningen til den nedre sløyfen.

Nedre sløyfetråd er for løs (C)
Nedre sløyfetråd er ubalansert når den dras mot rettsiden 
av stoffet. Stram trådspenningen til den nedre sløyfen eller 
løsne trådspenningen til den øvre sløyfen.

Nedre sløyfetråd er for stram (D)
Nedre sløyfetråd er ubalansert når den dras mot vrang-
siden av stoffet. Løsne trådspenningen til den nedre sløyfen 
eller stram til trådspenningen til den øvre sløyfen.

Venstre nåltråd er for løs (E)
Hvis venstre nåltråd er for løs, må du stramme til tråd-
spenningen til venstre nål eller løsne begge sløyfetrådene.

Venstre nåltråd er for stram (F)
Hvis venstre nåltråd er for stram, må du løsne trådspenningen 
til venstre nål.

Høyre nåltråd er for løs (G)
Hvis høyre nåltråd er for løs, må du stramme til tråd-
spenningen til høyre nål.

Høyre nåltråd er for stram (H)
Hvis høyre nåltråd er for stram, må du løsne trådspenningen 
til høyre nål.

1. Vrangen av stoffet
2. Rettsiden av stoffet
3. Høyre nåltråd

4. Venstre nåltråd
5. Øvre sløyfetråd
6. Nedre sløyfetråd
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Forklaring av ikoner/farger

SØM
På overlock-maskinen kan du lage ulike sømmer ved å kombinere forskjellige nålstillinger, itræingsmetoder, tråd-
spenningsinnstillinger, og bruken av overlock-omformeren for to tråder.

Se kapittel 2, Klargjøring, for å få vite mer om hvordan du stiller inn maskinen.

Sømoversikt
Innstillingene i tabellen nedenfor er våre anbefalinger basert på normale forhold. Det kan være nødvendig å justere 
trådspenningen avhengig av hvilken søm, stofftype og tråd du bruker. Juster spenningen i små trinn på maksimalt et 
halvt tall av gangen for å oppnå best mulig resultat. Prøvesy alltid på en stoffbit før du syr på prosjektet.

I tabellen nedenfor finner du en beskrivelse av ulike stofftykkelser og -typer. For at du bedre skal forstå hvordan 
stingene formes, vises hver av trådene i ulike nyanser av grått.

Nålstilling Overlock-omformer 
for 2-tråder

Vrangen av stoffet

Differensialmating Høyre nåltråd Rettsiden av stoffet

Stinglengde Venstre nåltråd Høyre nåltråd

NORM/
TIGHT

Trådspenning for øvre sløyfe Øvre sløyfetråd Venstre nåltråd

N/R Stingfingerposisjon Nedre sløyfetråd Øvre sløyfetråd

Nedre sløyfetråd

4-tråds overlock
Til alle sømmer som skal være elastiske eller gi etter, for eksempel halskanter, sidesømmer, 
ermer osv.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Begge 1.0~1.5 3 NORM N - 3 3 3 3
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3-tråds overlock, bred (og smal)
Til å sy to lag med elastisk stoff eller kaste over ett enkelt lag med tynne til medium tykke stoffer. 
Bruk kraftigere tråder i sløyfene for å lage dekorative kanter.

Merk: Vil du sy en smal søm, bruker du høyre nål i stedet. Anbefalt trådspenning står i parentes i over-
sikten.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Venstre 1.0~1.5 3 NORM N - 3 (-) - (3) 3 (3) 3 (3)

Smal kant med tre tråder
Til å sy to lag med elastisk stoff eller kaste over ett enkelt lag med tynt stoff. Blir ofte brukt til å 
lage dekorative legg. Bruk dekorative tråder i sløyfene og vanlig tråd i nålen. Bruk ulike farger 
i sløyfene for å få en interessant effekt.

Merk: Anbefales ikke for tykke stoffer.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Høyre 1.0 R NORM R - - 4 1~3 3

Rullekant med tre tråder
Til kanting av tynne og lette stoffer. Gir en pen avslutning til silkeskjerf, puterysjer og servietter. 
For å få en pen rullekant trær du sløyfene med en dekorativ tynn tråd, for eksempel rayon 
nr. 40, og nålen og nedre sløyfe med en tynn, vanlig tråd.

Merk: Anbefales ikke for tykke stoffer.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Høyre 1.0 R STRAM R - - 3~4 1~3 3

Picot-kant med tre tråder
Økt stinglengde vil danne en picot-kant på stoffet. Denne kantingen gir nydelig dekorsøm til 
brudekjoler eller brudepikekjoler.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Høyre 1.0 3-4 STRAM R - - 2-4 3 3-4
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3-tråds overlock til elastiske stoffer
Brukes til å sy på ekstra elastiske stoffer. Gi ekstra elastikk ved å bruke en elastisk tråd i den 
nedre sløyfen. Endre trådspenningen tilsvarende.

Merk: Anbefales ikke for tykke stoffer.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Begge 1.0 2-3 NORM N Ja 3 2 - 1-2

2-tråds overkantsøm, bred (og smal)
Til å kaste over ett enkelt lag med tynne til medium tykke stoffer (overlock-omformer for 2 tråder 
er påkrevd).

Merk: Vil du sy en smal søm, bruker du høyre nål i stedet. Anbefalt trådspenning står i parentes i over-
sikten.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Venstre 1.0 2~3 NORM N Ja 0 (–) – (0) – (–) 9 (9)

2-tråds overlock-søm for kanting, bred (og smal)
Gir en lekker finish til tynne stoffer (overlock-omformer for 2 tråder er påkrevd).

Merk: Vil du sy en smal søm, bruker du høyre nål i stedet. Anbefalt kuttebredde og trådspenning står i 
parentes i oversikten.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Venstre 1.0 2~3 NORM N Ja 4~6 (–) – (5~7) – (–) 1-3 (4~6)

3-tråds flatlock-søm, bred (og smal)
Til å sy sammen stoffer med en dekorativ effekt, enten med flatlock-siden eller med stigesømsiden. 
Skap ulike effekter ved å træ sløyfene med dekorativ tråd, for eksempel rayon nr. 40.

Merk: Vil du sy en smal søm, bruker du høyre nål i stedet. Anbefalt trådspenning står i parentes i over-
sikten.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Venstre 1.0 3~4 NORM N - 0-2 (–) – (0) 0 0 8-9 (3-7)
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2-tråds flatlock
Til å sy sammen elastiske stoffer med en dekorativ effekt, enten med flatlock-siden eller med 
stigesømsiden. Skap ulike effekter ved å træ sløyfene med dekorativ tråd. (Overlock-omformer 
for 2-tråder må brukes)

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Venstre 1.0 3-4 NORM N Ja 0-1 - - 6-9

Rullekant med to tråder
Til kanting av tynne og lette stoffer. Gir en pen avslutning til silkeskjerf, puterysjer og 
servietter. Træ sløyfen med en dekorativ tynn tråd, for eksempel rayon nr. 40, for å få en vakker 
satengsømkant (overlock-omformer for 2 tråder er påkrevd).

Merk: Anbefales ikke for tykke stoffer.

NORM/
TIGHT

N/R
TRÅDSPENNING

Høyre 1.0 R NORM R Ja - 5 - 4~6
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Bruke markeringer
Markeringene oppå frontdekselet hjelper deg med å holde 
stoffet på plass mens du syr. Tallene/linjene angir avstan-
den fra høyre nålstillinger i tommer.

Kuttebredden mellom høyre nålstilling og den øvre kut-
teren når den er i standardposisjon, er 3,5 mm.

Begynne å sy
Når symaskinen er ferdig trædd lukker du frontdekselet 
og legger alle trådene over stingplaten og litt til venstre 
under trykkfoten.
Forsikre deg om at den øvre kutteren beveger seg rik-
tig mot den faste kutteren ved å dreie håndhjulet sakte 
mot deg. Hvis bladet på den øvre kutteren ikke beve-
ger seg riktig, kontrollerer du om det sitter stoffrester 
eller tråd mellom bladene.
Hold i trådene og stram dem lett.
Drei håndhjulet 2 eller 3 hele omdreininger mot deg 
for å begynne på en trådkjede. Kontroller at alle tråder 
vikles rundt stingfingeren på stingplaten. Hvis trådene 
ikke vikles rundt fingeren, kontrollerer du at alle trå-
dene er trædd riktig.
A. Fortsett å holde i trådkjedet mens du trykker ned 

fotregulatoren. Sy til kjedet er 2–3" (5–8 cm) lang. 
 Legg stoffet foran og under trykkfoten, og sy en 

prøve. Før stoffet lett med venstre hånd mens du 
syr. Unngå å dra i stoffet. Dette kan føre til at nålen 
blir bøyd og brekker.

B. Når du kommer til enden av stoffet fortsetter du å 
sy mens du trekker stoffet forsiktig bakover og til 
venstre. Dette kalles avkjeding. Det hindrer at trå-
dene løsner, og forbereder til neste søm.

C. Kutt trådene med trådkutteren som vist i illustra-
sjonen. La det være igjen et trådkjede på ca. 2–3" 
(5–8 cm) i enden av stoffet.

Plassere knappenåler (D)
Plasser knappenåler til venstre for trykkfoten. Nålene er 
lette å fjerne og kommer ikke i veien for kutterne.

 Hvis du syr over knappenåler, kan du skade eller ødelegge 
kanten på kutterne.



A B

C

D

SY –  33

Feste trådkjedet

Knytte en knute (A)
Skill trådendene fra hverandre og knytt dem sammen, 
for å unngå at trådkjedet rakner.

Bruke en synål (B)
1. Træ kjedet i en håndsynål med stort øye.
2. Stikk nålen inn i enden av sømmen, og trekk kjedet 

inn i sømmen for å feste trådene.

Skjære opp sømmene
Kutt øvre sløyfetråd med en sømspretter (må kjøpes separat) 
for å skjære opp sømmene.

Bruke maskinen i slutten av en søm (D)
1. Kast over et sting i slutten av sømmen.
2. Hev nålen og trykkfoten, og trekk forsiktig trådene av 

stingfingeren. 
3. Snu stoffet slik at undersiden vender opp.
4. Kast over sømmen ca. 1" (2,5 cm), og drei stoffet.

Bruke maskinen i begynnelsen av en søm (C)
1. Før du legger stoffet på maskinen, syr du et tråd-

kjede som er ca. 2–3" (5–8 cm) langt.
2. Legg stoffet foran trykkfoten. Sy noen få sting, og 

stopp maskinen.
3. Hev trykkfoten, og før trådkjedet mot venstre, rundt 

og under trykkfoten.
4. Legg trådkjedet mellom trykkfoten og den øvre 

kutteren, og hold det i posisjon mens du senker 
trykk foten for å sy.

5. Når du har sydd ca. 1" (2,5 cm), flytter du kjedet 
mot høyre og under den øvre kutteren, og kutter 
kjedet mens du syr.
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Rynke stoffet ved hjelp av 
differensialmateren
Differensialmateren kan brukes til å rynke tynne stoffer. 
Bruk den til å sy ermer, lage rysjer med mer.

Still differensialmateren mellom 1.5 og 2 for å oppnå best 
mulig rynkeeffekt. Prøvesy alltid på en stoffrest først. Se 
avsnittet ”Justere differensialmateren” på side 25 for å 
finne ut hvordan du justerer differensialmateren.

Sying av rullekant
Rullekantsømmen egner seg til lette stoffer som fint lerret, 
tyll, musselin, krepp osv. Rullekanten oppnås ved å jus-
tere trådstrammingen slik at stoffkanten ruller inn under 
stoffet ved overlock-søm. Juster trådstrammingen for å 
endre graden av rulling. Hvis du skal sy rullekant, må du 
sette stingfingerspaken på ”R”. 

Tips: For å få en pen rullekant trær du øvre sløyfe med en deko-
rativ tråd, og nålen og nedre sløyfe med en lett vanlig tråd.

Rullekant med to tråder (A) 
1. Koble inn overlock-omformeren for 2 tråder (se side 11).
2. Bruk høyre nåltråd og nedre sløyfetråd.
3. Sett stingfingerspaken på ”R”.
4. Sett stinglengdehjulet på ”R” for å få fin søm.
5. Still inn trådspenningen ifølge stingtabellen på side 31.
6. Lag et trådkjede, og prøvesy på en stoffprøve før du syr 

på syprosjektet. Hold i trådkjedet når du begynner å 
sy, for å unngå at den krøller seg inn i sømmen.

Rullekant med tre tråder (B) / smal kant (C)
En variant av rullekantsting (B) er en smal kant (C). Dette 
kan oppnås ved å justere trådspenningen ifølge sting-
tabellen på side 29.

1. Bruk høyre nåltråd og øvre og nedre sløyfetråd.
2. Sett stingfingerspaken på ”R”.
3. Sett stinglengdehjulet på ”3-2” for å få fin søm.
4. Still inn trådspenningen ifølge stingtabellen på side 29.
5. Lag et trådkjede, og prøvesy på en stoffprøve før du syr 

på syprosjektet. Hold i trådkjedet når du begynner å 
sy, for å unngå at den krøller seg inn i sømmen.
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Flatlock-søm
Flatlock-søm (A) lages ved å justere spenningen i en over-
lock-søm med 3 tråder, der sømmen syes og stoffene trek-
kes ut for å gjøre sømmen flat. Strammingen må justeres 
riktig for at stoffet skal bli helt flatt.

En flatlock-søm kan brukes både som en dekorativ 
konstruksjons søm der to stoffer sys sammen (standard 
flatlock-søm), eller som dekor på bare ett stoffstykke 
(dekorativ flatlock-søm).

Flatlock-søm kan sys på to måter. Enten med vrangsidene 
av stoffet mot hverandre for et dekorativt utseende, eller 
med rettsidene mot hverandre for å lage en stigesøm. 

Standard flatlock-søm, bred (B)
1. Bruk venstre nål.
2. Træ nedre og øvre sløyfe og venstre nål.
3. Still inn trådspenningen ifølge stingtabellen på side 30.
4. Legg de to stoffstykkene sammen vrange mot vrange for 

å sy en dekorativ søm på retten av syprosjektet. 
5. Sy sømmen, og klipp bort overflødig stoff. Over-

tråden danner en V på undersiden av stoffet. Tråden 
i den nedre sløyfen dras i en rett linje langs kanten av 
stoffet.

6. Brett ut stoffet og dra på motsatt side av sømmen for 
å dra stingene flate.

Dekorativ flatlock-søm, bred (C)
1. Sett den øvre kutteren i utkoblet stilling. Stoffet skal 

ikke klippes når du syr denne sømmen.
2. Følg trinn 1-3 ovenfor.
3. Brett stoffstykket med vrangsidene mot hverandre for å 

sy en dekorativ søm på rettsiden av syprosjektet. 
4. Legg stoffet slik at sømmen sys med en del av sømmen 

utenfor stoffet.
5. Brett ut stoffet og trekk i motstående sider av sømmen for 

å gjøre sømmen flat.
Tips: Den øvre sløyfetråden er den mest synlige tråden i en 
flatlock-søm. Bruk en dekorativ tråd i øvre sløyfe, og vanlig 
tråd i nedre sløyfe og nål.

Stigesøm (D)
En stigesøm er en flatlock-søm, men den syes med rett-
sidene av stoffet mot hverandre. Nåltråden er den synlige 
tråden som danner en stige.
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Sy hjørner

Utvendige hjørner
Klipp av ca. 1 ¼" (3 cm) i tre av hjørnene, som vist i 
illustrasjonen A). Begynn å sy i hjørnet som ikke er klippet 
til.

Når du kommer til et hjørne, stopper du maskinen. Hev 
nålen og trykkfoten. Fjern trådene fra stingfingeren. Drei 
stoffet og innrett kuttelinjen etter den øvre kutteren (B).

Senk trykkfotløfteren. Fortsett å sy fra der hvor den for-
rige sømmen i hjørnet ble avsluttet.

Innvendige hjørner
Klipp det innvendige hjørnet som vist i illustrasjonen (A). 
Sy, og stopp ca. 1¼" (3 cm) før det innvendige hjørnet.

Drei stoffet slik at kuttelinjene er rette (B).

Fortsett å sy.
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VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

Rengjøre området rundt den øvre 
kutteren

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.

Rengjøre transportørene

Åpne frontdekselet.

Børst forover med lobørsten for å fjerne lo.

Merk: Du kan bruke en støvsuger til å rengjøre området rundt 
den øvre kutteren eller transportørene.

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.

Deaktiver stingfingeren ved å sette den i ”R”-posisjon (A).

Åpne side- og frontdekslene.

Fjern nålen(e) og trykkfoten.

Fjern festeskruen (B) med den store skrutrekkeren. Fjern 
stingplaten.

Bruk lobørsten til å fjerne lo fra området rundt transportø-
rene (C).

Plasser stingplaten over transportørene, og forsikre deg 
om at tappen på stingplaten (D) stikkes inn under kanten 
av dekselet (E). Hullet på stingplaten (F) skal innrettes 
etter knotten på maskinen (G).

Sett på igjen festeskruen, og stram den til.

Fest nålen(e) og trykkfoten.

Lukk side- og frontdekslene.

En overlock-maskin krever oftere vedlikehold enn en vanlig symaskin, av to årsaker:

• Det produseres mye lo når kutterne kutter i stoffet.

• En overlock-maskin går med svært høy hastighet, og de innvendige delene må smøres ofte.

Oppbevaring
Påse at maskinen er koblet fra strømnettet når den ikke er i bruk. Oppbevar maskinen slik at den ikke utsettes for 
direkte sollys eller fuktighet. 

Vedlikehold
Hvis du har spørsmål om service og/eller bruk, kan du kontakte vår avdeling for kundestøtte.
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Rengjøre itræingsrøret til sløyfen

Bruk itræingstråden for sløyfe til å rengjøre røret på 
itræingsanordningen for sløyfen.

Sett bryteren for itræing/sying i itræingsposisjon (A) ved 
å vri den mot høyre.

Drei håndhjulet langsomt mot deg til merket på hjulet er 
på høyde med merket på dekselet (B). Håndhjulet klikker 
og låses i itræingsposisjon.

Ta itræingstråden for sløyfe og skyv den rette enden (ikke 
enden med sløyfen) gjennom itræingshullet på sløyfen, 
til den kommer ut fra hullet av hullet på tuppen av 
sløyfen (C).

Bruk en 60 wt tråd som er omtrent 24" (60 cm) lang til å 
rengjøre itræingsrørene til sløyfen. Før tråden gjennom 
sløyfen i itræingstråden for sløyfe, inntil halve tråd-
lengden er ført igjennom (D).

Trekk forsiktig i enden av itræingstråden for sløyfe, til 
tråden kommer ut av hullet i tuppen på sløyfen.

Trekk i tråden til den er kommet helt gjennom itræings-
røret.

Gjenta fremgangsmåten ovenfor 2–3 ganger.

Før du trær maskinen, hever og senker du spaken til itræer 
for sløyfe 4-5 ganger for å fjerne lo som ligger igjen (E).

Sett bryteren for itræing/sying i sy-posisjon (F).

Lukk frontdekselet.

Merk:
• Rengjør itræingsrøret til sløyfen for hver 10. brukstime eller 

når sløyfe-itræeren ikke fungerer som den skal.

• Du kan også bruke en støvpumpe med trykkluft eller en 
støvpumpe for kamera til å rengjøre itræingsrøret til sløyfen.

 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.
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Itræingshull

Hull i rør

 Vær forsiktig når du fyller olje
Aldri fyll olje inn i itræingshullene på sløyfene, tuppen 
på øvre sløyfe eller tuppen på nedre sløyfe. 

Smøre maskinen
 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.

For at maskinen skal gå jevnt og stille må de bevegelige 
delene som er markert på bildet smøres ofte. Vi anbefaler 
at du smører maskinen én gang i uken ved normal bruk, 
eller hver 10. time ved vedvarende bruk.

Bruk symaskinolje. Bruk ikke andre typer olje, det kan 
føre til skade på maskinen.

Før du trær maskinen, plasserer du en stoffrest under 
trykkfoten og kjører maskinen i noen minutter.

Tørk av symaskinens overflate for å fjerne all overflødig 
olje før du syr.
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Bytte den øvre kutteren
 Slå av hovedbryteren, og trekk ut støpselet til maskinen.

Den øvre kutteren må byttes når den blir sløv. Bytt 
den ved å følge instruksjonene nedenfor. Hvis du 
får problemer, får du en servicetekniker til å gjøre 
nødvendige justeringer.

• Åpne frontdekselet.

• Sett den øvre kutteren i høyeste posisjon.

• Løsne festeskruen på den øvre kutteren (A) med den 
doble skrunøkkelen (bruk den minste enden) og ta av 
den øvre kutteren (B).

• Sett på plass en ny øvre kutter i holderen til den øvre 
kutteren (C)

• Trekk delvis til festeskruen (A) til den øvre kutteren.

• Sett den øvre kutteren i laveste stilling.

• Juster posisjonen til den øvre kutteren til fremre kant 
av den øvre kutteren er ca. 1-1,2 mm lavere enn eggen 
på den faste kutteren (D). 

• Trekk helt til festeskruen (A) til den øvre kutteren.

Feilsøking

Maskinen går ikke
Mulig årsak: Maskinen er ikke koblet ordentlig til strømkilden.
Løsning: Kontroller at maskinen er ordentlig koblet til strømkilden (side 7).
Mulig årsak: Sikkerhetsenheten er aktivert.
Løsning: Lukk åpne deksler (side 8).

Stoffet mates dårlig
Mulig årsak: Den angitte stinglengden er for kort for stoffet du syr på.
Løsning: Øk stinglengdeinnstillingen (side 26).
Mulig årsak: Differensialmateren står ikke i riktig stilling for stoffet du syr på.
Løsning: Juster differensialmateren (side 25).
Mulig årsak: Trykkfotpresset er ikke riktig innstilt for stoffet du syr på.
Løsning: Juster trykkfotpresset (side 25).

Uregelmessig klipping
Mulig årsak: Den øvre kutteren er ikke i riktig posisjon.
Løsning: Kontroller at kutterne er riktig justert (side 40).
Mulig årsak: Kutteren er skadet eller slitt.
Løsning: Bytt den øvre kutteren (side 40).



VEDLIKEHOLD AV MASKINEN – 41

Stoffet rynkes
Mulig årsak: Trådspenningene er for stramme.
Løsning: Løsne trådspenningene (side 27).
Mulig årsak: Tråden hasples ikke jevnt av trådsnellen.
Løsning: Kontroller trådsnellen for å forsikre deg om at tråden ikke sitter fast.
Mulig årsak: Tråden du bruker er av dårlig kvalitet eller har ujevn kjerne.
Løsning: Bruk en tråd av god kvalitet med en jevn kjerne.
Mulig årsak: Den angitte stinglengden er for kort.
Løsning: Juster stinglengden slik at stingene blir lengre (side 26).
Mulig årsak: Differensialmateren står ikke i riktig stilling for stoffet du syr på.
Løsning: Juster differensialmateren (side 25).

Nålen brekker
Mulig årsak: Det kan være at nålen ikke er satt ordentlig inn i nålfestet.
Løsning: Pass på at nålen er skjøvet helt opp i nålfestet, og stram deretter skruen ordentlig til (side 10).
Mulig årsak: Hvis du drar i stoffet med hendene mens du syr, kan det føre til at nålene bøyes.
Løsning: Ikke dra i stoffet med hendene. La transportørene trekke stoffet under trykkfoten.
Mulig årsak: Det kan være at nålen ikke har riktig størrelse for stoffet du syr på. 
Løsning: Bruk en nålstørrelse som egner seg for stoffet (side 12).

Tråden ryker
Mulig årsak: Maskinen er kanskje ikke riktig trædd.
Løsning: Kontroller at maskinen er trædd i riktig som vist i bruksanvisningen for maskinen (side 14–23).
Mulig årsak: Tråden hasples ikke jevnt av trådsnellen.
Løsning: Kontroller trådsnellen for å forsikre deg om at tråden ikke sitter fast.
Mulig årsak: Spissen på nålen(e) kan være bøyd, sløv eller brukket.
Løsning: Bytt nål(er) (side 10).
Mulig årsak: Nålen er ikke riktig satt i
Løsning: Sett i nålen på riktig måte (side 10).
Mulig årsak: Tråden du bruker er av dårlig kvalitet eller har ujevn kjerne.
Løsning: Bruk en tråd av god kvalitet med en jevn kjerne.
Mulig årsak: Trådspenningen er for stram.
Løsning: Løsne trådspenningen (side 27).
Mulig årsak: Tråden sitter fast i en av trådførerne.
Løsning: Kontroller itræingsruten for å forsikre deg om at alle trådene går jevnt.

Hopper over sting
Mulig årsak: Spissen på nålen(e) kan være bøyd, sløv eller brukket.
Løsning: Bytt nål(er) (side 10).
Mulig årsak: Det kan være at nålen ikke er satt ordentlig inn i nålfestet.
Løsning: Pass på at nålen er skjøvet helt opp i nålfestet, og stram deretter skruen ordentlig til (side 10).
Mulig årsak: Det kan være at nålen ikke har riktig størrelse for stoffet du syr på. 
Løsning: Bruk en nålstørrelse som egner seg for stoffet (side 12).
Mulig årsak: Maskinen er kanskje ikke riktig trædd.
Løsning: Kontroller at maskinen er trædd i riktig som vist i bruksanvisningen for maskinen (side 14–23).
Mulig årsak: Tråden du bruker er av dårlig kvalitet eller har ujevn kjerne.
Løsning: Bruk en tråd av god kvalitet med en jevn kjerne.



42 – VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

Uregelmessige sting
Mulig årsak: Stingene er ikke balansert.
Løsning: Juster trådspenningene og muligens kuttebredden (side 26, 27)
Mulig årsak: Tråden hasples ikke jevnt av trådsnellen.
Løsning: Kontroller trådsnellen for å forsikre deg om at tråden ikke sitter fast.
Mulig årsak: Det kan være at maskinen ikke er riktig trædd eller at trådene er trædd i feil rekkefølge.
Løsning: Kontroller at maskinen er trædd i riktig rekkefølge som vist i bruksanvisningen for maskinen (side 12)

Stoffet blir sittende fast
Mulig årsak: Den øvre og nedre stoffkutteren står ikke i riktig stilling.
Løsning: Kontroller at kutterne er riktig justert (side 26).
Mulig årsak: Tråden hasples ikke jevnt av trådsnellen.
Løsning: Kontroller trådsnellen for å forsikre deg om at tråden ikke sitter fast.
Mulig årsak: For tykt stoff.
Løsning: Press sammen tykke lag med en vanlig symaskin før du syr på overlock-maskinen.

Sløyfe-itræeren virker ikke
Mulig årsak: Bryteren for itræing/sying er ikke satt i itræingsposisjon.
Løsning: Sett bryteren for itræing/sying i itræingsposisjon (side 15, 17).
Mulig årsak: Spaken for valg av sløyfe er ikke stilt riktig inn.
Løsning: Forsikre deg om at spaken for valg av sløyfe peker mot riktig sløyfe (side 15, 17).
Mulig årsak: Tråden er ikke riktig ført inn i itræingshullet for sløyfen.
Løsning: Før inn minst 2 cm tråd i hullet i sløyfen (side 15, 17).
Mulig årsak: Tråden er ikke lang nok.
Løsning: Trekk ut ca. 12" (30 cm) tråd før den føres inn i itræingshullet på sløyfen (side 15, 17).
Mulig årsak: Tråden er floket, våt eller frynset.
Løsning: Klipp av trådenden.
Mulig årsak: Det har samlet seg lo i itræingsrøret til sløyfen.
Løsning: Rengjør itræingsrøret til sløyfen (side 38).

Nålitræeren virker ikke
Mulig årsak: Markeringen på sidedekselet står ikke på linje med markeringen på håndhjulet.
Løsning: Still håndhjulet i itræingsposisjon (side 8, 15, 17).
Mulig årsak: Bryteren til nålitræeren er ikke riktig innstilt.
Løsning: Still bryteren til nålitræeren på ”R” når du trær i høyre nål og på ”L” når du trær i venstre nål 

(side 24).
Mulig årsak: Nålitræeren blir ikke brukt på riktig måte.
Løsning: Se side 24 hvis du vil vite mer om hvordan du bruker nålitræeren.

Spesifikasjoner
Syhastighet
Maksimalt 1300 o/min

Antall nåler/nåler
1–2 av typen HAx1SP, str: 11-14

Stinglengde
1-5 mm

Stingbredde
3,3-7,5 mm

Antall tråder
2, 3, 4

Differensial matehastighet
0.5-2.0

Type lyspære
LED-lampe

Nålestangens slaglengde
26,5 mm

Maskinmål
Bredde: 351 mm
Dybde: 284 mm
Høyde: 299 mm

Trykkfot, heve
5-7 mm

Vekt
7,8 kg
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