Tillägg för garn
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Compatible with #72

Information
Ingår i leveransen
• 1× Insats för påsömnad av snodd, håldiameter 1,4 mm (utan markering)
• 1× Insats för påsömnad av snodd, håldiameter 1,8 mm (3 markeringar)
• 1× Insats för påsömnad av snodd, håldiameter 2,2 mm (3 markeringar)
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Användningsområde
• För att sy fast snoddar, garn och snören.
• För frihandskviltning eller kviltning efter linjal.
För din säkerhet
Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och
instruktionsboken till din maskin.

Användning
3
Sy fast snodd
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Förberedelse
> Tryck fast insatsen nerifrån och upp i syfotssulans öppning.
> Sänk mataren.
> Montera syfoten och om möjligt aktivera den på maskinen.
> Justera syfotshöjden med hjälp av ratten vid syfoten så att syfoten precis
glider över snodden.
> Montera en nål som passar till snodden. Använd nål med maximal
grovlek 90.
> Ställ in raksöm med korta stygn.
Hur du använder insatsen
> Lägg tyget under syfoten.
> Sy ett stygn för att hämta upp undertråden.
> Dra igenom snodden bakom övertråden så att det bildas en ögla.
> För att fixera snodden vid sömmens början, dra öglan framåt över tyget,
håll fast och sy ett stygn igen. (Bild 1)
> Höj syfoten och dra försiktigt snodden genom fotsulans öppning. (Bild 2)
> Placera tyget i önskad startposition, sänk syfoten och börja sy. Kontrollera
att du har tillräckligt med avlindad snodd som ligger på tyget och som kan
glida motståndslöst genom syfotssulans öppning. (Bild 3)
> För snodden framifrån i syriktningen (Bild 4). Om snodden är ganska styv
och snor sig lätt och bildar öglor, led snodden bakom syfoten istället
(Bild 5). Kontrollera att snodden inte blir för ytligt genomborrad.
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Tips
> Välj den insats som passar bäst till snodden. Om snodden är för tjock för
insatsen hörs ett hamrande oljud medan du kviltar. Om snodden är för
tunn för insatsen ökar risken för felstygn.
> För bästa syresultat använd raksömsstygnplåten.
> Om möjligt, ställ in nålen på «Nålstopp ner». På det viset kan du sy vidare
från exakt samma ställe efter att du flyttat efter på tyget.
> Om möjligt, minimera syfotens rörelse uppåt och nedåt. Justera därför
syfotstrycket på maskinen till värdet 0 eller mindre.
> Skissa med tygkrita eller annan markeringspenna var exakt som snodden
ska sys fast.
> Använd inte för tjockt garn och inget snöre med knutor eller valkar.
> Om du vill ha en så osynlig söm som möjligt, använd monofiltråd.
> Om inte snodden blir genomborrad, ställ syfoten lägre.
> Om syfoten inte glider bra över tyget, ställ syfoten högre.
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