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RECHTE STEKEN
Rechte steek met de naald in middelste 
positie.
Draai de steekkeuzeknop zodat de “A” in 
stekendisplay verschijnt.
Plaats het standaard naaivoetje.
Stel de lengte van de steek in met het 
steeklengtewieltje. 2.5 is de standaard 
steeklengte.

Voor de versterkte drievoudige rechte 
steek, zet u het steeklengtewieltje op de 
stand “S1”.

Rechte steek met de naald in de rechter 
positie.
Draai de steekkeuzeknop zodat de “B” in 
het stekendisplay verschijnt.

Stel de lengte van de steek in met het 
steeklengtewieltje.

Voor de versterkte drievoudige rechte 
steek, zet u het steeklengtewieltje op de 
stand “S1”.

Aanbevolen steeklengten:
2.0 voor dunne stoffen
2.5 voor normale stoffen
3.0 voor dikke stoffen
4.0-5.0 voor rijgen

S1 voor stretchstoffen

Steeklengtewieltje

Stekendisplay

Steekkeuzeknop

Hendel voor 
achteruit naaien

Rechte steek
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ZIGZAGSTEKEN

Draai de steekkeuzeknop tot “C”-zig-zag 
in het stekendisplay verschijnt. Bovendien 
wordt de breedte van de zigzagsteek door 
draaien van het steeklengtewieltje verhoogd 
of verlaagd.
Plaats het standaard naaivoetje.

Functie van het steeklengtewieltje bij het 
zigzaggen
De dichtheid van zigzagsteken wordt hoger 
naarmate de steeklengteknop dichter bij ”0” 
staat.
Zigzagsteken krijgt u meestal op de stand 
”2.5” of lager.

Aangesloten zigzagsteken (dicht bij elkaar) 
zien eruit als een cordonsteek.

Steeklengtewieltje
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KNOOPSGATEN

Voorbereiding
Selecteer het knoopsgat met de 
steekkeuzeknop.
Plaats het knoopsgatvoetje. 
Stel de steeklengteknop in tussen “0.5” - 
“1”. 
De dichtheid van de steek hangt af van de 
dikte van de stof.
Let op: Maak altijd eerst een 
proefknoopsgat.

Voorbereiden van de stof
Meet de diameter van de knoop en voeg 
0,3 cm toe voor de trenzen. Bij een hele 
dikke knoop nog meer toevoegen voor 
de trenzen. Markeer de plaats en lengte 
van het knoopsgat op de stof. Positioneer 
de stof zo, dat de naald op de markering 
staat die het verst van u af ligt. Trek het 
knoopsgatvoetje zo ver mogelijk naar u 
toe. 
Breng het voetje omlaag.
1. Selecteer het knoopsgat met de 

steekkeuzeknop. Zet de steekkeuze-
knop op (1) “  “. Naai met een 
gemiddelde snelheid tot u de 
eindmarkering bereikt.

2. Zet de steekkeuzeknop op (2, 4)“  “ 
en naai 5-6 trenssteken.

3. Zet de steekkeuzeknop op (3) “  “ en 
naai de linkerzijde van het knoopsgat 
tot de markering aan het einde die het 
verst van u af ligt.

4. Zet de steekkeuzeknop op (2, 4)“  “ 
en naai de trenssteken.

Neem de stof onder het naaivoetje 
vandaan. Trek de bovendraad aan de 
verkeerde kant van de stof en knoop de 
boven- en onderdraad aan elkaar. Snij het 
midden van het knoopsgat open met het 
tornmesje, maar wees voorzichtig en snij 
niet in de steken.

Steeklengtewieltje
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Tips
- Verlaag de spanning van de 

bovendraad iets voor een cordonsteek 
aan de bovenkant.

- Gebruik versteviging bij knoopsgaten in 
dunne of stretchstoffen.

- U kunt het beste over een inlegdraad 
naaien bij knoopsgaten in stretch- of 
gebreide stoffen. De knoopsgatkolom 
wordt dan overde inlegdraad genaaid. 
(5)
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BLINDZOMEN

Voor boorden, gordijnen, broeken, 
rokken enz.
Selecteer  Blindzomen voor 
stretchstoffen.
Selecteer            Blindzomen voor 
geweven stoffen. 
Plaats het blindzoomvoetje. (1)
Steeklengte 1.5-2.5

Let op:
Blindzomen vereist zeker enige 
oefening. 
Maak daarom eerst een proe  apje.

Vouw de stof zoals afgebeeld met de 
verkeerde kant boven. (2)
Leg de stof onder het naaivoetje. Draai 
het handwiel met de hand naar voren 
tot de naald helemaal links staat. De 
naald moet net in de vouw van de stof 
steken. (3)
Stel de geleider op het voetje (4) af 
door de knop (5) te draaien, zodat de 
geleider precies tegen de vouw rust.
Naai langzaam door het voetpedaal 
iets in te trappen en de stof langs de 
rand van de geleider te bewegen.

Steeklengtewieltje

Onderkant Voorkant
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RITSEN EN KOORD

Stel de machine in zoals afgebeeld. 
(1) 

Het ritsvoetje kan zowel aan de 
rechterkant als aan de linkerkant 
van de naald worden geplaatst, 
afhankelijk aan welke zijde van het 
voetje u de rits of het koord plaatst. 
(2)

Om voorbij het ritslipje te naaien zet 
u de naald in de stof, breng het naai-
voetje omhoog en trek de rits dicht 
zodat het lipje voorbij het naaivoetje 
zit. Breng het naaivoetje omlaag en 
ga verder met naaien.

Het ritsvoetje wordt ook gebruikt voor 
het naaien van koord in een biasband 
zodat een passepoil wordt gevormd 
en om een passepoil in een naad te 
naaien. (3)

Stel de steeklengte in tussen “1” - “4” 
(afhankelijk van de dikte van de stof). 

Steeklengtewieltje
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DRIESTAPS ZIGZAGSTEEK

Naaien van kant en elastiek, stoppen, 
verstellen, afwerken van randen.

Stel de machine in zoals afgebeeld. 
(1)

Patchwork:
Leg een stukje stof op zijn plaats en 
naai rond de randen. 
De steeklengte kan worden ingekort, 
zodat er zeer dichte steken ontstaan. 
(A)

Bij het verstellen van scheuren is 
het raadzaam aan de achterkant 
een stukje stof ter versteviging aan 
te brengen. De steekdichtheid kan 
worden gewijzigd door de afstelling 
van de steeklengte. Naai eerst over 
het midden en dan overlappend 
aan beide zijden. Afhankelijk van de 
soort stof en grootte van de scheur 
ongeveer 3 tot 5 rijen naaien. (B)
Voor het afwerken van randen naait u 
gewoon langs de rand van de stof.

Steeklengtewieltje
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STEEKKEUZE

Drievoudige rechte steek: (1) 
Voor versterkte naden.
Zet het steeklengtewieltje op ”S1”.
De machine naait twee steken vooruit 
en één steek achteruit. 
Dit zorgt voor een drievoudige 
versterking.

Drievoudige zigzagsteek: (2)
Voor sterke naden, zomen en 
decoratieve naden.
Zet het steeklengtewieltje op ”S1”.
De drievoudige zigzagsteek is 
geschikt voor sterke stoffen zoals 
denim, corduroy enz.

Steeklengtewieltje

Steeklengtewieltje


