
Funktioner & FördelarKAPACITET
STor SömnAdSyTA – mer utrymme för att sy 
projekt med täcksömmar.

FörlängnIngSbord Ingår – ger generös 
arbetsyta för stora sömnadsprojekt.

FörlängnIngSbord Ingår – ger generös 
arbetsyta för stora sömnadsprojekt

bEKVämlIgHET
EnKlA TrädnIngSInSTruKTIonEr 
– interaktiv DVD med steg för steg-instruktioner 

2TM InnoVATIon
Sy mEd 4, 3 EllEr 2 TrådAr – välj själv för 
dekor- och nyttosömnad

21 SömmAr – Du skär, syr, överkastar eller 
dekorerar en stor variation av olika slags tyger 
på halva tiden
•	 Täcksömmar – sy en 3 mm, 6 mm eller 

förstärkt täcksöm. Rekommenderas för 
träningskläder och dekorsömnad

•	 Kedjesöm – Sy ihop tyglager där du annars 
brukar sy en isärpressad söm Fungerar bra 
som tråckelsöm

•	 4-trådig overlocksöm - förstärker, skär av tyg, 
syr overlock och syr ihop med perfekt resultat

•	 3-trådig overlocksöm – smal och bred 
overlocksöm, för sammanfogning, dekorativa 
kantbårder och kantavslutningar

•	 2-trådig overlocksöm – smal och bred overlock-
söm,	flatlocksöm	och	rullkant	på	tunna	tyger

•	 Inbyggd rullfåll – sy snabbt 2- eller 3-trådig rull-
fåll utan att behöva byta pressarfot eller stygnplåt



FlEr FunKTIonEr
EnKElT ATT byTA Från oVErloCKSöm TIll 
TäCKSöm – du behöver inte byta stygnplåt eller 
pressarfot vid konvertering till olika sömmar 

AuTomATISK TrådSPännIng oCH FärgKodAdE 
TrådVägAr – enkelt att trä och lätt att se

dIFFErEnTIAlmATnIng – trikåtyger töjer sig inte 
och tunna tyger veckar sig inte Kan också användas för 
rynkning

FörProgrAmmErAdE SömmAr – välj söm och 
maskinen ställer automatiskt in trådspänningen åt dig

JuSTErbAr STygnlängd, SKärbrEdd oCH 
PrESSArFoTSTryCK – välj bästa stygnlängd och 
finjustera	bredden	på	kraftiga	sömmar	och	släta,	smidiga	
sömmar i alla slags tyger

TrådSPännIngEn KAn FrIgörAS – Lätt att dra 
i trådarna när pressarfoten är i upphöjt läge

PrESSArFöTTEr
•	 Universalpressarfot – kan användas till alla sömmar 

i maskinen
•	 Pressarfötter med klick-system – enkelt att byta till 

tillbehörspressarfötter för specialtekniker
•	 Tillbehörspressarfötter – ett brett utbud av tillbehör 

som ger dig ännu bättre resultat

ExTrA PrESSArFoTSHöJd – så kan du enkelt sy 
i många lager och tjocka tyger

HASTIgHET
•	 Syr 1100 stygn per minut – sy snabbare, spara tid 
•	 2 syhastigheter (på fotreglaget) – om du vill ha bättre 

precision använder du den lägre hastigheten

ElEKTronISKT nålTryCK – stygn för stygn-kontroll 
med full nålkraft i alla hastigheter

SäKErHETSbryTArE – när frontluckan är öppen går det 
inte att sy på maskinen

rörlIg öVrE KnIV – kopplas ur för vissa tekniker

Inbyggd TVåTrådSomVAndlArE – enkelt att 
konvertera till 2-trådiga sömmar

TrådKnIV – det går snabbt att skära av trådarna

lInJAl – mät snabbt och enkelt

InbyggT STörrE bärHAndTAg	–	flytta	maskinen	
utan att trassla till trådarna

SKräPuPPSAmlArE – fångar upp tyg- och trådrester



Jäm
förelsetabell

 Funktion HUSKYLOCK™ s25 HUSKYLOCK™ s21 HUSKYLOCK™ s15

TrådAr 5,4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2

SömmAr 25 21 15

STor grAFISK PEKSKärm l

ExKluSIV Sewing AdviSor™ l

omFATTAndE InFoSySTEm l

FlErA SPråK l

FörProgrAmmErAdE SömmAr l l

TäCKSömmAr l l

EnKElT ATT byTA Från oVErloCKSöm TIll 
TäCKSöm

l l

STor SömnAdSyTA l l

FörlängnIngSbord Ingår l l

bElySnIng dubblA               
lEd-lAmPor

glödlAmPA glödlAmPA

unIVErSAlPrESSArFoT l l l

PrESSArFöTTEr mEd KlICK-SySTEm l l l

TIllbEHörSPrESSArFöTTEr l l l

JuSTErbArA InSTällnIngAr l l l

AuTomATISK TrådSPännIng oCH FärgKodAdE 
TrådVägAr

l l l

ElEKTronISKT nålTryCK l l l

SyHASTIgHETEr 5 2 1

STygn/mInuT 1100 1100 1300

mInnEn l

SEnASTE SömmEn l

TrådSPännIngEn KAn FrIgörAS l l

FrIArm l

dIFFErEnTIAlmATnIng AuTomATISK mAnuEll mAnuEll

TrädnIngSguIdE På dVd l l l

ExTrA PrESSArFoTSHöJd l l l

SäKErHETSbryTArE l l l

rörlIg öVrE KnIV l l l

Inbyggd TVåTrådSomVAndlArE l l

TrådKnIV l l l

lInJAl l l l

InbyggT STörrE bärHAndTAg l l l

SKräPuPPSAmlArE l l l
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