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OMPELEET
A – Hyötyompeleet
Vaatteiden ompeluun ja korjaukseen.

Ommel Kuvaus Paininjalka

A1, A2, A3 – Suoraommel vasemmalla, keskellä, oikealla
Kaikenlainen ompelu. Painamalla ommelleveyden ja sivuttaisen peilikuvan painiketta voit valita 
sopivan 29 neulan asemasta,

A

 

A1, A2, A3 – Jousto-ommel vasemmalla, keskellä, oikealla
Trikoon ja joustavien kankaiden ompeluun.

A

 
A1, A2, A3 – Vahvistettu suoraommel vasemmalla, keskellä, oikealla
Kolminkertainen joustava ommel joustoa vaativiin saumoihin. Päällitikkauksia varten tikkiä kannattaa 
pidentää. Valittavana on 29 neulan asemaa.

A

 

A1, A2, A3 – Siksak vasemmalla, keskellä, oikealla
Pitsien ja nauhojen ompeluun ja applikointiin.

A

 
A13 – Kolmiaskelsiksak
Huolittelu, korjaaminen, paikkojen ja kuminauhojen ompelu. Sopii ohuille ja keskivahvoille kankaille.

A

A14 – Serpentiiniommel
Korjaamiseen ja kuminauhojen ompeluun.

A

A15 – Neliaskelsiksak
Huolitteluun, korjaamiseen, paikkojen ompeluun ja kuminauhan ompeluun löyhäsidoksisille kankaille.

A

 
A16 – Huolitteluommel
Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan tai niin, että liika leikataan 
myöhemmin pois. Ohuille joustaville ja joustamattomille kankaille.

J

 

A17 – Joustava yhdistämis- ja huolitteluommel
Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan tai niin, että liika leikataan 
myöhemmin pois. Keskivahvoille sekä keskivahvoille/vahvoille joustaville kankaille.

B

A18 – Kaksoisoverlock
Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan tai niin, että liika leikataan 
myöhemmin pois. Vahvat joustavat ja vahvat kudotut kankaat.

B

A19 – Overlockommel
Yhdistäminen ja huolittelu yhdellä ompeleella kankaan reunaan tai niin, että liika leikataan 
myöhemmin pois. Keskivahvat joustavat kankaat.

B

A20 – Taso-ommel
Koristepäärmeet ja limittäisompeleet, vyöt ja nauhat. Keskivahvoille/vahvoille joustaville ompeleille.

B

A21 – Jousto ommel
Limittäissaumat trikoolle. Kapean kuminauhan kiinnittäminen.

B

A22 – Vahvistettu siksak
Kankaiden yhdistäminen reunoistaan, nahan limittäisompeleet. Koristeompelu.

B

A23 – Harsinommel
Kankaiden liittäminen yhteen pitkällä tikillä ja alennetulla langankireyellä.

A

A24 – Piilo-ommel, joustavat kankaat
Piilo-ompeleet normaaleille ja vahvoille joustaville kankaille.

D
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Ommel Kuvaus Paininjalka

A25 – Piilo-ommel, kudotut kankaat
Piilo-ommel keskivahvoille ja vahvoille kudotuille kankaille.

D

A26 – Reunusommel
Reunuksiin, ompele ohuen joustavan kankaan reunan yli sekä kudottua kangasta vinoon 
langansuuntaan.

A

A27 – Joustava tai smokkiommel
Poimuta kangas ompelemalla kahden tai useamman kumilangan päälle.

B

A28 – Yhdistämisommel
Kahden reunahuolitellun kankaan yhdistäminen, kuminauhalla poimuttaminen.

B

A29 – Salpaommel
Taskunsuiden, paidan pääntieaukkojen, vyönlenkkien sekä vetoketjun alapään vahvistaminen.

B

A30 – Parsinommel (edestakainen)
Työvaatteiden, farkkujen, pöytäliinojen ja pyyhkeiden ym. parsiminen ja pienten reikien korjaaminen. 
Ompele reiän yli ja jatka parsimista painamalla taaksesyöttöä. Kone pysähtyy automaattisesti.

A

A31 – Parsinommel (sivuttainen)
Pienten repeämien korjaamiseen.

A

A32 – Vahvistettu parsinommel
Työvaatteiden, farkkujen, pöytäliinojen ja pyyhkeiden ym. parsiminen ja korjaaminen. Ompele reiän 
yli ja jatka parsimista painamalla taaksesyöttöä. Kone pysähtyy automaattisesti.

A

A33 – Salpa, manuaalinen
Taskunsuiden, paidan pääntieaukkojen, vyönlenkkien sekä vetoketjun alapään vahvistaminen.

B

A34 – Poimutusommel
Poimuttamiseen.

A

A35 – Vyönlenkkiommel
Vyönlenkkien vahvistamiseen.

A

A36 – Kolmiaskelsiksak
Huolittelu, korjaaminen, paikkojen ja kuminauhojen ompelu. Sopii ohuille ja keskivahvoille kankaille.

J

A37 – Kaksiaskelsiksak
Kahden reunahuolitellun kankaan yhdistäminen, kuminauhalla poimuttaminen.

A

A38 – Suoraommel ja FIX
Ommel alkaa ja päättyy edestakaisompeleella.

A

A39 – Suora harsinommel
Käytä yhdessä jalkasäätimen kanssa kankaiden harsimiseen. Syötä kangasta siirtämällä se käsin 
seuraavaan kohtaan, kun paininjalka nousee. Syöttäjä laskee automaattisesti.

A

A40 – Siksak-harsinommel
Syötä kangasta siirtämällä se käsin seuraavaan kohtaan, kun paininjalka nousee.

A

Huomaa: Kankaan hoito-ompeleet (A41-A49). Paina Pikaohjetta ja sitten ommelta, josta haluat lisätietoa. Tee nimilaput vaatteisiisi.
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Ommel Kuvaus Paininjalka

B1 – Leveä salpanapinläpi
Normaaleille ja vahvoille kankaille, leveä leikkuutila

Napinläpi-  
mittari/C

B2 – Salpanapinläpi
Useimmille kankaille

Napinläpi-  
mittari/C

B3 – Pyöreäpäinen napinläpi
Paidat ja lasten vaatteet.

Napinläpi- 
mittari/C

B4 – Koristeellinen muotinapinläpi
Useimmille kankaille

Napinläpi-  
mittari/C

B5 – Keskivahva vahvistettu napinläpi
Keskivahvat kankaat.

C

B6 – Perinnenapinläpi
Käsintehdyn näköinen napinläpi 
hienoille ja hauraille kankaille. 
Vinkki: Lisää napinläven pituutta ja leveyttä farkkujen napinläpiä varten. Käytä tavallista paksumpaa 
lankaa.

Napinläpi-  
mittari/C

B7 – Pyöristetty perinnenapinläpi
Käsintehdyn näköinen napinläpi 
hienoille ja hauraille kankaille.

Napinläpi-  
mittari/C

B8 – Räätälinnapinläpi
Räätälöidyt jakut, takit ym.

Napinläpi-  
mittari/C

B9 – Tukeva napinläpi
Vahvistetut salvat

Napinläpi-  
mittari/C

B10 – Nahkanapinläpi (Suoraommel)
Nahka ja mokka.

A

B11 – Kantattu napinläpi (Suoraommel)
Lisätila kantatun napinläven leikkaamista varten.

A

B12 – Automaattinen napin ompelu
Nappien ompelu.

-

B13 – Pyöreä punosreikä
Vyöt, pitsit ym.

B

B14 – Kyynelpunosreikä
Pitsikoristeisin.

B

B - Napinlävet
Erityyppiset napinävet, punosreiät ja napin ompelu.
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C - Pictogram-ompeleet
Pictogram-satiiniommelelementit, joista 
voit ohjelmoida omia ommelkuvioita.

D - Perinneompeleet
Helmapäärmeet, pitsin ja koristeiden 
ompelu.

E - Tilkkuompeleet
Ompeleita erilaisia tilkkuilutekniikoita 
varten
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G - Lasten ompeleet
Lasten vaatteisiin ja muihin tekstiileihin 
sopivia ompeleita.

H - Reunusompeleet
Luo koristereunuksia ja huolittele 
reunat kauniilla reunusompeleilla.

J - Vintageompeleet
Valikoima tilkkuompeleita 
crazytikkauksiin ja koristeompeluun.

F - Applikointiompeleet
Erilaisiin applikointitekniikoihin.
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K - Suurkuviot
Ohjelmoimalla voit luoda rajattoman määrän 
ommelyhdistelmiä. Ompeleet toteutetaan 
sivusyöttötekniikalla. Ommelleveys voi olla 40 mm ja ylikin.

L - Koristeompeleet
Koristeompelu.

M - Askarteluompeleet
Koristeompeleita askartelutöiden 
somistamiseen.
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S - 4-suuntainen ompelu
Nelisuuntainen ompelu ja paikkaaminen 
vapaavarren avulla.

T - 8-suuntainen ompelu
Suoraommel ja vahvistettu suoraommel 
kahdeksaan eri suuntaan kangasta 
kääntämättä.

U - Omat ompeleeni
Tallenna muokkaamasi ompeleet 
sekä usein käytetyt ompeleet ja 
ommelyhdistelmät.

N - Muotiompeleet
Muotiompeleita vaatteiden ja 
asusteiden somistamiseen.
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X - Erikoisompeleet
Erikoistekniikat, mm. solmuommel ja 
reunusommel. Lisätarvikkeita tarvitaan.  
Lisätietoa Pikaoppaasta.

Z - Koristeelliset suippo-ompeleet
Koristeompeleet suippo-ompeleina.

Y - Koho-ompeleet
Koristeelliset applikointiompeleet



1:20

Script-kirjaimet Kyrilliset kirjaimet Hiragana-merkit

Brush Line -kirjaimetBlock-kirjaimet Outline Block -kirjaimet


