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SUORAOMPELU
Suoraommel, neula keskellä 
Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä 
näkyy kirjain A.
Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka.
Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä. 
Normaali tikin pituus on 2.5.

Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä 
tikin pituuden säädin kohtaan S1.

Suoraommel, neula oikealla
Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä 
näkyy kirjain B.
Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä.

Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä 
tikin pituuden säädin kohtaan S1.

Suositeltu tikin pituus:
2.0 ohuille kankaille
2.5 normaalivahvuisille kankaille
3.0 paksuille kankaille
4.0-5.0 harsintaan

S1 joustaville kankaille

Tikin pituuden säädin

Ommelnäyttö

Ommelvalitsin

Taaksesyöttö

Suoraommel
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SIKSAK

Käännä ommelvalintasäädin kohtaan C 
- siksak. Voit lisätä tai vähentää siksakin 
leveyttä kääntämällä säädintä.  
Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka.

Tikin pituuden säädin siksakin 
yhteydessä
Siksakin tiheys lisääntyy kääntäessäsi tikin 
pituuden säädintä nollaa kohti.    
Siksak ommellaan yleensä arvolla 2.5 tai 
sitä pienemmällä.

Hyvin tiheää siksakkia kutsutaan 
satiiniompeleeksi.

Tikin pituuden säädin
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NAPINLÄVET

Valmistelu
Valitse napinläpi säätimellä.
Kiinnitä koneeseen napinläpijalka. 
Säädä tikin pituus välille 0.5 - 1. 
Valitse tiheys kankaan vahvuuden 
mukaan.
Huom: Ompele aina ensin 
koenapinläpi.

Kankaan valmistelu
Mittaa napin halkaisija ja lisää salpoja 
varten 0.3 cm. Jos nappi on hyvin 
paksu, lisää hieman enemmän. Merkkaa 
napinläven sijainti ja pituus kankaalle. 
Aseta kangas niin, että neula on 
kauimmaisen merkin kohdalla. Vedä jalkaa 
itseesi päin niin pitkälle kuin se menee.  
Laske paininjalka.
1. Valitse napinläpi ommelvalitsimesta 

kääntämällä se kohtaan (1)  
. Ompele, kunnes olet loppumerkin 
kohdalla.  

2. Käännä valitsin kohtaan (2, 4)  ja 
ompele 5-6 salpaommelta.

3. Käännä valitsin kohtaan (3)   ja 
ompele napinläven vasen puoli 
kauimmaiseen merkkiin asti.  

4. Käännä valitsin kohtaan (2, 4)   ja 
ompele salpa.

Ota kangas pois paininjalan alta. Vedä 
ylälanka nurjalle ja solmi langanpäät. 
Avaa napinläpi ratkojalla, mutta varo 
katkaisemasta ommellankoja.

Tikin pituuden säädin
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Vinkkejä
- Vähennä hieman ylälangan kireyttä.  
- Käytä ohuiden ja joustavien kankaiden 

kanssa aina tukikangasta.  
- Joustavien kankaiden ja neulosten 

napinläpi kannattaa vahvistaa 
tukilangalla. Napinläpi ommellaan 
tukilangan päälle. (5)
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PIILO-OMMEL

Helmapäärmeet, verhot, lahkeet jne. 
Valitse  Piilo-ommel joustaville 
kankaille.
Valitse  Piilo-ommel kudotuille 
kankaille. 
Kiinnitä koneeseen piilo-ommeljalka. 
(1)
Tikin pituus 1.5-2.5.

Huom:
Piilo-ommel vaatii hiukan 
harjoittelua. 
Kokeile ommelta ensin tilkulle.

Taittele kangas kuvan mukaisesti niin, 
että nurja puoli on päällä. (2)

Pane kangas paininjalan alle. Käännä 
käsipyörää itseesi päin, kunnes neula 
heilahtaa vasemmalle. Sen pitää juuri 
ja juuri tarttua kankaaseen. Säädä 
ommelta tarpeen mukaan. (3)

Säädä jalan ohjainta (4) kääntämällä 
nuppia (5) niin, että  ohjain on aivan 
kankaan reunaa vasten.
 
Ompele hitaasti ja ohjaa kangasta 
huolellisesti ohjaimen reunaa pitkin.

Tikin pituuden säädin

Nurja puoli Oikea puoli 
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VETOKETJUT JA TEREET

Tikin pituuden säädin
Säädä kone kuvan mukaisesti. (1) 

Vetoketjujalan voi kiinnittää 
vasemmalle tai oikealle, riippuen siitä, 
kumpi puoli jalasta tulee vetoketjun 
hammastusta tai terettä kohti. (2)

Siirry vetimen ohi näin: laske neula 
kankaaseen, nosta paininjalka ja 
siirrä vedin paininjalan ohi. Laske 
jalka ja jatka ompelua.  

Vetoketjujalkaa käytetään myös 
terenauhan valmistukseen ja tereen 
kiinnittämiseen. (3)

Aseta tikin pituuden säädin kankaan 
vahvuuden mukaan välille 1 - 4.   
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KOLMIASKELSIKSAK

Pitsin ja kuminauhojen ompelu, 
parsiminen, korjaaminen, 
reunahuolittelu.  

Säädä kone kuvan mukaisesti (1)

Paikkaaminen:
Aseta paikka korjattavaan kohtaan ja 
ompele kaikki reunat.  
Lyhennä tikkiä, jos haluat tiheän 
ompeleen. (A)

Repeämien korjaaminen onnistuu 
parhaiten niin, että asetat nurjalle 
puolelle tukitilkun. Tikkitiheyttä voi 
säätää tikin pituutta muuttamalla. 
Aloita ompelemalla ensin keskeltä ja 
sitten molemmilta sivuilta. Ompele 
3 - 5 riviä. (B)
Reunahuolittelu ommellaan 
normaaliin tapaan niin, että siksak 
osuu oikealla juuri ja juuri reunan yli.

Tikin pituuden säädin
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OMMELVALINTA

Vahvistettu suoraommel: (1) 
Kestävyyttä vaativiin saumoihin.
Käännä tikin pituuden säädin kohtaan 
S1.
Kone ompelee kaksi tikkiä eteenpäin 
ja yhden taaksepäin.   
Tämä ommel on tavallista 
kestävämpi.

Vahvistettu siksak: (2)
Kestävyyttä vaativiin saumoihin, 
helmapäärmeisiin ja koristeisiin.  
Käännä tikin pituuden säädin kohtaan 
S1.
Vahvistettu siksak sopii tukeviin 
kankaisiin, esi. denim, vakosametti 
jne.  

Tikin pituuden säädin

Tikin pituuden säädin


