ZIGZAGSØMME
Sæt sømvælgeren på ”B”.
Sådan fungerer stingbreddevælgeren
Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme
er ”5”. Du kan dog gøre stingene smallere i alle
sømmene. Stingbredden bliver større, i takt med at
vælgeren Àyttes fra ”0” til ”5”. Til syning med dobbeltnål
må stingbredden aldrig være større end ”2.5”. (1)
Sådan fungerer stinglængdevælgeren ved zigzag
Zigzagstingene bliver tættere, jo nærmere
stinglængdevælgeren sættes på ”0”. Normalt sys
zigzag med en stinglængde på ”2.5” eller mindre. (2)
Satinsømme
Hvis du sætter stinglængden mellem ”0” - ”1”, vil
stingene være meget tæt sammen, hvilket giver en
såkaldt satinsøm. Satinsøm benyttes til knaphuller og
dekorationssømme.
Syning i tyndt stof
Når du skal sy i meget tyndt stof, anbefaler vi, at du
bruger stabiliseringsmateriale på vrangsiden af stoffet.
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LIGESØMME OG NÅLESTILLING
Drej sømvælgeren, så sømviseren
viser ligesøm (a).
Generelt gælder, at jo tykkere stof,
tråd og nål er, desto større skal
stinglængden også være.
Vælg nålestilling – fra midterstilling
til venstre nålestilling ved at sætte
stingbreddevælgeren (1) fra ”0”
til ”5”.

1.

Stingbreddevælger

2.

Stinglængdevælger

3.

Sømviser

4.

Sømvælger

5.

Tilbagesyningsgreb
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OVERLOCKSØMME
Bruges til sammensyning, overkastning og synlig oplægning.
Sæt stinglængdevælgeren på ”3’ eller ”S”.
Justér eventuelt stingbredden, så den passer til stoftypen.
Dobbelt overlock:
Sæt stinglængdevælgeren på ”S”.
Til tynd strik, håndstrik, oplægninger. (1)
Standard overlock:
Sæt stinglængdevælgeren på ”S”.
Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (2)
Elastisk overlock:
Sæt stinglængden på ”S”.
Til tynd strik, jersey, halskanter og ribkanter. (3)
Alle overlocksømme er velegnede, når du vil sy sammen og
afslutte/overkaste kanterne i én arbejdsgang.
Når du overkaster, bør nålen kun lige gå ud over kanten af stoffet.

OBS: Brug en ny nål, en nål med rund spids eller en
stretchnål!

24

USYNLIG OPLÆGNING
Brug denne søm til oplægning, gardiner, bukser, nederdele osv.
usynlig oplægning i vævet stof. Position ”C” på sømvælgeren.
usynlig oplægning i stretchstof. Position ”D” på sømvælgeren.
Indstil symaskinen som vist på tegningen.

Bemærk: Det kræver lidt øvelse at lave usynlig oplægning.
Foretag derfor altid en prøve på en stofrest.

Fold stoffet som vist på tegningen med vrangsiden opad. (1)
Placér stoffet under trykfoden. Drej håndhjulet imod dig med hånden,
indtil nålen er svinget helt til venstre. Den skal bare lige gå igennem
stoffolden. Hvis ikke, skal du justere stingbredden, så den passer.
(2) Justér styret på trykfoden (3) ved at dreje på grebet (4), så
styret lige netop hviler mod folden. Sy langsomt ved at trykke let på
fodpedalen. Før stoffet langs kanten af styret.

a.

Stingbredde

b.

Stinglængde

c.

Trykfod

d.

Søm
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ET-TRINSKNAPHULLER
Det er ikke vanskeligt at sy knaphuller og du kan være sikker på
et Àot resultat. Sy altid et prøveknaphul på en prøve af det stof og
indlægsmateriale, du skal bruge.
Syning af et knaphul
1.

Brug kridt til at markere knaphullets placering på stoffet.

2.

Sæt knaphulstrykfoden på og sæt sømvælgeren på . Sæt
stinglængdevælgeren på
. Justér stingbredden til den
ønskede bredde: 3 til smalle knaphuller og 5 til brede knaphuller.

3.

Sænk trykfoden, idet du retter mærkerne på trykfoden ind
med markeringerne på stoffet (A). (Den forreste trense vil blive
syet først.)

4.

Åbn knappladen og læg knappen i (B).

5.

Sænk knaphulsarmen og skub den forsigtigt bagud (C).

6.

Grib let om overtråden og begynd at sy.

7.

Knaphullet vil blive syet i den rækkefølge, der vises i
diagrammet (D).

8.

Stands maskinen, når knaphullet er blevet syet.

Syning af et knaphul i stretchstof (E)
Når du syr knaphuller i stretchstof, kan du sætte kraftig tråd eller
snor på krogen under knaphulstrykfoden. Når knaphullets så sys, vil
knaphullets stolper (sider) blive syet hen over snoren.
1.
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Markér knaphullets placering på stoffet med kridt, sæt
knaphulstrykfoden på og drej sømvælgeren hen på . Sæt
stinglængdevælgeren på
.

2.

Sæt den kraftige tråd eller snoren fast på krogen bag på trykfoden og før de to
trådender frem til forkanten af trykfoden. Før dem ind i rillerne og bind dem midlertidigt
sammen foran trykfoden.

3.

Sænk trykfoden og begynd at sy.

4.

Når knaphullet er syet, skal du trække snoren forsigtigt sammen for at stramme den til.
Klip til sidst overskydende snor af, eller træk enderne om på vrangen, hæft og klip
dem af.

*Indstil stingbredden, så den svarer til tykkelsen på den snor, der skal bruges.

AFBALANCERING AF KNAPHULLETS VENSTRE OG HØJRE SIDE
Stingtætheden i højre og venstre
side af knaphullet kan justeres
med knappen til justering af
knaphulsbalance, der sidder
nær håndhjulet.
Denne knap skal normalt være i
neutral stilling (midt mellem + og -).
Hvis stingene i venstre side af
knaphullet er for tætte, skal knappen drejes mod venstre (+). Derved
bliver der lidt større afstand mellem
zigzagstingene i venstre række.
Hvis stingene i venstre side
af knaphullet er for åbne, skal
knappen drejes mod højre (-).
Derved bliver der lidt mindre
afstand mellem zigzagstingene
i venstre række (stingene bliver
mere tætte).
Stingene i knaphullets højre
side indstilles vha. stinglængdevælgeren.
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LYNLÅSE OG TITTEKANT
Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på ”A”.
Sæt stinglængdevælgeren mellem ”1” - ”4” (alt efter stoffets
tykkelse).
Lynlåstrykfoden kan klikkes på til højre eller venstre for trykfodsfæstet, alt efter hvilken side af lynlåsen du vil sy. (1)
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.
Du kan også sy en snor ind i et skråbånd for at lave en tittekant (2).
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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 forstærke kanter.
Indstil symaskinen som vist på tegningen. Sæt sømvælgeren på ”E”.
Stingbredde 3-5
Placér lappen som ønsket. Du kan reducere stinglængden for at få
mere tætte sting. (1)
Når du skal reparere en Àænge eller slidskade, anbefaler vi, at du
sætter et stykke stabiliseringsstof under som forstærkning. Du kan
indstille stingtætheden ved at justere stinglængden. Sy først hen
over midten og sy derefter overlappende rækker i begge sider. Sy
mellem 3 og 5 rækker, alt efter stoftypen og Àængens/slidskadens
størrelse. (2)
Isyning af elastik
1.

Placér elastikken på stoffet.

2.

Mens du syr, skal du strække elastikken både foran og bagved
trykfoden som vist i ¿g. (3).

Samling af stof
Den elastiske 3-stings zigzag kan anvendes til at samle to stykker
stof kant mod kant, især strikstoffer. Hvis du bruger usynlig
nylontråd, vil samlingen være helt usynlig.
1.

Placér kanterne på de to stykker stof mod hinanden og centrér
dem under trykfoden.

2.

Sy dem sammen med 3-stings zigzag, idet du sørger for at
holde de to kanter tæt sammen, som vist i ¿g. (4).
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VALG AF STRETCHSØM
Forstærket ligesøm: (1/3)
Sæt sømvælgeren på ”A”.
Til forstærkede sømme.
Sæt stinglængdevælgeren på ”S”.
Symaskinen syr så to sting fremad og et sting
tilbage.
Dette giver tredobbelt forstærkning.
Forstærket zigzag: (2/4)
Sæt sømvælgeren på ”B”.
Til sømme, der skal være ekstra stærke, til
oplægning og til pyntesømme.
Sæt stinglængdevælgeren på ”S”.
Sæt stingbreddevælgeren mellem ”3” og ”5”.
Forstærket zigzag er velegnet til faste stoftyper
som fx denim og Àøjl.
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FRIHÅNDSSTOPNING
Indstil symaskinen som vist på tegningen.
Skub transportørgrebet mod højre for at sænke transportøren.(1)
Tag trykfodsfæstet af. (2)
Sæt stoppetrykfoden direkte på trykfodsstangen. Armen (A) skal
være bagved skruen på nåleholderen (B). Tryk stoppefoden
forsvarligt fast fra bagsiden med pege¿ngeren og spænd skruen (C)
til. (3)
Ved stopning skal du først sy rundt om kanten af hullet (for at hæfte
og fastholde trådene). (4) Første række: Sy altid fra venstre mod
højre. Drej sytøjet en kvart omgang og sy henover.
Vi anbefaler, at du benytter en stopperamme, som gør arbejdet
lettere og giver et bedre resultat.
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STOPPESØM
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-

Sæt stinglængdevælgeren på den ønskede stinglængde.

-

Drej sømvælgeren hen på ligesøm med nålen i midterstilling.

-

Læg det stof, der skal foretages stopning på, under trykfoden
sammen med stabiliseringsmaterialet.

-

Sænk trykfoden og sy skiftevis forlæns og baglæns ved at
bruge tilbagesyningsgrebet.

-

Gentag, indtil hele området er dækket af stingrækker.

KANALQUILTNING
Indstil sømvælgeren som vist.
Sæt linealen ind i trykfodsfæstet og regulér den til den
ønskede bredde.
Sy rækker på langs og tværs af stoffet, idet du lader linealen glide
langs med den foregående sømrække.
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