
Bruksanvisning

KEEPING THE WORLD SEWING™



SIKKERHETSINSTRUKSER
Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

Elektrisk tilkobling
Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt på den elektriske merkeplaten.

Sikkerhetsanmerkninger
• Denne symaskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, 

eller som mangler erfaring og kunnskaper, med mindre en person som har ansvar for deres sikkerhet, fører tilsyn med 
dem eller gir dem veileding i bruk av symaskinen.

• Det må føres tilsyn med barn når de bruker symaskinen, for å sørge for at de ikke leker med den.

• En symaskin bør aldri være uten oppsyn når støpselet er satt i.

• Ta alltid støpselet på symaskinen ut av kontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring.

• Slå av symaskinen (“0”) mens du foretar justeringer i nærheten av nålen, så som itræing av nålen, bytting av nål eller 
bytting av trykkfot etc.

• Bruk aldri symaskinen hvis ledningen eller støpselet er ødelagt.

• Hold  ngrene borte fra alle bevegelige deler. Vær spesielt varsom i nærheten av nålen på symaskinen.

• Bruk vernebriller.

• Maskinen må kun brukes i det den er ment til og som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som er 
anbefalt av produsenten.

Vær oppmerksom på at ved avhending av dette produkt, må det 
i henhold til norsk lovgivning, leveres inn på et godkjent mottak 
for gjenvinning av elektriske/elektroniske produkter. Er du i tvil, 
vennligst ta kontakt med butikken.
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OVERSIKT OVER MASKINEN
1. Teleskoptrådstativ
2. Trådlederne på toppdekselet
3.  Håndtak
4.  Berøringsskjerm
5.  Last inn søm-tast
6.  Lagre søm-tast
7.  Slettetast
8.  Innstillingsmeny-tast
9. Informasjonstast
10. Taster for  ninnstilling av trådspenning i venstre nål / 

kjedesømnål (gul)
11. Taster for  ninnstilling av trådspenning for høyre nål (rød)
12.  Taster for  ninnstilling av trådspenning for øvre sløyfe (grønn)
13.  Taster for  ninnstilling av trådspenning for nedre sløyfe (blå)
14.  Taster for  ninnstilling av trådspenning for kjedesømsløyfe 

(purpurfarget)
15. Stingplate
16.  Forlengelse av  att feste
17. Kutterdeksel S
18. Frontdeksel
19. Strøm- og lysbryter
20. Fotregulator/strømkontakter
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21. Snellepinne og snellestift
22. Trådstativ
23. Håndhjul
24. Hjul for innstilling av trykkfotpress
25. Trådkutter
26. Trykkfotløfter
27. Trykkfotfeste
28. Trykkfot
29. Hull til forlengelsesplate
30. Hjul for innstilling av kuttebredde
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TILBEHØR
40. Tilbehørseske
41. Skrutrekker 
42. Knivblad (til den øvre kutteren)
43. Trådavspolingsplater (5)
44. Trådspolenett (5)
45. Oljekanne
46. Allen-nøkkel
47. Pinsett
48. Lobørste
49. Snellestifter (5)
50. Dekksømplate/kutterdeksel C 

(til dekksøm/kjedesøm)
51. Nålitræer
52. Støvdeksel
53. Avfallskurv

54. Forlengelsesplate med  re ben og festeplugg (ikke 
avbildet). Monter forlengelsesplaten og bena i 
henhold til instruksjonene som følger med platen. 
Festepluggen settes inn i de små hullene i platen 
for å holde stoffet på plass når du syr sirkler (se 
side 38).

55. Nålpakke (ikke avbildet) med tre nåler, størrelse 
#14/90 og to nåler, størrelse #12/80 (system 
ELx705). To nåler, størrelse #14/90, er satt inn 
i maskinen ved levering (ikke avbildet).
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Hoveddeler bak frontdekselet 
31. Øvre sløyfe
32. Nedre sløyfe
33. Sløyfe for kjedesøm/dekksøm
34. Sting  ngerspak (rullekantspak)
35. Fast nedre kutter
36. Flyttbar øvre kutter
37. Kobling for øvre sløyfe
38.  2-trådsomformer
39. Trådleder for kjedesøm/dekksøm
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VALGFRITT TILBEHØR fra INSPIRA™

Trykkføtter som er laget spesielt for denne maskinen (valgfritt 
tilbehør) fås kjøpt hos forhandleren. Trykkfoten som kan 
smekkes på er lett å fjerne og bytte ut.

 Elastikkfot, 620 08 65-96
Elastikkfoten fører og strekker smal elastikk (6-12 mm, 
¼-½") når du syr den på stoffet. Den passer godt når du syr 
prosjekter som skal brukes mye, til undertøy og ved bruk av 
andre teknikker for innsetting av elastikk.

 Blindsøms- og blondefot, 620 08 69-96
Blindsømsfoten passer perfekt til sying av usynlige falder og til 
å sy på blonder. Falden syes, kastes over og kuttes i ett trinn.

 Perlesømsfot, 620 08 66-96
Perlesømsfoten fører perler jevnt gjennom et spor i foten, slik 
at det blir enkelt å sy dem på klær eller hus  id.

 Snorfot, 620 08 67-96
Snorfoten passer perfekt når du skal sette inn integrerte snorer 
i sømmer og langs kanter for å få et skreddersydd utseende. 
Pyntesnoren syes mellom de to stof  agene i ett trinn. Et spor 
under foten gjør det enklere å føre snoren. Du kan også lage 
din egen kantsnor for å tilpasse dekoreringen.

Med snorfoten kan du på en rask og enkel måte dekke snorer 
med stoff  og sette inn pyntesnorer i sømmer for å få et 
profesjonelt utseende!

 Tapefot, 620 08 68-96
Tapefoten brukes til å feste sømtape på sømmer for å for-
hindre at de strekker seg. Den er særlig nyttig for å stabilisere 
 skuldersømmer. Med denne foten kan du forsterke og konstru-
ere sømmer samtidig. 

Enkelte stoffer har overskuddsfarge som kan føre til misfar-
ging av andre stoffer eller av overlock-maskinen. Denne mis-
fargingen kan det være svært vanskelig eller umulig å fjerne.

Fleece og jeansstoff, særlig rødt og blått, inneholder ofte mye 
overskuddsfarge.

Hvis du tror at stoffet eller det ferdigsydde plagget inneholder 
mye overskuddsfarge, må du vaske det før du syr på det, for å 
hindre misfarging.
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KOBLE TIL FOTREGULATOREN OG 
STRØMFORSYNINGEN
Blant tilbehøret  nner du strømledningen og fotregulatoren.

NB: Kontroller at fotregulatoren er av typen ”FR5” (se på undersiden av 
fotregulatoren) før du kobler den til.
1. Trekk ledningen ut av fotregulatoren. Koble til fotregulatoren i 

uttaket nede på høyre side av maskinen (A).
2. Koble strømledningen til det bakre uttaket nede på maskinens 

høyre side (B). Plugg ledningen i veggkontakten.
Før du kobler til maskinen må du forsikre deg om at spenningen er den 
samme som angitt på platen under maskinen. Spesi  kasjonene varierer fra 
land til land.

3. Slå på maskinen og lyset ved å sette på/av-bryteren til ON (C).

Merk: Når frontdekselet åpnes blir sikkerhetsbryteren aktivert, slik at 
maskinen ikke syr selv om du trykker ned fotpedalen.

Merk: Når du skal vinde opp fotregulatorledningen, kobler du fotregulatoren 
fra maskinen (A). Dra lett i ledningen og slipp. Ledningen vindes inn i 
fotpedalen.

1
GJØRE DEG KJENT MED HUSKYLOCK™ S25
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SNELLESTATIV
Sett inn snellestativet og skyv det mot høyre som vist 
i illustrasjonen.

TELESKOPTRÅDSTATIV
Fell ut teleskoptrådstativet til full høyde, og drei til det klikker 
på plass.

Sett trådsnellene over snelleholderne på snellestiften.

Hvis maskinen allerede er trædd, retter du ut trådene for å 
unngå at de  oker seg.

 

FESTE AVFALLSKURVEN
Plasser maskinen slik at fronten nesten står på linje med 
bordkanten. Sett de U-formede krokene til avfallskurven på 
de to sugekoppene på undersiden av maskinen. Pass på at 
restene faller ned i posen mens du syr.

ÅPNE FRONTDEKSELET
Skyv først dekselet til høyre så langt det går (1), og trekk det 
deretter ned og mot deg (2).

LUKKE FRONTDEKSELET
Trekk først dekselet oppover, og skyv det deretter til venstre 
til det låses på plass.

Merk: Frontdekselet har en sikkerhetsbryter som gjør at maskinen ikke 
kan sy når dekselet er åpent.

1

2
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NÅLINFORMASJON
På denne overlock-maskinen anvendes en industrinål med 
 att feste, som gjør det umulig å sette nålen inn feil vei.

Ikke forsøk å bruke en vanlig nål for husholdningssymaskiner, 
av en hvilken som helst størrelse eller type, på denne 
overlock-maskinen.

Bruk INSPIRA™-nålen EL x 705 i størrelsene 14/90 og 
12/80, som følger med denne maskinen.

BYTTE NÅLER
 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

1. Drei håndhjulet mot deg til nålene står i øverste stilling.

2. Legg et stykke tykt stoff  under trykkfoten. Senk nålene 
halvveis ned i stoffet.

3. Løsne nålfesteskruen uten å fjerne den ved hjelp av 
Allen-nøkkelen, mens du holder nålene.

Merk: Når du setter inn nåler i nålfeste A og/eller B, må du løsne 
nålfesteskruene for både A og B.

4. Fjern den valgte nålen.

5. Hold den nye nålen med den  ate siden vendt bakover.

6. Sett nålen helt inn i nålfestet.

7. Stram nålfesteskruen godt til.

Merk: Unngå å stramme skruene for mye, da dette kan forårsake skade 
på nålfestet.

TRYKKFOTLØFT (A)
Trykkfoten løftes ved å senke løftespaken bak på maskinen. 

Trykk ned trykkfotløfteren for å sette trykkfoten i ekstraløft-
stilling.

A

B

C D

E

A – Overlock, venstre nål 
B – Overlock, høyre nål
C – Dekksøm, venstre nål
D – Dekksøm, midtre nål
E – Dekksøm, høyre nål 
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BYTTE TRYKKFOT
 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

1. Hev trykkfoten.
2. Drei håndhjulet mot deg til nålene står i øverste stilling.
3. Trykk på den røde knappen bak på trykkfotfestet for 

å løsne foten.
4. Hev trykkfoten til ekstraløft-stilling for å ta den av.
5. Sett den nye foten med nålen rett under sporet i 

trykkfotfestet mens trykkfoten er i ekstraløft-stilling. 
Senk trykkfoten. Trykk på den røde knappen bak på 
trykkfotfestet for å feste foten igjen.

BEVEGELIG ØVRE KUTTER
Koble ut den bevegelige øvre kutteren
(Posisjon C)

 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

Drei håndhjulet mot deg til den øvre kutteren er løftet til • 
øverste stilling.

Åpne frontdekselet. • 

Dra knotten på den bevegelige kutteren helt til høyre (1).• 

Drei knotten mot deg mot urviseren (2) til du hører at • 
kutteren klikker på plass i den låste posisjonen C.

Koble inn den bevegelige øvre kutteren
(Posisjon S)

 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

Åpne frontdekselet og dra knotten på den bevegelige • 
kutteren helt til høyre (1).

Drei knotten med urviseren (2) til du hører at kutteren • 
klikker på plass i kutteposisjon S.

B

S

C

B

S

1

2

1

2
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2-TRÅDS OVERLOCK-OMFORMER
Koble til overlock-omformeren for 2 tråder

 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

Overlock-sømmer med 2 tråder sys med én tråd i nålen og 
den nedre sløyfetråden. Før du syr må 2-trådsomformeren 
festes til den øvre sløyfen.

1. Åpne frontdekselet.

2. Hev den hvite spaken på omformeren for å sette inn 
den skarpe kanten (A) på omformeren i øyet (B) i øvre 
sløyfe.

Koble fra overlock-omformeren for 2 tråder

 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

Senk den hvite spaken på omformeren og fjern den skarpe 
kanten (A) fra øyet (B) i øvre sløyfe.

ØVRE SLØYFE
Ved sying av dekksøm og kjedesøm må øvre sløyfe kobles ut.

Koble ut den øvre sløyfen.
• Drei håndhjulet til den øvre sløyfen (A) står i laveste 

stilling.

• Skyv koblingsspaken (B) mot høyre og tilbake, til 
posisjon C vises forfra.

Koble inn den øvre sløyfen
• Drei håndhjulet til den øvre sløyfen (A) står i laveste 

stilling.

• Trekk koblingsspaken (B) mot deg til posisjon S vises 
forfra.

A

B

A

B

S

A

B

S
SC

B
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STINGFINGERSPAK
Sting  ngerspaken skal stå på N ved all standard overlock-søm. 
Hvis du skal sy rullekant, må du trekke sting  ngeren tilbake ved 
å sette sting  ngerspaken på R.

Når du  ytter på sting  ngerspaken, må du passe på at du skyver 
spaken så langt den går i begge retninger.

BYTTE TIL DEKKSØMPLATE C
Dekksømplate C skal brukes ved sying av dekksøm og 
kjedesøm.

• Åpne frontdekselet. 

• Løft kroken (A) for å frigjøre kutterdekselet og dra det mot 
deg.

• Sett inn dekksømplaten ved å plassere de to fremre stiftene 
(B) i hullene (C) og påse at kroken (D) klikker på plass.

 EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™
Overlock-maskinen din er utstyrt med HUSQVARNA 
VIKING®s Exclusive SEWING ADVISOR™-funksjon (se 
side 13). Når du begynner på et prosjekt, trykker du på stofftype 
og kvalitet og velger deretter den teknikken du ønsker å bruke. 
Maskinen stilles inn automatisk og gir anbefalinger basert på det 
aktuelle stoffet.

Nedenfor  nner du anbefalinger om stoffvalg.

 Vevd (ikke-elastisk) eller strikket (elastisk)
Forskjellen mellom vevde og strikkede stoffer er trådenes 
sammenføyning. Vevde stoffer er laget av to trådsystemer, 
varpen på langs og veften på tvers, som danner rette vinkler. Et 
strikket stoff  er laget av ett trådsystem som er  ettet sammen. 
Dette stoffet er vanligvis elastisk. 

Som en generell regel skal man velge ”ikke-elastisk” for faste 
kvaliteter uten elastikk, og ”elastisk” for stoffer som er elastiske.

A

B

C

D

N

R

Anbefalte stoffer

Tynt ikke-elastisk
Chiffon, tyll, organsa, batist, silke osv.
Mellomtykt, ikke-elastisk
Bomull, lerret, ull, sateng osv
Tykt, ikke-elastisk
Denim, kanvas, frotté osv.
Tynt elastisk
Charmeuse, nylon, trikot, tynn jersey osv.
Mellomtykt elastisk
Dobbeljersey, velur, elastiske stoffer osv.
Tykt elastisk
Tykk ull,  eece osv.
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2
BERØRINGSSKJERM

HUSKYLOCK™ s25-maskinen har en berøringsskjerm. Her  nner du all grunnleggende informasjon du trenger for å 
begynne å sy. Dette er også menyen hvor du velger en søm og justerer innstillingene for sømmen din. 

Symodus er den første visningen på berøringsskjermen etter at du har slått på maskinen. Sømmen du har valgt vises i full 
størrelse i sømfeltet. Når du slår på maskinen, blir den sist sydde sømmen valgt (første gang du slår på maskinen, velges en 
4-tråds overlock-søm).

1

2 3 4 5

6
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OVERSIKT BERØRINGSSKJERM
1. Valgt søm, vist i full størrelse, sømnummer og navn
2. Informasjon om nålstørrelse (dette er nålstørrelsen for den valgte 

sømmen)
3. Anbefalt nålstilling (dette ikonet viser hvilke nåler som brukes til den 

valgte sømmen)
4. Anbefalt kuttebredde (viser hvordan du angir kuttebredde)
5. SEWING ADVISOR™ (angi hva slags stoff  du bruker for å  nne de 

beste innstillingene for den aktuelle sømmen og stoffet, se nedenfor)
6. Sømvalgtaster
7. Stinglengdeinnstilling
8. Innstilling for differensialmater
9. Hastighetsinnstilling

SEWING ADVISOR™

Trykk på dette ikonet for å åpne en utvidet SEWING ADVISOR™. Her 
kan du velge det stoffet som er mest likt stoffet du bruker i prosjektet 
ditt. Maskinen stilles inn automatisk og gir anbefalinger på grunnlag 
av det aktuelle stoffet. Det valgte stoffet vises ved siden av maskinen i 
SEWING ADVISOR™-ikonet.
A – ikke-elastisk, tynt D – elastisk, tynt
B – ikke-elastisk, mellomtykt E – elastisk, mellomtykt
C – ikke-elastisk, tykt F – elastisk, tykt

VELG EN SØM
Trykk på en av sømvalgpilene (6) for å bla frem og tilbake gjennom de ulike sømmene (en oversikt over sømmene  nnes på 
side 29). Den valgte sømmen vises i full størrelse, sammen med sømnummer og navn.

For å oppnå best mulig resultat når du syr, angir du stofftype og vekt for prosjektet i SEWING ADVISOR™ (se over). 
Maskinen anvender automatisk de mest passende innstillingene for den valgte sømmen.
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SØMJUSTERINGER
Maskinen vil selv stille inn de beste innstillingene for hver valgt søm i forhold til stoffet som er valgt. Du kan selv justere den 
valgte sømmen.

Innstillingene påvirker bare sømmen som er valgt. Innstillingene du endret vil gå tilbake til standard når du velger en ny søm. 
Innstillingene du endret lagres ikke automatisk når du slår symaskinen av.

Når en standardinnstilling er endret, vises dette på skjermen som en verdi på mørk bakgrunn.

10 11 12

1315

14

10 11 12

13
15

14

Syanbefalinger
Anbefalinger for nålstørrelse, nålstilling og kuttebredde vises alltid i symodus. Når 
en søm velges, vises en dialogboks med  ere anbefalinger. Still inn maskinen i 
samsvar med anbefalingene og trykk på OK for å lukke dialogboksen.

10. Kutterdeksel S / dekksømplate C
11. Posisjon S/C for øvre kutter
12. 2-trådsomformer koblet til/fra 
13. Innstilling S/C for koblingsspak
14. Trykkfotpress
15. Sting  ngerinnstilling N/R
Anbefalingene til den valgte sømmen  nner du også i Informasjonssystemet, se side 16

Trådspenning
Du kan justere trådspenningen ved å trykke på en av trådspenningstastene (+/-) 
på maskinen. Det vises en dialogboks i displayet med gjeldende trådspenning for 
hver tråd. Når en verdi endres, vises tallet på mørk bakgrunn.
Trykk på OK for å lukke vinduet for innstilling av trådspenning og gå tilbake til 
vanlig symodus.
Merk: Juster spenningen i små trinn på maksimalt et halvt tall av gangen for å oppnå best 
mulig resultat. Prøvesy alltid på en stoffbit før du syr på plagget. 

Se side 41 for en oversikt over trådspenningsinnstillinger for hver sømtype.

Stinglengde
Trykk på (+) eller (-) ved siden av ikonet for stinglengde for å justere stinglengden. 
Trykk på (+) for å angi en høyere verdi og på (-) for å angi en lavere verdi. Når en 
verdi endres, vises tallet på mørk bakgrunn.

Justere differensialmater
Trykk på (+) eller (-) ved siden av ikonet for differensialmateren for å justere 
differensialmatingen. Trykk på (+) for å angi en høyere verdi og på (-) for å angi 
en lavere verdi. Når en verdi endres, vises tallet på mørk bakgrunn.

Se side 40 for  ere instruksjoner om hvordan differensialmateren justeres.

SYHASTIGHET
Hver søm har en forhåndsinnstilt maksimal syhastighet. Trykk på (+) eller (-) ved 
siden av ikonet for hastighet for å stille inn maksimal syhastighet. Hastigheten kan 
justeres i fem nivåer, det valgte hastighetsnivået vises i hastighetsikonet. 
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LAGRE PERSONLIGE SØMMER
Når du har gjort endringer i en søm, kan du lagre den endrede sømmen 
i din personlige meny. Sømnavnet og nummeret lagres sammen med 
stoffvalg, trådspenningsinnstillinger, differensialmaterinnstillinger og 
stinglengde. Sømmer kan lagres i 30 minner.

Hvis du vil lagre den endrede sømmen, trykker du på Lagre søm-tasten 
(til høyre for displayet) for å åpne Lagre søm-menyen. 

Du kan bruke pilene til å bla gjennom listen for å  nne et ledig 
minne. Enhver boks uten en søm er et ledig minne, og kan brukes til 
å lagre den nye sømmen. Bare trykk på minnet, så lagres sømmen. 
Søminformasjonen vises i det valgte minnet.

Overskrive et fullt minne
Enhver boks med en søm er opptatt. Du kan overskrive en tidligere 
lagret søm. Bare trykk på sømmen. I en dialogboks blir du bedt om å 
bekrefte at du vil overskrive sømmen som allerede er lagret der (trykk 
på JA). Søminformasjonen vises i det valgte minnet. Vinduet for lagring 
lukkes, og du går tilbake til symodus.

Avbryt lagringsprosessen ved å trykke på NEI-ikonet. Maskinen går 
tilbake til Lagre søm-visning, og du kan velge et annet minne.

SLETTE PERSONLIGE SØMMER
Hvis du vil slette en lagret søm, bruker du rullefeltpilene til å bla 
gjennom listen. Sømnummeret på mørk bakgrunn viser hvilken søm 
som er valgt. Trykk på slettetasten. En dialogboks ber deg om å 
bekrefte slettingen.

Trykk på Lagre søm-tasten på nytt for å gå tilbake til symodus.

LASTE INN PERSONLIGE SØMMER
Trykk på Last inn-tasten for å laste inn en tidligere lagret søm.

Bruk rullefeltpilene til å bla gjennom listen. Trykk på en søm i listen for 
å velge den. 

Det vises en dialogboks med detaljert informasjon om sømmen. Trykk 
på JA for å laste inn den valgte sømmen, eller på NEI for å gå tilbake til 
Last inn søm-listen.

Trykk på Last inn søm-tasten på nytt for å gå tilbake til symodus.
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INNSTILLINGSMENY
Trykk på Innstillinger-tasten for å åpne innstillingsmenyen. Her kan du 
justere maskininnstillingene. Trykk igjen på Innstillinger-tasten for å lukke 
innstillingsmenyen og lagre endringene i maskinens minne.

De endrede innstillingene lagres når du stenger av maskinen.

Skjermkontrast
Endre kontrasten på berøringsskjermen etter ønske ved å trykke på – eller +. 
Kontrastverdien vises ved siden av -/+-tastene.

Lyd
Du kan slå på og av lyden ved å trykke på høyttalerikonet. En høyttaler med 
et kryss over angir at lyden er av. 

Språk
Bruk pilene til å bla gjennom de tilgjengelige skjermspråkene. 
Språkbeskrivelsen endres ved hvert trykk.

Kalibrere berøringsskjermen
Når du trykker på ikoner på skjermen, kan det være at skjermen må 
kalibreres for å tilpasses trykket ditt. Trykk på kalibreringsikonet for å åpne 
et spesiell skjermbilde for kalibrering av berøringskjermen. Trykk først midt 
i krysset øverst i venstre hjørne (1), og trykk deretter midt i krysset nederst 
i høyre hjørne (2). Kalibreringsskjermbildet lukkes automatisk når du har 
trykket på det andre krysset.

INFORMASJONSMENY
Trykk på Info-tasten hvis du vil ha mer informasjon om en valgt søm. Den 
første kategorien viser hva sømmen brukes til. Den andre kategorien viser 
nyttige tips, og den tredje kategorien viser hvilke stofftyper som anbefales 
for den aktuelle sømmen. Den fjerde kategorien viser maskinens anbefalte 
innstillinger for den valgte sømmen. 

Se side 14 for forklaring av de ulike anbefalinger.

Trykk på Info-tasten en gang til for å lukke vinduet.

DIALOGBOKSER
Frontdeksel åpent
Av sikkerhetshensyn kan du ikke sy mens frontdekselet er åpent. 
Dialogboksen lukkes når du lukker frontdekselet.

Advarsel, overbelastet, vent litt!
Hvis du syr på svært kraftig stoff, eller hvis maskinen blokkeres under 
syingen, kan hovedmotoren overbelastes og maskinen slutter å sy. 
Dialogboksen lukkes når hovedmotoren og strømforsyningen er sikker.

Trykkfoten er hevet
Du kan ikke begynne å sy mens trykkfoten er hevet. Dialogboksen lukkes når trykkfoten senkes.

Hev trykkfoten ved kalibrering
Trykkfoten må være hevet når du slår på maskinen. Dialogboksen lukkes når trykkfoten heves.
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GENERELL ITRÆINGSINFORMASJON
Et diagram med fargekoder for hurtigreferanse er plassert på innsiden av frontdekselet. Begynn alltid med å træ sløyfene og 
deretter nålene fra høyre mot venstre.

Se tabellen nedenfor for anbefalinger om hvilke nåler og tråder som bør brukes ved ulike stofftykkelser.

Tips: Den nye maskinen din er trædd for å sy en standard overlock-søm. Når du skal træ overlock-maskinen første gang, kan du gjøre det på en 
enkel måte ved å feste dine egne tråder til disse trådene, og dra dem forsiktig gjennom maskinen.

Merk: Hvis tråden løsner fra den nedre sløyfen:

1. Trekk tråden ut av nålen(e) 

2. Træ nedre sløyfe 

3. Træ nålen(e)

TYNT STOFF
(musselin, krepp, nervøs silke osv.)

MELLOMTYKT STOFF
(bomull, lerret, ull, sateng osv.)

TYKT STOFF
(denim, jersey, tweed osv.)

Nåler

#12

Nåler

#14

Nåler

#14

Tråd

Polyester
(spunnet kjerne)

Tråd  oke
#60/2 - #100/3

Tråd  oke
#80/3 - #100/3

Tråd

Tråd  oke
#60/2

Tråd

Tråd  oke
#50/2 - #60/2

3
TRÆ HUSKYLOCK™ S25

Anbefalinger for nål og tråd
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TRÆ ØVRE SLØYFE (GRØNN)
Hev trykkfoten for å koble ut trådstrammebrikkene.• 

Før tråden bakfra og forover gjennom trådføreren på • 
trådstativet (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2). 

Hold tråden med begge hender mens du fører den mellom • 
spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrollere at 
den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene (3).

Træ sløyfeområdet på maskinen ifølge de grønne • 
fargekodede trådlederne (4-9). 

Bruk pinsetten til å træ hullet i øvre sløyfe fra forsiden og • 
bakover (9).

Trekk ca. 10 cm tråd gjennom sløyfen, og legg den bakover • 
på stingplaten.

2

3

4
5

67

89

1

2
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TRÆ NEDRE SLØYFE (BLÅ)

Hev trykkfoten for å koble ut trådstrammebrikkene.• 

Træ tråden bakfra og forover gjennom trådlederen på • 
trådholderen (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2). 

Hold tråden med begge hender mens du fører den mellom • 
spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrollere at 
den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene (3).

Drei håndhjulet mot deg til den nedre sløyfen stikker • 
10 mm utenfor kanten på stingplaten.

Træ sløyfeområdet på maskinen ifølge de blå fargekodede • 
trådlederne (4-10). 

Træ tråden gjennom trådlederen (4).• 

Træ tråden gjennom sporet bak på trådlederen (5).• 

Fortsett å træ gjennom trådlederne 6-8.• 

Træ den siste trådlederen (9) ved å dra omtrent 10 cm tråd • 
gjennom trådleder 8.

Tips: Sett sting  ngerspaken på R for å gjøre itræingen lettere. Hust 
å sette den tilbake på N før du begynner å sy. 

Alternativ 1
Legg tråden i V-sporet (A) på trådtildrageren. Dra 
trådtildrageren (B) opp på plass og tilbake, for å smekke 
tråden inn i trådlederen 9. Træ i øyet på sløyfen (10) forfra 
og bakover ved hjelp av pinsetten.

Alternativ 2
Træ i øyet på sløyfen (10) forfra og bakover ved hjelp av 
pinsetten. Kontroller at tråden går gjennom V-sporene 
(A) på trådtildrageren. Hold enden av tråden stramt med 
venstre hånd, og dra trådtildrageren (B) opp på plass og 
tilbake, for å smekke tråden inn i trådleder 9. 

2

A

1

2

B

A

B

Alternativ 1 Alternativ 2

6

7
8

10

3

45

9

9
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TRÆ SLØYFE FOR KJEDESØM/DEKKSØM 
(PURPURFARGET)

Hev trykkfoten for å koble ut trådstrammebrikkene.• 

Træ tråden bakfra og forover gjennom trådlederen på • 
trådholderen (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2). 

Hold tråden med begge hender mens du fører den mel-• 
lom spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrolle-
re at den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene (3).

Drei håndhjulet mot deg til sløyfen for kjedesøm står helt • 
til høyre. 

Træ sløyfeområdet på maskinen ifølge de blå fargekodede • 
trådlederne (4-11). 

Træ tråden gjennom trådlederen (4).• 

Træ tråden gjennom åpningen på forsiden av trådlederen • 
(5).

Fortsett å træ gjennom trådlederne 6-7.• 

• Træ trådlederen for kjedesøm (8) ved å holde tråden 
foran trådlederstiften og dra tråden bakover og opp, til 
den ligger inni trådledersløyfen og under fjæren.

Træ den siste trådlederen (10) ved å dra omtrent 10 cm • 
tråd gjennom trådleder 9.

Alternativ 1
Legg tråden i V-sporet (A) på trådtildrageren. Dra 
trådtildrageren (B) opp på plass og tilbake, for å smekke 
tråden inn i trådlederen 10. Træ i øyet på sløyfen (11) 
forfra og bakover ved hjelp av pinsetten.

Alternativ 2
Træ i øyet på sløyfen (11) forfra og bakover ved hjelp 
av pinsetten. Kontroller at tråden går gjennom venstre 
V-spor (A) på trådtildrageren. Hold enden av tråden 
stramt med venstre hånd, og dra trådtildrageren (B) opp 
på plass og tilbake, for å smekke tråden inn i trådleder 10. 

2

1

2

3

4

5

A

B

6

7

9

11

B

A

Alternativ 1 Alternativ 2

8

10

10
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1
2

TRÆ HØYRE NÅL (RØD)

(B på nålfestet)

Hev trykkfoten for å koble ut trådstrammebrikkene. • 

Træ tråden bakfra og forover gjennom trådlederen på • 
trådholderen (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2). 

Hold tråden med begge hender mens du fører den mel-• 
lom spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrolle-
re at den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene (3).

Fortsett å træ punktene (4-9).

Stikk tråden inn i det bakre sporet på trådlederen (5) og • 
inn i sporet på tildragerdekselet (6). Stikk deretter tråden 
inn i høyre spor på trådlederne (7) og (8).

Kontroller at tråden ligger bak trådlederen nederst på • 
nålfestet (9) før du trær tråden gjennom nåløyet.

Træ tråden gjennom nåløyet. Bruk nålitræeren (side 27) • 
for å gjøre det enklere å træ tråden gjennom nåløyet.

Dra omtrent 10 cm tråd gjennom nåløyet slik at den • 
henger fritt.

Dra tråden bakover, under trykkfoten.• 

2

3

4

5

6

7

8

9
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TRÆ VENSTRE NÅL (GUL)

 (A på nålfestet)

Hev trykkfoten for å koble ut trådspenningsbrikkene. • 

Træ tråden bakfra og forover gjennom trådlederen på • 
trådholderen (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2). 

Hold tråden med begge hender mens du fører den mel-• 
lom spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrol-
lere at den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene 
(3).

Fortsett å træ punktene (4-9).

Stikk tråden inn i det midtre sporet på trådlederen (5) og • 
inn i sporet på tildragerdekselet (6). Stikk deretter tråden 
inn i det midtre sporet på trådlederne (7) og (8).

Kontroller at tråden ligger bak trådlederen nederst på • 
nålfestet (9) før du trær tråden gjennom nåløyet.

Træ tråden gjennom nåløyet. Bruk nålitræeren (side 27) • 
for å gjøre det enklere å træ tråden gjennom nåløyet.

Dra omtrent 10 cm tråd gjennom nåløyet slik at den • 
henger fritt.

Dra tråden bakover, under trykkfoten.• 

2
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7

8
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TRÆ VENSTRE NÅL / NÅL FOR KJEDESØM 
(GUL)

(D på nålfestet)

Hev trykkfoten for å koble ut trådstrammebrikkene. • 

Træ tråden bakfra og forover gjennom trådlederen på • 
trådholderen (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2).

Hold tråden med begge hender mens du fører den mel-• 
lom spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrolle-
re at den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene (3).

Fortsett å træ punktene (4-9).

Stikk tråden inn i det midtre sporet på trådlederen (5) og • 
inn i sporet på tildragerdekselet (6). Stikk deretter tråden 
inn i det midtre sporet på trådlederne (7) og (8).

Kontroller at tråden ligger foran trådlederen nederst på • 
nålfestet (9) før du trær tråden gjennom nåløyet.

Træ tråden gjennom nåløyet. Bruk nålitræeren (side 27) • 
for å gjøre det enklere å træ tråden gjennom nåløyet.

Dra omtrent 10 cm tråd gjennom nåløyet slik at den • 
henger fritt.

Dra tråden bakover, under trykkfoten.• 

2
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TRÆ NÅLER FOR DEKKSØM

Træ nålene i følgende rekkefølge: høyre (E), midtre (D), venstre (C)

Træ høyre dekksømnål (grønn)
(E på nålfestet)

Hev trykkfoten for å koble ut trådspenningsbrikkene. • 

Træ tråden bakfra og forover gjennom trådlederen på • 
trådholderen (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2). 

Hold tråden med begge hender mens du fører den mel-• 
lom spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrolle-
re at den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene (3).

Fortsett å træ punktene (4-9).

Stikk tråden inn i det bakre sporet på trådlederen (5) og • 
inn i sporet på tildragerdekselet (6). Stikk deretter tråden 
inn i høyre spor på trådlederne (7) og (8).

Kontroller at tråden ligger foran trådlederen nederst på • 
nålfestet (9) før du trær tråden gjennom nåløyet.

Træ tråden gjennom nåløyet. Bruk nålitræeren (side 27) • 
for å gjøre træingen enklere.

Dra omtrent 10 cm tråd gjennom nåløyet slik at den • 
henger fritt.

Dra tråden bakover, under trykkfoten.• 

2
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Træ midtre nål for dekksøm / 
kjedesøm (rød)
(D på nålfestet)

Hev trykkfoten for å koble ut trådstrammebrikkene. • 

Træ tråden bakfra og forover gjennom trådlederen på • 
trådholderen (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2). 

Hold tråden med begge hender mens du fører den mel-• 
lom spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrolle-
re at den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene (3).

Fortsett å træ punktene (4-9).

Stikk tråden inn i det midtre sporet på trådlederen (5) og • 
inn i sporet på tildragerdekselet (6). Stikk deretter tråden 
inn i det midtre sporet på trådlederne (7) og (8).

Kontroller at tråden ligger foran trådlederen nederst på • 
nålfestet (9) før du trær tråden gjennom nåløyet.

Træ tråden gjennom nåløyet på venstre nål. Bruk • 
nålitræeren (side 27) for å gjøre træingen enklere.

Dra omtrent 10 cm tråd gjennom nåløyet slik at den • 
henger fritt.

Dra tråden bakover, under trykkfoten.• 
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Træ venstre nål for dekksøm (gul)
(C på nålfestet)

Hev trykkfoten for å koble ut trådstrammebrikkene. • 

Træ tråden bakfra og forover gjennom trådlederen på • 
trådholderen (1).

Træ i trådlederen på toppdekselet ved å dra tråden mot • 
venstre til den glir under trådlederen. Dra deretter tråden 
langs høyre side av knappen, som vist i illustrasjonen (2). 

Hold tråden med begge hender mens du fører den mel-• 
lom spenningsbrikkene, og trekk den ned for å kontrolle-
re at den legger seg riktig mellom spenningsbrikkene (3).

Fortsett å træ punktene (4-9).

Stikk tråden inn i sporet på forsiden av trådlederen (5) og • 
inn i sporet på tildragerdekselet (6). Stikk deretter tråden 
inn i venstre spor på trådlederne (7) og (8).

Kontroller at tråden ligger foran trådlederen nederst på • 
nålfestet (9) før du trær tråden gjennom nåløyet.

Træ tråden gjennom nåløyet på venstre nål. Bruk • 
nålitræeren (side 27) for å gjøre træingen enklere.

Dra omtrent 10 cm tråd gjennom nåløyet slik at den • 
henger fritt.

Dra tråden bakover, under trykkfoten.• 
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NÅLITRÆER

Gjør itræingen enklere ved å hjelp av nålitræeren som følger 
med.

Drei håndhjulet slik at nålene står i øverste stilling, og senk 
trykkfoten. Kontroller at en av de rektangulære markeringene 
på nålitræeren peker oppover. Dra tråden inn i åpningen på 
spissen av nålitræeren, fra høyre mot venstre.

Hold nålitræeren mot nålen. Flytt nålitræeren ned til nåløyet 
og trykk forsiktig mot nålen, slik at en liten metalltapp skyver 
tråden gjennom nåløyet og danner en løkke.

Bruk nålitræeren til å dra ut løkken bak nålen.

BYTTE TRÅD

Følgende fremgangsmåte er en enkel metode for å bytte tråd:

1. Kutt tråden som er i bruk nær spolen, bak lederne på 
teleskoptrådstativet.

2. Fjern spolen og sett den nye tråden på spolestiften.

3. Knyt enden av den nye tråden fast til enden av den gamle 
tråden. Kutt trådendene til 2-3 cm lengde, og dra i begge 
trådene for å kontrollere at knuten holder. 

4. Hev trykkfoten for å koble ut trådspenningsbrikkene.

5. Dra trådene gjennom maskinen, én av gangen, til knutene 
be  nner seg ved nålen. Hvis trådene ikke glir lett, 
kontrollerer du om de har  oket seg ved trådlederne eller 
under trådstativet.

6. Kutt av tråden bak knuten, og træ nålen.

NB: Når du anvender standard trådsneller plasserer du 
trådstopperen som vist på bildet for å unngå at tråden fester seg i 
snellekanten.
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4
SØMMER OG SYTEKNIKKER

SØM
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

5-TRÅDS SIKKERHETSSØM, BRED
Til å sy sammen med en forsterket søm og 
kaste over samtidig. En holdbar kjedesøm 
med overlock-kant til sying av klær, 
quiltelapper og andre syarbeider.

A og D N N Nei S • • • • •

5-TRÅDS SIKKERHETSSØM, SMAL 
Til å sy sammen med en forsterket søm og 
kaste over samtidig. En holdbar kjedesøm 
med overlock-kant til sying av klær, 
quiltelapper og andre syarbeider.

B og D N N Nei S • • • • •

SØMOVERSIKT
Nedenfor  nner du en oversikt over alle sømmene på Huskylock s25-maskinen. Når du velger stoffet og sømmen du vil 
bruke, stilles trådspenningen, stinglengden, differensialmateren og trykkfotpresset inn automatisk. I tabellen ser du hvilke 
innstillinger som må gjøres manuelt. De forhåndsinnstilte verdiene for trådspenning som er angitt for hver søm / hver 
stofftype, er våre anbefalinger basert på normale forhold. Det kan være nødvendig å justere trådspenningen i forhold til 
sømmen, stofftypen og tråden du bruker (se side 14 og 41 for detaljert informasjon om justering av trådspenning).

Ikonforklaringer
A B

C D E
Nålstilling 2-tråds omformer

Kuttebredde S/C Innstilling for øvre kutter, koblingsspak og bruk av kutterdeksel S 
eller dekksømplate C

N/R Sting  ngerinnstilling Angir itræingsruten for hver søm. 
Y = gul, R = rød, G = grønn, B = blå, P = purpurfarget

1

2
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SØM
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

4-TRÅDS OVERLOCK-SØM
Til alle sømmer som skal være elastiske 
eller gi etter, for eksempel halskanter, 
sidesømmer, ermer osv. Spesialteknikker, 
for eksempel rynking, bruk av kanting med 
den valgfrie snorfoten og bruk av strikk 
med den valgfrie foten for elastisk søm, kan 
utføres med 4-tråds overlock-søm.

A og B N N Nei S • • • •

4-TRÅDS SIKKERHETSSØM, BRED
Til å sy sammen med en forsterket søm og 
kaste over samtidig. Omformer påkrevd.

A og D N N Ja S • • • •

4-TRÅDS SIKKERHETSSØM, SMAL
Til å sy sammen med en forsterket søm og 
kaste over samtidig. Omformer påkrevd.

B og D N N Ja S • • • •

3-TRÅDS OVERLOCK-SØM, BRED 
Til å sy to lag med elastisk stoff  eller 
kaste over ett lag med tynt til middels tykt 
stoff. Bruk kraftigere tråder i sløyfene for 
å lage dekorativ kantsøm. (Hold hånden 
bak trykkfoten og dra sakte og forsiktig 
i trådkjeden mens du syr. Prøv å ha den 
samme trådspenningen når den er sydd fast 
på stoffet.)

A N N Nei S • • •

3-TRÅDS OVERLOCK-SØM, SMAL
3-tråds overlock-søm med én nål brukes 
til overlock-søm og skjøting på vanlige 
stofftyper. En overlock-søm på 4 mm 
oppnås ved å bruke høyre nålstilling.

B N N Nei S • • •

3

4

5

6

7
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SØM
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

SMAL KANT MED TRE TRÅDER
Til å sy to lag med elastisk stoff  eller kaste 
over ett lag med tynt stoff. Blir ofte brukt 
til å lage dekorative legg. Bruk dekorative 
tråder i sløyfene og vanlig tråd i nålen. Bruk 
ulike farger i sløyfene for å få en interessant 
effekt.

Denne sømmen anbefales ikke til kraftige stoffer.

B N R Nei S • • •

3-TRÅDS FLATLOCK-SØM, BRED 
(side 37)
Til å sy sammen elastiske stoffer med en 
dekorativ effekt, enten med  atlock-siden 
eller med stigesømsiden. Skap ulike effekter 
ved å træ sløyfene med dekorativ tråd.

A N N Nei S • • •

3-TRÅDS FLATLOCK-SØM, SMAL 
(side 37)
Til å sy sammen elastiske stoffer med en 
dekorativ effekt, enten med  atlock-siden 
eller med stigesømsiden. Skap ulike effekter 
ved å træ sløyfene med dekorativ tråd.

B N N Nei S • • •

3-TRÅDS VRIDD OVERLOCK-SØM, 
BRED 
Til å kaste over kanter på tynne og lette 
stoffer. Juster differensialmateren for å lage 
en rufsekant på  nere stoffer.

A N N Nei S • • •

3-TRÅDS VRIDD OVERLOCK-SØM, 
SMAL
Til å kaste over kanter på tynne og lette 
stoffer. Juster differensialmateren for å lage 
en rufsekant på  nere stoffer.

B N N Nei S • • •

8

9

10

11

12
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SØM
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

3-TRÅDS STREKK-OVERLOCK
Til å sy ekstra elastiske stoffer. Gi ekstra 
elastikk ved å bruke en elastisk tråd i 
sløyfene. Endre trådspenningen deretter.

A og B N N Ja S • • •

RULLEKANT MED TRE TRÅDER (side 36)
Til kanting av tynne og lette stoffer. Gir en 
pen avslutning til silkeskjerf, puterysjer og 
servietter. For å få en pen rullekant trær du 
sløyfen med en dekorativ tråd, og nålen og 
nedre sløyfe med en lett vanlig tråd.

Denne sømmen anbefales ikke for tykt, ikke-
elastisk, mellomtykt elastisk og tykt elastisk stoff.

B N R Nei S • • •

2-TRÅDS OVERLOCK, BRED
Til å kaste over ett enkelt lag med tynne til 
medium tykke stoffer. Omformer påkrevd.

A N N Ja S • •

2-TRÅDS OVERLOCK-SØM, SMAL 
Til å kaste over ett enkelt lag med tynne til 
medium tykke stoffer. Omformer påkrevd.

B N N Ja S • •

SMAL KANT MED TO TRÅDER
Til kanting av tynne og lette stoffer. 
Omformer påkrevd.

Denne sømmen anbefales ikke for tykt, ikke-
elastisk, mellomtykt elastisk og tykt elastisk stoff.

B N R Ja S • •

13

14

15

16

17
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SØM
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

2-TRÅDS FLATLOCK-SØM, BRED (side 
32)
Til å sy sammen elastiske stoffer med en 
dekorativ effekt, enten med  atlock-siden 
eller med stigesømsiden. Skap ulike effekter 
ved å træ sløyfene med dekorativ tråd. 
Omformer påkrevd.

A N N Ja S • •

2-TRÅDS VRIDD OVERLOCK-SØM, 
BRED
Dekorativ avslutning til klær og interiør. 
Omformer påkrevd.

A N N Ja S • •

2-TRÅDS VRIDD OVERLOCK-SØM, 
SMAL 
Gir en nydelig avslutning til tynne stoffer. 
Bruk transparente tråder med denne 
sømmen, for å lage en nesten usynlig kant. 
Dette gir  nere stoffer et nydelig utseende. 
Omformer påkrevd.

B N N Ja S • •

RULLEKANT MED TO TRÅDER (side 36)
Til kanting av tynne og lette stoffer. Gir en 
pen avslutning til silkeskjerf, puterysjer og 
servietter. Træ sløyfen med en dekorativ 
tynn tråd, for eksempel rayon nr. 40, for 
å få en vakker satengsømkant. Omformer 
påkrevd.

Denne sømmen anbefales ikke for tykt, ikke-
elastisk, mellomtykt elastisk og tykt elastisk stoff.

B N R Ja S • •

DEKKSØM, TRIPPEL (side 36)
Brukes til å sy falder på elastiske stoffer, 
og til å sy dekorative effekter på alle typer 
stoffer. Bruk dekorativ tråd i sløyfen til 
dekorering.

C, D, E – R Nei C • • • •

18
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SØM
A B

C D E N/R S/C
Y R G B P

DEKKSØM, BRED (side 36)
Brukes til å sy falder på elastiske stoffer, 
og til å sy dekorative effekter på alle typer 
stoffer. Bruk dekorativ tråd i sløyfen til 
dekorering. 

C og E – R Nei C • • •

DEKKSØM, SMAL (side 36)
Brukes til å sy falder på elastiske stoffer, 
og til å sy dekorative effekter på alle typer 
stoffer. Bruk dekorativ tråd i sløyfen til 
dekorering.

C og D – R Nei C • • •

KJEDESØM (side 38)
Til alle typer sømarbeid, for eksempel 
konstruksjon, falding og sying av stikninger. 
Praktisk tråklesøm til konstruksjonsarbeid, 
da sømmen lett lar seg rekke opp, og du 
aldri går tom for undertråd. Bruk dekorativ 
tråd i sløyfen til dekorering.

D – R Nei C • •

23
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BEGYNNE Å SY
Plassering av stift
Når du skal feste stoffbitene med nåler, plasserer du 
knappenåler til venstre for trykkfoten. Nålene er lette å fjerne 
og kommer ikke i veien for kutterne.

Advarsel: Hvis du syr over knappenåler, kan du skade eller ødelegge 
skjærekanten på kutterne.

Når symaskinen er ferdig trædd lukker du frontdekselet • 
og legger alle trådene over stingplaten og litt til venstre 
under trykkfoten.

Kontroller at det øvre bladet beveger seg riktig mot det • 
nedre bladet ved å dreie håndhjulet sakte mot deg. Hvis 
bladene ikke beveger seg riktig, kontrollerer du om det 
sitter stoffrester eller tråd mellom bladene.

Hold i trådene og stram dem lett.• 

Drei håndhjulet to eller tre hele omdreininger mot deg • 
for å begynne på en trådkjede. Kontroller at alle tråder 
vikles rundt sting  ngeren på stingplaten. Hvis trådene 
ikke vikles rundt  ngeren, kontrollerer du at alle trådene 
er trædd riktig.

Fortsett å holde i trådkjeden mens du trykker ned • 
fotpedalen. Sy til kjeden er 5-8 cm lang.

Legg stoffet foran og under trykkfoten, og sy en prøve. • 
Før stoffet lett med venstre hånd mens du syr. Unngå 
å dra i stoffet. Dette kan føre til at nålen blir bøyd og 
brekker.

Avkjede
Når du kommer til enden av stoffet fortsetter du å sy • 
mens du trekker stoffet forsiktig bakover og til venstre. 
Dette kalles avkjeding. Det hindrer at trådene løsner, og 
forbereder til neste søm.

Kutt av trådkjeden 2-5 cm bak trykkfoten med • 
trådkutteren på venstre side av maskinen. Trekk trådene 
rundt trådkutteren fra baksiden, og deretter mot deg.

Tips: Når du har trædd maskinen på nytt, må du alltid avkjede og sy 
en prøvelapp for å teste trådspenningen. 

Tips: Trykkfoten på denne maskinen har markeringer som angir riktig 
nålstilling. Bruk disse som en veiledning når du syr.

5-8 cm(2-3“)
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SYING AV RULLEKANT
Rullekantsømmen egner seg til lette stoffer som  nt lerret, tyll, musselin, krepp osv. Rullekanten oppnås ved å justere 
trådstrammingen slik at stoffkanten ruller inn under stoffet ved overlock-søm. Juster trådstrammingen for å endre graden av 
rulling. Hvis du skal sy rullekant, må du sette sting  ngerspaken på R. 

Tips: For å få en pen rullekant trær du øvre sløyfe med en dekorativ tråd, og nålen og nedre sløyfe med en lett vanlig tråd.

NB: Lag en trådkjede, og prøvesy på en stoffprøve før du syr på plagget. Hold i trådkjeden før du syr, for å unngå at den krøller seg inn i sømmen.

Merk: Minste overlock-stingbredde som kan oppnås ved rullekant er ca. 1,5 mm.

DEKKSØM
Dekksømmen kan brukes til å dekke, kante eller sy topstikninger i halsringninger og til å falde den nederste kanten på 
T-skjorter og joggedresser osv. Den kan også brukes til å sammenføye sømmer (enkel skjøting). Dekksømmen passer best til 
elastiske stoffer. Den kan også brukes til ikke-elastiske stoffer.

Maskininnstillinger
1. Koble ut (posisjon C) den bevegelige øvre kutteren (side 10).

2. Sett sting  ngerspaken på R (side 12).

3. Fjern nål B og nål A hvis disse er satt i.

4.  Sett inn nålene C, D og/eller E avhengig av hvilken dekksøm du vil bruke.

5. Koble ut den øvre sløyfen (side 11).

6. Fjern kutterdeksel S og sett inn dekksømplaten C (side 12). Graderingene i dekksømplaten angir avstanden, i cm og 
tommer, fra den midtre dekksømnålen. Bruk den som en veiledning når du skal legge stoffkanten riktig vei. 

7. Lukk frontdekselet

Feste enden av dekksømmen
Det er ikke mulig å avkjede etter at du har sydd dekksøm, fordi det fører til at 
sømmen løsner når sløyfetråden trekkes ut på slutten av sømmen. Fest derfor 
slutten av sømmen på følgende måte:

Når du syr helt til kanten av stoffet
1. Knyt først sammen overtrådene (2 eller 3 tråder), som vist på illustrasjonen. 

2. Fest disse trådene sammen med trådene i sløyfen.

3. Kutt av over  ødig tråd.

Når syingen stanses når du er kommet halvveis
1. Dra ut overtrådene (2 eller 3 tråder) på undersiden av stoffet, og knyt dem 

sammen på samme måte som angitt ovenfor.

2. Kutt av over  ødig tråd.

Merk: Starten av en søm vil vanligvis ikke løsne, men det kan være lurt å feste sømmen på 
samme måte som når du syr gjennom kanten av stoffet.



4 – SØMMER OG SYTEKNIKKER 37

Standard  atlock-søm
1. Bruk venstre eller høyre nål.

2. Ved bruk av 2-tråds  atlock-søm: Koble inn 
2-trådsomformeren (side 10). Træ øvre sløyfe og venstre 
(A) eller høyre (B) nål.

 Ved bruk av 3-tråds  atlock-søm: Træ nedre og øvre sløyfe og 
venstre (A) eller høyre (B) nål.

3. Legg de to stoffstykkene sammen vrange mot vrange for å 
sy en dekorativ søm på retten av plagget. 

4. Sy sømmen, og klipp bort over  ødig stoff. Overtråden 
danner en V på undersiden av stoffet. Tråden i den nedre 
sløyfen dras i en rett linje langs kanten av stoffet.

5. Brett ut stoffet og dra på motsatt side av sømmen for å 
dra stingene  ate.

Dekorativ  atlock-søm
1. Koble ut den bevegelige øvre kutteren (posisjon C) 

(se side 10). Stoffet skal ikke klippes når du syr denne 
sømmen.

2. Følg trinn 1-3 ovenfor.

3. Brett stoffstykket vrange mot vrange for å sy en dekorativ 
søm på retten av plagget (i bretten). 

4. Legg stoffet slik at sømmen sys med en del av sømmen 
utenfor stoffet.

5. Brett ut stoffet og dra på motsatt side av sømmen for å 
dra stingene  ate.

Tips: Den øvre sløyfetråden er den mest synlige tråden i en  atlock-søm. 
Bruk en dekorativ tråd i øvre sløyfe, og vanlig tråd i nedre sløyfe og nål.

Stigesøm
Hvis du vil sy en stigesøm, syr du med rettsiden av stoffet mot 
hverandre. Nåltråden er den synlige tråden som danner en 
stige.

Standard  atlock-søm Dekorativ  atlock-søm

3-tråds stigesøm

FLATLOCK-SØM
Flatlock-søm lages ved å sy sømmen og trekke ut stoffet for å gjøre sømmen  at. Flatlock-søm kan brukes både som en 
dekorativ konstruksjonssøm der to stoffer sys sammen (standard  atlock-søm), eller som dekor på bare ett stoffstykke 
(dekorativ  atlock-søm).

Det er to måter å sy  atlock-søm på. Enten vrange mot vrange, for å dekorere stoffet, eller rette mot rette, for å lage en 
stigesøm.
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SY KJEDESØM
Kjedesømmen syes med to tråder, én nål og én sløyfe. 
Maskinen klipper vanligvis stoffkanten mens du syr sømmen. 
Du kan imidlertid sy en kjedesøm med ønsket avstand til 
kanten av stoffet ved å sette den øvre kutteren i posisjon C, 
koble ut øvre sløyfe og sette inn dekksømplate C.

 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

Maskininnstillinger
1. Koble ut den bevegelige øvre kutteren (posisjon C) (se side 

10). Stoffet skal ikke klippes når du syr denne sømmen.

2. Koble ut den øvre sløyfen (side 11).

3. Fjern kutterdeksel S og sett inn dekksømplaten C (side 
12). Graderingene i dekksømplaten angir avstanden, i cm 
og tommer, fra den midtre dekksømnålen. Bruk den som 
en veiledning når du skal legge stoffkanten riktig vei. 

Begynnelsen og slutten av sømmen
Når du begynner å sy, drar du trådkjeden forsiktig mot 
baksiden av maskinen til nålen går gjennom stoffet.

Når du skal begynne å sy etter å ha trædd maskinen, syr du 
først 2-3 cm på en prøvelapp og avkjeder (se side 35) for å 
lage en kjede.

På slutten av sømmen drar du stoffet forsiktig mot baksiden 
av maskinen og avkjeder.

SYTIPS 
Sy bieser
1. Sy dekorative bieser på stoffet før du klipper ut plagget.
2. Bruk høyre overlock-nål og velg smal 3-tråds overlock-

søm (sømnummer 7).
Merk: Rullekantsømmen kan også brukes til denne teknikken.

3.  Koble ut den bevegelige øvre kutteren (posisjon C) (se side 
10). Stoffet skal ikke klippes når du syr denne sømmen.

4. Merk av på stoffet for ønsket antall bieser, ved hjelp av 
en vannløselig merkepenn.

5. Brett stoffet vrange mot vrange, og sy.
6. Press biesene i samme retning.

Senke nålen(e).
Når du slutter å sy stopper alltid maskinen med nålen oppe. 
Trykk på fotpedalen en gang for å få nålen til å gå ned i 
stoffet. Nedre nålposisjon er nyttig for å holde stoffet på 
plass når du skal gjøre justeringer eller sy i en annen retning 
når du syr kjedesøm.

Sy i sirkler
(passer bare til tykke og middels tykke stoffer)

Forlengelsesplaten har 13 hull, som brukes når du skal sy i 
sirkler. Sy sirkler med den bevegelige øvre kutteren koblet 
inn (posisjon C) (se side 10) for å lage en nydelig kant, eller 
koble ut den bevegelige øvre kutteren (posisjon S) og sy 
sirkeldekorasjoner. 

1. Merk av i midten av området som skal bli en sirkel, 
og legg stabilisering under stoffet. 

2. Stikk den spisse enden av festepluggen 
(A) gjennom stoffet der du merket av. 
Sett pluggen inn i det aktuelle hullet 
på forlengelsesbordet. Skyv sammen 
pluggen og underplaten (B). 

3. Senk trykkfoten og sy. Stoffet mates i en sirkel rundt 
festepluggen. 

4.  Når sirkelen er ferdig, lar du sømmen overlappes med noen 
centimeter (en tomme). Træ trådene i en håndsynål med 
stort øye, trekk dem ut på vrangen av stoffet og fest dem.

Feste trådkjedet
1. Træ trådkjedet i en håndsynål med stort øye.
2. Stikk nålen inn på enden av sømmen og dra kjedet inn i 

sømmen for å feste trådene.

Sy kantsøm ved hjelp av avkjeding
1. Koble ut den bevegelige øvre kutteren (posisjon C) (se 

side 10).
2. Sett inn en snor av for eksempel garn eller tvill gjennom 

hullet foran på foten.
3. Legg snoren under foten og sy ønsket lenge med 

avkjeding.
4. Avkjedet kantsøm kan brukes separat eller veves inn i tre- 

eller  retrådete kantsømmer.

A

B
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5
SØMJUSTERINGER

JUSTERE STINGBREDDE
Stingbredden kan økes eller reduseres ved å endre nålens stilling eller med 
kuttebreddehjulet.

Justere bredden ved å endre nålens stilling
A) Hvis bare venstre nål eller begge nåler brukes, er stingbredden 6 mm.
B) Hvis bare høyre nål brukes, er stingbredden 4 mm.
C)  Hvis bare høyre nål brukes, er stingbredden 9 mm.

Justere bredden ved hjelp av kuttebreddehjulet
Du kan  njustere kuttebredden ytterligere ved hjelp av kuttebreddehjulet, 
som beskrevet nedenfor.

• Hvis bare venstre nål brukes: 5-7 mm
• Hvis bare høyre nål brukes: 3-5 mm
• Hvis nålen for kjedesøm brukes: 8-10 mm
Drei hjulet for å justere til ønsket sømbredde. Still hjulet på N hvis du vil 
benytte standardinnstillingen.

A) Venstre nål B) Høyre nål

6 mm 9 mm4 mm

C) Kjedesømnål

1

2

4

5

N

5

JUSTERE TRYKKFOTPRESS
Trykkfotpresset skal stilles på N for sying basert på normale forhold. Det 
kan i enkelte tilfeller være nødvendig å gjøre justeringer. Øk eller reduser 
presset til du er fornøyd med resultatet. Prøvesy alltid på en stoffbit før du 
syr på plagget. 

Mindre trykk: Reduser trykket ved å dreie justeringshjulet mot urviseren til 
en verdi mellom N og 1.

Mer trykk: Øk trykket ved å dreie justeringshjulet med urviseren til en verdi 
mellom N og 5.

Tilbake til standardinnstilling: Drei justeringshjulet til merket på knotten står 
på N.
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JUSTERING AV DIFFERENSIALMATEREN
Differensialmatesystemet består av to sett matetenner 
plassert på rekke. Matetennene arbeider uavhengig av 
hverandre for å gi perfekt resultat ved sying på spesielle 
stoffer. Når matemengden til de fremre tennene endres 
i forhold til de bakre matetennene vil de ”strekke” eller 
”komprimere” stoffet.

Bruk differensialmating for å unngå at strikket stoff  strekker 
seg eller at lette stoffer rynkes. Differensialmateren stilles inn 
automatisk for hver søm, og justeres etter det valgte stoffet. 
Se side 14 for informasjon om hvordan differensialmateren stilles inn.

Samlet overlock (elastiske stoffer, strikkede stoffer)
Når du kaster over elastiske stoffer som strikketøy og jersey justerer du differensialmateren til en verdi mellom N og 2,0. 
Innstillingen avhenger av stoffet som sys og hvor mye du vil at det skal samles. Prøv å sy med forskjellige innstillinger før du 
syr på plagget.

Strekk-overlock (tynne stoffer)
Når du kaster over lettvevde eller løst strikkede stoffer som silke og silkeaktige strikkede stoffer justerer du 
differensialmateren til en verdi mellom 0,6 og N. Når du syr strammer du stoffet forsiktig ved å holde lett i sømmen foran og 
bak trykkfoten. Innstillingen avhenger av stoffet som sys og hvor mye du vil at det skal strekkes. Prøv å sy med forskjellige 
innstillinger før du syr på plagget.

STOFF DIFFERENSIALMATER – N JUSTERING RESULTAT

ELASTISKE STOFFER
(Strikketøy, jersey)

N – 2,0

UELASTISKE STOFFER
(Lerret, denim)

N

LETTE STOFFER
(Silke, silkeaktig strikketøy)

0,6 – N
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FININNSTILLE TRÅDSPENNINGEN
Trådspenningen stilles inn automatisk når du velger en søm, men det kan være den må  ninnstilles, avhengig av følgende: 

• Stofftype og -tykkelse
• Nålstørrelse
• Størrelse, type og  berinnhold i tråden
Se side 14 for hvordan du justerer trådspenningsinnstillingene.

2-tråds overlock
Når tråden i nedre sløyfe ligger på undersiden av stoffet

Øk trådspenningen i sløyfen (blå) eller reduser • 
overtrådspenningen (gul eller rød).

Når trådspenningen er for løs 
Øk overtrådspenningen (gul eller rød) eller reduser • 
trådspenningen i nedre sløyfe (blå).

2-tråds overlock-søm, vridd
Når trådspenningen i nedre sløyfe er for stram eller trådspenningen i 
nålen er for løs

Reduser trådspenningen i nedre sløyfe (blå) eller øk • 
overtrådspenningen (gul eller rød).

Når trådspenningen i nedre sløyfe er for løs
Øk trådspenningen i nedre sløyfe (blå).• 

3-tråds  atlock-søm
Når trådspenningen i nedre sløyfe er for løs

Øk trådspenningen i nedre sløyfe (blå) eller reduser • 
overtrådspenningen (gul eller rød).

Når trådspenningen i øvre sløyfe er for løs
Øk trådspenningen i øvre sløyfe (grønn) eller reduser • 
overtrådspenningen (gul eller rød).

Når trådspenningen er for løs
Øk trådspenningen (gul eller rød) eller reduser • 
trådspenningen i øvre sløyfe (grønn).

3-tråds overlock
Når tråden i øvre sløyfe ligger på undersiden av stoffet 

Øk trådspenningen i øvre sløyfe (grønn) eller reduser • 
spenningen i nedre sløyfe (blå).

Når tråden i nedre sløyfe vises oppå stoffet 
Øk trådspenningen i nedre sløyfe (blå) eller reduser • 
spenningen i øvre sløyfe (grønn).

Når overtråden er for løs
Øk spenningen på overtråden (gul eller rød)• 

4-tråds overlock
Når tråden i øvre sløyfe ligger på undersiden av stoffet

Øk trådspenningen i øvre sløyfe (grønn) eller reduser • 
spenningen i nedre sløyfe (blå).

Når tråden i nedre sløyfe vises oppå stoffet 
Øk trådspenningen i nedre sløyfe (blå) eller reduser • 
spenningen i øvre sløyfe (grønn).

Når trådspenningen for venstre nål er for løs
Øk spenningen på overtråden (gul).• 

Når trådspenningen for høyre nål er for løs
Øk spenningen på overtråden for høyre nål (rød).• 

Sikkerhetssøm
Når trådspenningen i nedre sløyfe er for løs 

Øk trådspenningen i nedre sløyfe (blå).• 

Når tråden i øvre sløyfe ligger på undersiden av stoffet
Øk trådspenningen i øvre sløyfe (grønn) eller reduser • 
spenningen i nedre sløyfe (blå).

Når tråden i nedre sløyfe vises oppå stoffet 
Øk trådspenningen i nedre sløyfe (blå) eller reduser • 
spenningen i øvre sløyfe (grønn).

Når trådspenningen for høyre nål er for løs
Øk spenningen på overtråden (rød).• 

Når trådspenningen ved kjedesøm er for løs
Øk trådspenningen for venstre nål for kjedesøm (gul) eller • 
reduser spenningen i kjedesømsløyfen (purpurfarget).

Kjedesøm
Når trådspenningen ved kjedesøm er for løs

Øk spenningen på overtråden (gul) eller reduser • 
trådspenningen i kjedesømsløyfen (purpurfarget).

Dekksøm
Når sløyfetråden for dekksøm er for løs

Øk trådspenningen i sløyfen for dekksøm (purpurfarget).• 

Når trådspenningen i venstre nål for dekksøm er for løs 
Øk trådspenningen for venstre nål for dekksøm (gul) eller • 
reduser spenningen i dekksømsløyfen (purpurfarget).

Når trådspenningen for midtre nål for dekksøm er for løs
Øk trådspenningen for midtre nål for dekksøm (rød) eller • 
reduser spenningen i dekksømsløyfen (purpurfarget).

Når trådspenningen for høyre nål for dekksøm er for løs
Øk trådspenningen for høyre nål for dekksøm (grønn) • 
eller reduser spenningen i dekksømsløyfen (purpurfarget).

Når oversiden av stoffet buktes mellom overtrådene og sømmene på 
undersiden av stoffet blir stramme

Reduser trådspenningen i sløyfen for dekksøm • 
(purpurfarget).
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RENGJØRING

 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

Åpne frontdekselet og fjern all lo med lobørsten.

Lukk frontdekselet og tørk av symaskinens over  ater med en 
myk klut for å fjerne alt støv og lo som har samlet seg. 

Rengjøre berøringsskjermen
Tørk av berøringsskjermen med en ren, myk, fuktig klut. 

SMØRING

 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

For at maskinen skal gå jevnt og stille må de bevegelige 
delene som er markert på bildet smøres ofte. Bruk den 
medfølgende symaskinoljen. Bruk ikke andre typer olje, det 
kan føre til skade på maskinen. Tørk av symaskinens over  ate 
for å fjerne all over  ødig olje før du syr.

En overlock-maskin krever hyppigere vedlikehold enn en vanlig symaskin, da det produseres mye lo når kutterne kutter 
i stoffet. En overlock-maskin går i tillegg med svært høy hastighet, og de innvendige delene må smøres ofte.

VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

6
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BYTTE UT DEN BEVEGELIGE ØVRE 
KUTTEREN

 Slå av hovedbryteren og trekk ut støpselet til maskinen.

Den bevegelige øvre kutteren må byttes når den blir sløv. 
Den øvre kutteren kan byttes på følgende måte: Hvis du 
får problemer, kontakter du en autorisert HUSQVARNA 
VIKING®-forhandler.

• Åpne frontdekselet og sett den bevegelige øvre kutteren 
(1) i S-posisjon (se side 11).

• Løsne skruen (2) og fjern den øvre kutteren (1).

• Drei håndhjulet til den øvre kutterholderen står i laveste 
stilling.

• Sett inn en ny øvre kutter i sporet i holderen, og trekk til 
skruen (2).

• Kontroller at fremre kant av den  yttbare øvre kutteren 
er 0,5-1,0 mm lavere enn eggen på den faste kutteren (3). 

OPPBEVARING
Påse at maskinen er koblet fra strømnettet når den ikke er i 
bruk. Dekk til maskinen med varetrekket for å beskytte den 
mot støv. Oppbevar maskinen slik at den ikke utsettes for 
direkte sollys eller fuktighet. 

1

2

3
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FEILSØKING

Stoffet mates dårlig
Øk stinglengden.• 
Øk trykkfotpresset for tykke stoffer.• 
Reduser trykkfotpresset for lette stoffer.• 
Kontroller differensialmateren.• 

Stoffet rynkes
Løsne trådspenningen.• 
Kontroller med tanke på  oker eller fastklemt tråd.• 
Bruk tynn tråd av høy kvalitet.• 
Reduser stinglengden.• 
Reduser trykkfotpresset for lette stoffer.• 
Kontroller differensialmateren.• 

Nålen knekker
Sett nålen fast på rett måte.• 
Unngå å trekke i stoffet når du syr.• 
Stram nålskruen.• 
Bruk større nål på kraftige stoffer.• 

Tråden ryker
Sjekk at tråden er trædd i rett.• 
Kontroller med tanke på  oker eller fastklemt tråd.• 
Sett nålen fast på rett måte.• 
Sett i ny nål, nålen som står i kan være bøyd eller butt.• 
Bruk kvalitetstråd.• 
Løsne trådspenningen.• 

Sting hoppes over
Sett i ny nål, nålen som står i kan være bøyd eller butt.• 
Stram nålskruen.• 
Sett nålen fast på rett måte.• 
Bruk nål av en annen type eller størrelse.• 
Sjekk at tråden er trædd i rett.• 
Øk presset på trykkfoten.• 
Bruk kvalitetstråd.• 

Uregelmessige sting
Balanser trådspenningen.• 
Kontroller med tanke på  oker eller fastklemt tråd.• 
Sjekk at tråden er trædd i rett.• 

Uregelmessig trimming
Kontroller at kutterne er riktig justert.• 
Skift den ene eller begge kutterne.• 

Stoffet blir sittende fast
Kontroller med tanke på  oker eller fastklemt tråd.• 
Press sammen tykke stof  ag med en vanlig maskin før du • 
syr med overlock.

Maskinen fungerer ikke
Koble maskinen riktig til stikkontakten.• 

VEDLIKEHOLD
Utfør regelmessig service på overlock-maskinen hos en autorisert forhandler nær deg!

Hvis du har fulgt feilsøkingsinformasjonen og fremdeles har problemer, ta overlock-maskinen med til din HUSQVARNA 
VIKING®-forhandler. Hvis det er et spesielt problem, er det til stor hjelp om du har med deg en prøvelapp med aktuell tråd 
og stoff  som din forhandler kan få se. En slik prøve gir ofte mer informasjon enn ord. 

 Deler og tilbehør fra andre produsenter
Garantien dekker ikke feil eller skader som er forårsaket av bruk av tilbehør eller deler fra andre produsenter.
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Syhastighet Maks. 1100 sting/min

Stinglengde 1,0-4,0 mm

Differensial matehastighet 1:0.6 - 1:2

Stingbredde for overlock-søm Venstre nål: 5,0-7,0 mm

Høyre nål: 3,0-5,0 mm

Dekksøm: 3,0-6,0 mm

Nålestangens slaglengde 27 mm

Trykkfot, heve 4,5 mm

Nåler INSPIRA™ overlock-nåler – system ELx705
størrelse: #14/90, #12/80

Antall nåler 3, 2, 1

Antall tråder 2, 3, 4

MASKINMÅL

Bredde

Lengde

Høyde

Vekt

322 mm

447 mm

340 mm

10,0 kg

SPESIFIKASJONER



Vi forbeholder oss rett til å endre maskinutstyr og 
til be hør sut val get uten forutgående varsel samt fore ta 
endringer i ytelse og konstruksjon.

Slike endringer vil imidlertid alltid være til beste for 
bru ke ren og produktet.

ÅNDSVERK
VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING og 
logoens utseende, HUSKYLOCK og INSPIRA, er 
varemerker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

HUSQVARNA og H-en med krone er varemerker 
tilhørende Husqvarna AB.

Alle varemerkene benyttes på lisens av VSM Group AB.
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