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LIGESØMME
Ligesøm med nålen i midterstilling
Drej sømvælgeren, så der vises ”A” i 
sømviservinduet.
Klik standardtrykfoden på.
Indstil stinglængden ved at dreje 
stinglængdevælgeren hen på den ønskede 
stinglængde. Standard-stinglængden er 
2.5.

For at få den forstærkede tredobbelte 
ligesøm skal du dreje sting-
længdevælgeren hen på ”S1”.

Ligesøm med nålen i højrestilling
Drej sømvælgeren, så der vises ”B” i 
sømviservinduet.

Indstil stinglængden ved at dreje 
stinglængdevælgeren hen på den ønskede 
stinglængde.

For at få den forstærkede tredobbelte 
ligesøm skal du dreje sting-
længdevælgeren hen på ”S1”.

Forslag til stinglængder:
2.0 til tyndt stof
2.5 til medium stof
3.0 til tykt stof
4.0-5.0 til rining

S1 til stretchstof

Stinglængdevælger

Sømviser

Sømvælger

Tilbagesyningsgreb

Ligesøm
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ZIGZAGSØMME

Drej sømvælgeren, så der vises ”C” 
(for zigzag) i sømviservinduet. Drej på 
sømvælgeren for at øge eller minimere 
zigzagbredden.
Klik standardtrykfoden på.

Sådan fungerer stinglængdevælgeren 
ved zigzag
Zigzagstingene bliver tættere, jo nærmere 
stinglængdevælgeren sættes på ”0”.
Normalt sys zigzag med stinglængden på 
”2.5” eller mindre.

Meget tætte zigzagsømme (dvs. med tætte 
sting) kaldes satinsømme.

Stinglængdevælger
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KNAPHULLER

Forberedelse
Vælg knaphul med sømvælgeren.
Klik knaphulstrykfoden på. 
Indstil stinglængdevælgeren til mellem 
”0.5” - ”1”. 
Stingtætheden afhænger af stoffets 
tykkelse.
Bemærk: Sy altid et prøveknaphul 
først.
Forberedelse af stoffet
Mål diameteren på knappen og læg 0,3 
cm (1/8”) til til trenser. Hvis knappen 
er meget tyk, skal du lægge mere til. 
Markér placeringen og længden af 
knaphullet på stoffet. Placér stoffet, så 
nålen er ved mærket længst fra dig. Træk 
knaphulstrykfoden hen imod dig, så langt 
som den kan komme. 

Sænk trykfoden.

1. Vælg knaphul med sømvælgeren. 
Drej sømvælgeren hen på 
(1) ” ”. Sy med moderat hastighed, 
indtil du når endemærket af dit 
knaphul.

2. Drej sømvælgeren hen på (2, 4)” ” 
og sy 5-6 trensesting.

3. Drej sømvælgeren hen på (3) ” ” og 
sy venstre side af knaphullet hen til 
det endemærke, der er længst fra dig 
(dvs. 
det mærke, du startede ved).

4. Drej sømvælgeren hen på (2, 4) ” ” 
og sy trensesting.

Tag stoffet ud under trykfoden. Træk 
overtråden om på vrangsiden af stoffet og 
bind over- og undertråd sammen. Skær 
knaphullet op i midten med opsprætteren, 
men pas på, du ikke skærer stingene i 
knaphullets sider over.

Stinglængdevælger
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Tips
- Sæt trådspændingen en anelse ned for 

at få en  ot satinsøm 
på oversiden.

- Læg stabiliseringsmateriale under, hvis 
stoffet er tyndt eller elastisk.

- Knaphuller i stretchstof eller strikket stof 
bliver bedst og pænest, hvis du syr en 
snor i. Knaphullets stolper skal så sys 
hen over snoren. (5)
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USYNLIG OPLÆGNING 

Til oplægning, gardiner, bukser, 
nederdele osv.
Vælg  - usynlig oplægning i 
stretchstof.
Vælg   - usynlig oplægning i 
vævet stof. 
Klik trykfoden til usynlig oplægning på. 
(1)
Stinglængde 1.5-2.5

Bemærk:
Det kræver lidt øvelse at lave 
usynlig oplægning. 
Foretag derfor altid en syprøve 
først.

Fold stoffet som vist på tegningen med 
vrangsiden opad. (2)
Placér stoffet under trykfoden. Drej 
håndhjulet forlæns med hånden, indtil 
nålen er svinget helt til venstre. Den 
skal bare lige gå igennem stoffolden. 
(3)
Justér sømstyret på trykfoden (4) ved 
at dreje på grebet (5), så sømstyret 
lige netop hviler mod folden.
Sy langsomt ved at træde let på 
fodpedalen, idet du styrer stoffet langs 
kanten af sømstyret.

Stinglængdevælger

Vrangside Retside
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LYNLÅSE OG TITTEKANT

Indstil symaskinen som vist på 
tegningen. (1) 

Lynlåstrykfoden kan klikkes på til 
højre eller venstre for nålen, alt 
efter hvilken side af trykfoden du 
vil placere op mod lynlåsen eller 
tittekanten. (2)

Når du skal sy forbi lynlåsens glider, 
skal du sænke nålen ned i stoffet, 
hæve trykfoden og skubbe glideren 
om bag trykfoden. Sænk trykfoden og 
fortsæt syningen.

Lynlåstrykfoden benyttes også til at 
sy snor ind i et skråbånd for at lave 
en tittekant og til at sy tittekanten ind 
i en søm. (3)

Sæt stinglængdevælgeren mellem ”1” 
- ”4” (alt efter stoffets tykkelse). 

Stinglængdevælger
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3-STINGS ZIGZAG

3-stings zigzag kan bruges til at sy 
blonde og elastik i, til at stoppe og 
reparere og til at afslutte kanter.

Indstil symaskinen som vist på 
tegningen. (1)
Påsyning af lapper:
Placér lappen som ønsket og sy 
rundt langs kanten. 
Du kan reducere stinglængden for at 
få meget tætte sting. (A)

Når du skal reparere en  ænge 
eller slidskade, anbefaler vi, at du 
sætter et stykke stabiliseringsstof 
under som forstærkning. Du kan 
variere stingtætheden ved at justere 
stinglængden. Begynd med at sy 
hen over midten og sy derefter 
overlappende rækker i begge sider. 
Sy mellem 3 og 5 rækker, alt efter 
stoftypen og  ængens/slidskadens 
størrelse. (B)
For at afslutte kanter skal du sy langs 
kanten af stoffet.

Stinglængdevælger
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SØMVALG

Forstærket ligesøm: (1) 
Til forstærkede sømme.
Sæt stinglængdevælgeren på ”S1”.
Symaskinen syr så to sting fremad og 
et sting tilbage. 
Dette giver tredobbelt forstærkning.

Forstærket zigzag: (2)
Til sømme, der skal være ekstra 
stærke, til oplægning og 
til pyntesømme.
Sæt stinglængdevælgeren på ”S1”.
Forstærket zigzag er velegnet til faste 
stoftyper som fx denim og  øjl.

Stinglængdevælger
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