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Søm Søm 
nr. Sømnavn Trykfod Anvendelse

A1, A2, 
A3

Ligesøm, venstre, 
midterste og højere 

nåleposition
A Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending for at vælge 29 forskellige 

nålepositioner.

 
A4, A5, 

A6

Stretchsøm, venstre, 
midterste og højere 

nåleposition
A Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer.

 
A7, A8, 

A9

Forstærket ligesøm, 
venstre, midterste og 
højere nåleposition

A Tredobbelt og elastisk, til forstærkede sømme. Til stikning skal du øge stinglængden. 29 
forskellige nålepositioner.

 

A10, 
A11, 
A12

Zigzag, venstre, midterste 
og højre nåleposition A Til påsyning af  blonde, bånd og applikationer.

 
A13 Trestingszigzag A Til overkastning, reparation og påsyning af  lapper og elastik. Velegnet til løst- og 

mediumvævet stof.

A14 Slangesøm A Til reparation og elastiske applikationer.

A15 Firestingszigzag A Til overkastning, reparation, påsyning af  lapper og elastik i løst vævet stof.

  
A16 Overlocksøm J Til sammensyning og overkastning i ét trin langs kanten eller tilklipning senere. Til tyndt 

elastisk eller ueleastisk stof.

  
A17 Stretchoverlock B Til sammensyning og overkastning i ét trin langs kanten eller tilklipning senere. Til medium 

og medium/kraftigt elastisk stof.

A18 Dobbelt overlocksøm B Til sammensyning og overkastning i ét trin langs kanten eller tilklipning senere. Til kraftigt 
vævet eller elastisk stof.

A19 Overlocksøm B Til sammensyning og overkastning i ét trin langs kanten eller tilklipning senere. Til medium 
elastisk stof.

A20 Flatlocksøm B Til dekorativ oplægning og overlappede sømme, bælter og bånd. Til medium/kraftigt elastisk 
stof.

A21 Trikotsøm B Til overlappede sømme i trikot. Til syning af  løbegang over smal elastik.

A22 Forstærket zigzagsøm B Til sammensyning af  stof  kant mod kant eller til overlapning i læder. Til dekorationssyning.

A23 Risøm A Til sammensyning af  to stykker stof  med lang stinglængde og nedsat trådspænding.

A24 Usynlig oplægningssøm – 
elastisk D Usynlig oplægning i medium og kraftigt elastisk stof.

A25 Usynlig oplægningssøm – 
vævet D Til usynlig oplægning i medium og kraftigt vævet stof.

A26 Muslingekantsøm A Til kantsyning, syning over kanten på tyndt elastisk stof  og syning på skrå i vævet stof.
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A27 2-mm-satinsøm B Til applikationer, syning på blonder og borter. Til tynde og medium stoftyper.

A28 4-mm-satinsøm B Til applikationer, påsyning af  blonder og borter. Til tynde og medium stoftyper.

A29 6-mm-satinsøm B Til applikationer, påsyning af  blonder og borter. Til kraftige stoftyper.

A30 Elastik- eller 
smocksøm B Til oversyning af  to rækker elastisk tråd til rynkning.

A31 Sammenføjnings-
søm B Til samling af  to stykker stof  med afsluttede kanter og til elastikrynkning.

A32 Trensesøm B Til forstærkning af  lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af  lynlås.

A33 Stoppesøm (frem 
og tilbage) A Til stopning eller reparation af  små huller i arbejdstøj, jeans, duge og linned. Sy over hullet, og tryk på 

tilbagesyningsknappen for vedvarende stopning og autostop.

A34 Stoppesøm (side 
til side) A Til reparation af  små slidskader.

A35 Forstærket 
stoppesøm A Til stopning og reparation af  arbejdstøj, jeans, duge og linned. Sy over hullet, og tryk på 

tilbagesyningsknappen for vedvarende stopning og autostop.

A36 Trense, manuel B Til forstærkning af  lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af  lynlås.

A37 Rynkesøm A Til rynkning.

A38 Bæltestropsøm A Til sikring af  bæltestropper

A39 Trestingszigzag J Til overkastning, reparation og påsyning af  lapper og elastik. Velegnet til løst- og mediumvævet stof.

A40 Tostingszigzag A Til samling af  to stykker stof  med afsluttede kanter og til elastikrynkning.

A41 Ligesøm med 
FIX A Begynder og slutter med frem- og tilbagesyning.

A42 Lige risøm A Bruges sammen med fodpedalen til at ri stofstykker sammen med. Før stoffet frem ved at  ytte frem til 
næste riposition, når sensorfoden hæves. Transportøren sænkes automatisk.

A43 Zigzag-rining A Bruges sammen med fodpedalen til at ri sto  ag sammen med ved at  ytte stoffet til næste riposition, 
når trykfoden hæves.

Bemærk! Stofplejesømme (A49-A57). Tryk på Hurtighjælp, og 
tryk derefter på sømmen for at få vist navnet på den. Du kan nu lave 
mærkater til dit tøj.
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B1 Knaphul med bred 
trense

Knaphuls-
måler/C Til medium og kraftigt stof  med ekstra klippeplads.

B2 Trenseknaphul Knaphuls-
måler/C Til de  este stoftyper.

B3 Knaphul med rund 
ende/trense

Knaphuls-
måler/C Til tyndt stof.

B4 Knaphul med 
afrundet ende

Knaphuls-
måler/C Til skjortebluser og børnetøj.

B5 Kraftigt forstærket 
knaphul

Knaphuls-
måler/C Til nyttesyning og kraftigt stof.

B6 Mediumforstærket 
knaphul C Til medium stof.

B7 Medium forstærket 
knaphul C Til medium stof.

 
B8 Heirloom-knaphul Knaphuls-

måler/C
For et ”håndsyet” udseende i  ne og sarte stoffer. Tip: Ved jeansknaphuller skal du øge knaphullets 
længde og bredde. Brug tykkere tråd.

B9 Heirloom-knaphul 
med rundet ende

Knaphuls-
måler/C For et ”håndsyet” udseende i  ne og sarte stoffer.

 
B10 Øjeknaphul Knaphuls-

måler/C Firkantede ender til skræddersyede jakker, frakker osv.

B11 Taperet øjeknaphul Knaphuls-
måler/C Taperede ender til skræddersyet tøj.

 
B12 Kraftigt knaphul Knaphuls-

måler/C Med forstærkede trenser.

B13 Dekorativt 
modeknaphul

Knaphuls-
måler/C Til de  este stoftyper.

 
B14 Knaphul til læder

(ligesøm) A Til læder og ruskind.

B15 Paspoleret knaphul 
(ligesøm) A Med ekstra klippeplads til paspolerede knaphuller.

B16 Automatisk isyning 
af  knap - Til isyning af  knapper

 B17 Rundt snørehul B Til bælter, snører etc.

B18 Dråbeformet 
snørehul B Til snører, dekoration.

B19 Ovalt snørehul B Til snører, dekoration.

B20 Dekorativt 
modeknaphul

Knaphuls-
måler/C Til de  este stoftyper.
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A –  Nyttesømme B –  Knaphulssømme

C –  Piktogramsømme D –  Heirloomsømme
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E –  Quiltesømme

F –  Applikations-
sømme

G –  Børnesømme
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H –  Festonsømme J –  Nostalgiske sømme

K –  Omnigramsømme



Lær din maskine at kende

1:17

S –  4-vejssømme

M –  Hobbysømme N –  Modesømme

T –  8-vejssømme

L –  Pyntesømme

X –  Specialsømme


