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RAKSÖM
Raksöm med central nålposition
Vrid sömvalsratten så att ”A” visas på 
sömdisplayen.
Sätt fast den vanliga pressarfoten.
Ställ in önskad stygnlängd 
med stygnlängdsratten. 2.5 är 
standardinställningen för stygnlängd.

För att välja den förstärkta trefaldiga 
raksömmen vrider du stygnlängdsratten till 
läget ”S1”.

Raksöm med höger nålposition
Vrid sömvalsratten så att ”B” visas på 
sömdisplayen.

Ställ in önskad stygnlängd med 
stygnlängdsratten.

För att välja den förstärkta trefaldiga 
raksömmen vrider du stygnlängdsratten till 
läget ”S1”.

Rekommenderade stygnlängder:
2.0 för tunna tyger
2.5 för normala tyger
3.0 för kraftiga tyger
4.0-5.0 för tråckling

S1 för elastiska tyger

Stygnlängdsratt

Sömdisplay

Raksöm

Sömvalsratt
Backmatnings-

raglage
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SICKSACKSÖM

Vrid sömvalsratten så att sömdisplayen 
visar ”C” – sicksack. Du kan öka eller 
minska sicksackbredden genom att vrida på 
sömvalsratten.
Sätt fast den vanliga pressarfoten.

Stygnlängdsrattens funktion vid 
sicksacksömmar
Sicksacksömmarnas täthet ökar i takt med 
att stygnlängden närmar sig ”0”.
Sicksacksömmar sys normalt med 
stygnlängder på ”2.5” eller lägre.

Täta sicksacksömmar (kort stygnlängd) 
kallas satinsömmar.

Stygnlängdsratt
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KNAPPHÅL

Förberedelser
Välj knapphålssöm med sömvalsratten.
Sätt fast knapphålsfoten. 
Ställ in stygnlängdsratten mellan ”0.5” och 
”1”. 
Stygntätheten beror på tygets tjocklek.
Obs! Sy alltid ett prov när du ska göra 
ett knapphål.
Hur du förbereder tyget
Mät diametern på knappen och lägg 
till 3 mm för tränsarna. Om knappen är 
väldigt tjock, lägg till mer till diamtermåttet. 
Markera knapphålets position och längd 
på tyget. Placera tyget så att nålen går ner 
i den del av markeringen som är längst 
bort från dig. Dra knapphålsfoten mot dig 
så långt det går. 

Sänk pressarfoten.

1. Välj knapphålssöm med 
sömvalsratten. Vrid sömvalsratten till 
(1) ”  ”. Sy med måttlig hastighet tills 
du når slutet på markeringen.

2. Vrid sömvalsratten till (2, 4) ”  ” och 
sy 5-6 tränsstygn.

3. Vrid sömvalsratten till (3) ”  ” och sy 
vänster sida av knapphålet fram till 
den del av markeringen som är längst 
bort från dig.

4. Vrid sömvalsratten till (2, 4) ”  ” och 
sy tränsstygnen.

Ta bort tyget från pressarfoten. Dra 
övertråden till tygets avigsida och knyt 
ihop över- och undertrådarna. Sprätta upp 
knapphålet från mitten men se upp så att 
du inte skadar sömmarna på sidorna.

Stygnlängdsratt
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Tips
- Sänk övertrådsspänningen lite om du 

vill ha en satinsöm som utanpåsöm.
- Lägg mellanlägg under tunna och 

elastiska tyger.
- När du syr knapphål i elastiska tyger 

eller trikå är det bäst att sy med 
iläggstråd. Knapphålsstolparna ska sys 
över iläggstråden. (5)
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OSYNLIG FÅLLSÖM

För fållar, gardiner, byxor, skjortor etc.
Välj  Osynlig fållsöm för elastiska 
tyger.
Välj Osynlig fållsöm för vävda 
tyger. 
Sätt fast pressarfoten för osynlig 
fållsöm. (1)
Stygnlängd 1.5–2.5
Obs!
Att sy osynliga fållsömmar kräver 
övning. 
Sy alltid ett prov först.

Vik tyget enligt  gur med avigsidan 
upp. (2)
Lägg tyget under pressarfoten. Vrid 
handhjulet mot dig för hand tills nålen 
står i läget längst till vänster. Den ska 
precis nå över fållkanten på tyget. (3)
Justera styrkanten på foten (4) genom 
att vrida på ratten (5) så att styrkanten 
vilar exakt mot fållen.
Sy långsamt genom att trycka försiktigt 
på pedalen och för tyget exakt längs 
styrkanten.

Stygnlängdsratt

Avigsida Rätsida
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BLIXTLÅS OCH KANALSÖMMAR

Ställ in maskinen som bilden visar. 
(1) 

Blixtlåsfoten kan du spänna fast på 
höger eller vänster sida av hållaren, 
beroende på vilken sida av blixtlåset 
eller kanalen du 
ska sy. (2)

När du ska sy förbi blixtlåslöparen, 
sänk ned nålen i tyget, lyft pressar-
foten och  ytta löparen bakom 
pressarfoten. Sänk pressar foten och 
fortsätt sy.

Blixtlåsfoten använder du också för 
att sy in ett snöre eller resårband i en 
kanal. (3)

Ställ in stygnlängden mellan ”1” och 
”4” (beroende på tygets tjocklek). 

Stygnlängdsratt
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3-STEGS SICKSACK

Montering av spetsar och resårband, 
stoppning, lagning, färdigsömmar på 
kanter.

Ställ in maskinen som bilden visar. 
(1)
Lappsömnad:
Lägg lappen på plats och sy runt 
kanterna. 
Du kan minska stygnlängden så att 
du får en mycket tät söm. (A)

När du lagar revor bör du använda 
en bit tyg bakom som förstärk ning. 
Stygntätheten kan du variera genom 
att ändra stygnlängden. Börja sy 
mitt över revan och överlappa sedan 
på båda sidorna. Sy mellan 3 och 5 
rader beroende på typen av tyg och 
skada. (B)
Sy längs kanten på tyget för att göra 
färdigsömmar.

Stygnlängdsratt
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SÖMVAL

Förstärkt raksöm: (1) 
För förstärkta sömmar.
Vrid stygnlängdsratten till ”S1”.
Maskinen syr två stygn framåt och ett 
stygn bakåt. 

Förstärkt sicksack: (2)
För slitstarka sömmar, fållar och 
dekorativa sömmar.
Vrid stygnlängdsratten till ”S1”.
Förstärkt sicksack är lämplig för 
starka tyger som denim, 
manchestertyg etc.

Stygnlängdsratt

Stygnlängdsratt


