Innlegg for garn
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Compatible with #72

Informasjon
Innhold
• 1 snorsyingshjelp, hulldiameter 1,4 mm (uten merke)
• 1 snorsyingshjelp, hulldiameter 1,8 mm (2 merker)
• 1 snorsyingshjelp, hulldiameter 2,2 mm (3 merker)

2

Bruksområde
• Til påsying av ull, garn og snorer.
• Til frihåndsquilting eller quilting med sjablonger.
For din egen sikkerhet
Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk
av dette tilbehøret.

Bruk
3
Påsying av snorer
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Forberede sying
> Trykk snorsyingshjelpen inn i syfotsålen fra undersiden.
> Senk transportøren.
> Monter syfoten på maskinen, og velg den på maskinen om mulig.
> Juster høyden til syfoten med reguleringshjulet på syfoten, slik at syfoten
glir lett over snoren.
> Sett inn en nål som passer til snoren. Bruk en nål med tykkelse på
maksimalt 90.
> Still inn rettsting med liten stinglengde på maskinen.
Bruke påsyingshjelpen
> Legg stoffet under syfoten.
> Sy ett sting for å plukke opp undertråden.
> Trekk inn snoren bak overtråden, slik at det oppstår en løkke.
> Trekk løkken litt forover på stoffet, hold den fast og sy et sting for å feste
tråden i begynnelsen av sømmen. (fig. 1)
> Hev syfoten, og trekk snoren forsiktig gjennom åpningen i fotsålen. (fig. 2)
> Skyv stoffet til ønsket startsted, senk syfoten og begynn å sy. Legg en
tilstrekkelig lengde av snoren på stoffet, og la den gli løst gjennom
åpningen i syfotsålen. (fig. 3)
> Før snoren forfra og i syretningen (fig. 4). Hvis snoren er svært stiv og har
lett for å bøye seg eller danne løkker, føres snoren bak syfoten (fig. 5). Pass
på at det ikke stikkes for høyt på snoren.
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Merknader
> Velg en snorpåsyingshjelp som passer til snoren. Hvis snoren er for tykk i
forhold til påsyingshjelpen, høres en banking under quiltingen. Hvis snoren
er for tynn i forhold til påsyingshjelpen, er det fare for å sy feil.
> Bruk en rettstingsplate for optimalt resultat.
> Still om mulig nålstopposisjonen på "nålposisjon nede". Dermed er det
mulig å fortsette å sy på samme sted etter at stoffet er lagt riktig.
> Minimer om mulig opp- og ned-bevegelsen til syfoten. Dette gjør du ved å
stille inn syfottrykket på maskinen på 0 eller mindre.
> Marker hvor snoren skal sys på, på forhånd med stoffkritt eller
markeringspenn.
> Bruk ikke tykk ull, og ikke snorer med knuter eller tykkere partier.
> Bruk monofil-tråd for nesten usynlige sting.
> Still syfoten lavere hvis ikke nålen stikker ned i snoren.
> Still syfoten høyere hvis ikke syfoten glir over stoffet.
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