Uitrekken voorkomen

KOORDVOET (Type B)

J

KOORDVOET
(Type A)

Afgewerkt

Draadspanningen: Visdraad
Linker naald

Rechter naald

Bovengr
i jper

Gebruik deze voet met koord of
garen om de rand van gebreide
stoffen te verstevigen en uitrekken
te voorkomen.
Opgevulde randen maken (met brede
rolzoom):
1.

Vervang de standaard naaivoet
door de koordvoet B.

2.

Stel de machine in op rolzoom.

3.

Zet het bovenmes in de meest
rechtse positie door te draaien aan
de instelknop voor de snijbreedte.

Ondergrijper

4.
Decoratief garen

Machine Instellingen:
Stel de machine in op een 3-draads
rolzoom,
smal (zie handleiding van de machine).

Steeklengte

Gebruik deze voet met transparant
monofilament garen of andere dunne
garens om de randen van bijv. tafelkleden
te verstevigen. Visdraad kan ook worden
gebruikt voor het verkrijgen van een
golvend effect op dunne tot gewone
stoffen.
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5.

1.0

Differentieel instelling

Actief

Bovenmes
Rolzoomtong

KOORDVOET (Type A)

3

Visdraad

R

1

R

Zet de naaivoet omhoog en haal
het koord door het gat en onder de
gleuf in de voet. Trek het koord
onder de voet door naar achteren.
Leg de stof bovenop het koord net
voor het bovenmes. Zet de
naaivoet omlaag. Zorg dat het
koord goed is uitgelijnd met de
markeringslijn en begin langzaam
te naaien.
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Draadspanningen: Opgevulde randen
Rechter naald

Linker naald

Bovengrijper

Ondergrijper

PASPELVOET 1/8" & 3/16"
Paspels geven een professionele
afwerking en biedt duurzaamheid aan
gordijnen en kussens als ook als aan vele
soorten kleding. De groef onder de
paspelvoet houdt de paspel op de plaats
zodat deze gelijkmatig onder de voet
glijdt om een mooie zoom te maken.
Grootte: 3 mm en 5 mm.
Deze set bestaat uit:

Draadspanningen: Uitrekken voorkomen
Linker naald

Rechter naald

Bovengrijper

Ondergrijper

Draadspanningen:
Opgevulde randen

Steeklengte

R
Actief

Bovenmes
Rolzoomtong

KOORDVOET

R

PASPELVOET

(Type B)

Uitrekken van gebreide stoffen voorkomen:

2. Steek het draad in de geleider op de
koordvoet. Bevestig de koordvoet op
de machine en trek het koord onder de
voet naar achteren.

1.

Vervang de standaard naaivoet door
de koordvoet B.

2.

Stel de machine in op een 4-draads
overlock steek of een 3-draads
overlock steek, smal (zie handleiding
van de machine).
Zet de naaivoet omhoog en haal het
koord door het gat en in de gleuf.
Trek het koord onder de naaivoet
door naar achteren.

3. Leg de stof net voor het bovenmes.
Naai de stof en geleidt het koord
direct rechts van de naald.

Rechter Naald

Bovengr
i jper

Ondergr
i jper

Ondergrijper

N

Naaien:

1. Verwijder de linkernaald en naaivoet.

Linker naald

Bovengrijper

Steeklengte: 3 - 4
Differentieel: 1.0
Bovenmes: actief
Rolzoomtong: N

1.

Vervang de standaard naaivoet voor
een paspelvoet.

2.

Knip 2-3 cm van de paspelstrook af.

3.
Machine instellingen:
Stel de machine in op een 3-draads
rolzoom (linker naald) of een 4draads overlock (zie handleiding van
de machine).

4.

Leg de stof onder het koord en zet
de naaivoet omlaag. Zorg dat het
koord is uitgelijnd met de
markeringslijn en begin met naaien.
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:2-3cm

JJ,,,

Afgewerkt

Draadspanningen: Decoratief garen

Rechter naald

3-4
1.0

Differentieel

Linker naald

Uitrekken
voorkomen

Naaistartpunt

Machine instellingen:
Stel de machine in op een 4-draad
overlock of 3-draad overlock, breed (zie
handleiding van de machine).

3.

Leg het paspelband tussen 2
stukken stof met de goede
kanten op elkaar.

4.

Leg de stoffen tegen het
bovenmes.

5.

Breng de naaivoet omlaag en
zorg dat het paspelband in de
groef onder de paspelvoet valt.

6.

Begin met naaien en geleid de
paspel onder de gleuf.

PARELVOET MET GELEIDER
Bevestig een koord van parels aan de
rand van de stof. Grootte 1-4 mm kan
worden gebruikt. Met name
aantrekkelijk voor het versieren van
avondkleding, bruidskleding en
decoratieve kleding.
Deze set bestaat uit:
Goede kant

2�

1 Parelgeleider
2 Parelvoet

Hints en tips:
1. Om mooie scherpe hoeken te
naaien, knip op verschillende
plekken het band in. Maak een
proeflapje met een reststukje
van de stof die u wilt gebruiken.
2. Voor het bevestigen van paspelband
aan dikkere stoffen, rijg eerst de
paspel aan de stof. Voor dunne
stoffen kunt u stoflijm gebruiken
om de paspel op de plaats te
houden.

PARELVOET MET
GELEIDER

_______________________

SIERVOETENSET
_______________________

Machine instellingen:
Stel de machine in op een 3-draads
rolzoom, breed (zie handleiding van de
machine).

Draadspanningen:
Linker naald

Rechter naald

Bovenmes

Naaien:
U kunt parels gebruiken van 1-4 mm.
1.

Zet de parelvoet omhoog en leg de
parels in de gleuf van de geleider en
trek de parels onder de gleuf van de
voet naar achteren.

2.

Zet de parelvoet omlaag en naai 2-3
steken om de parels vast te zetten.

1.

Vouw de stof dubbel met de verkeerde
kanten tegen elkaar.

Ondermes

3•

Steeklengte: 3 - 4
Differentieel: 1.0
Bovenmes: Deactief
Rolzoomtong: R

*Zet de draadspanning van de
linker naald op 1 als u de stof
wilt openvouwen na het
aannaaien van de parels.

Machine instellingen:
1.

Stel de juiste draadspanning.

2.

Vervang de standaard naaivoet
voor de parelvoet.

3.

Open de zij- en voorklep.

4.

Draai het mes weg.

5.

Verschuif de rolzoomtong naar
positie 'R' (zie handleiding van de
machine).

6.

Draai de bevestigingsschroef los
en schuif de parelgeleider over de
schroef van rechts naar links (voor
gebruik de stelschroeven op de
bevestigingsplaat losdraaien.
Schuif de parelgeleider naar de
parelvoet en draai de
instelschroeven vast).

7.

Draai de bevestigingsschroef vast.

8.

Sluit de zij- en voorklep.

2.

Zet de voet weer omhoog en leg de
de rand van de gevouwen stof tegen
de parels.
3. Draai de instelschroeven en
bevestigingsschroef los en verplaats
de geleider zo dat naald 1-1,5 mm
vanaf de rand van de stof in de stof
gaat.
4.

Draai de schroeven vast, zet de voet
omlaag en naai.
Linker naald
Goede kant
van de stof

Parels

1-1.Smm

Let op: Als de parels niet
gelijkmatig doorgevoerd worden,
geleid de parels dan met de hand.
Pas de steeklengte aan zodat 1
parel door 1 steek wordt gegrepen.

