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Detaylar

Düz dikiﬂ
Dikiﬂ tipi:
i¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
bas›c› ayak:

Düz Dikiﬂ No.1
boyut ve tip seçili kumaﬂ için uygun olacak
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› no. 1C
Düz dikiﬂ
• makine aç›ld›¤› andan itibaren dikmeye haz›rd›r
• baﬂlang›ç ekran›ndan sonra (3 saniye) makine otomatik
olarak pratik dikiﬂ ekran›na gider; daha önceden seçilmiﬂ
olan Düz Dikiﬂ ayd›nlanm›ﬂt›r
Ekran
• ters örnek bask›c› aya¤› #1C’in kullan›lmas›n› tavsiye eder
• düz dikiﬂ için temel ayarlar (uzunluk ve geniﬂlik) 2.25 mm
(uzunluk) ve 0 mm (geniﬂlik) olarak önceden belirlenmiﬂtir
• temel ayarlar gibi de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar da her zaman
ekranda görünür haldedir
Dikiﬂ uzunlu¤unu de¤iﬂtirin
• dikim s›ras›nda dikiﬂ uzunlu¤u de¤iﬂtirilebilir
• uzatmak için harici dikiﬂ uzunlu¤u dü¤mesini sa¤a çevirin
• k›saltmak için harici dikiﬂ uzunlu¤u dü¤mesini sola çevirin
‹¤ne konumunu de¤iﬂtirin
• ‹¤ne konumunu de¤iﬂtirmek için harici i¤ne konumu
butonlar›na bas›n, böylece dikiﬂ istenen yerde
konumland›r›labilir
• her bas›ﬂ i¤neyi sembol yönünde bir kademe ilerletir
< sola do¤ru beﬂ kademe
> sa¤a do¤ru beﬂ kademe
• merkez dahil toplam 11 kademe
• kenar dikiﬂleri, üst dikiﬂler ve kenar yap›mlar› için
kusursuz seçim
H›zl› Ters Yön ile Koruma
• h›zl› ters yön butonuna bas›n, makine ters yönde dikim
yapar
• butonu b›rak›n ve makine düz yönde dikim yapacakt›r

☞

TAVS‹YELER
Kumaﬂa uymas› için dikiﬂ uzunlu¤unu ayarlay›n
• ör: kot kumaﬂ› ile daha uzun dikiﬂ uzunlu¤u (yaklaﬂ›k 3 4 mm), patiska için daha k›sa dikiﬂ (2-2.5mm)kullan›n
‹pli¤e uymas› için dikiﬂ uzunlu¤unu ayarlay›n
• ör: üst dikiﬂ için kordonet ipli¤i ile dikerken daha uzun
dikiﬂ (3 - 5 mm) kullan›n
‹¤nenin aﬂa¤›da durmas›n› aktive edin
• düzeltmek için durdurdu¤unuzda, kumaﬂ›n kaymas›n›
önler

A

B

C

A önceden belirlenmiﬂ
2.25 mm uzunlukta düz
dikiﬂ
B uzunlu¤u de¤iﬂtirilmiﬂ
uzun dikiﬂ
C i¤ne konumlar›
de¤iﬂtirilmiﬂ düz dikiﬂ
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Düz dikiﬂ

Koruma dikiﬂi
Dikiﬂ tipi:
i¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Koruma dikiﬂi No.5
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Koruma dikiﬂi
• bütün kumaﬂlar için
• dikiﬂin baﬂ›n› ve sonunu korur
• ters yönde dikim dikiﬂin tam üzerinden yap›l›r,
böylece büzülmeler önlenir
Dikiﬂ seçimi
• dikiﬂ No.5’e dokunun
• dikiﬂi bitirirken kullanman›z› hat›rlatmak için ekranda
h›zl› ters yön sembolü görünür
Ekran
• ters örnek bas›c› aya¤› No. 1 kullan›lmas›n› önerir
• Düz dikiﬂ için temel ayarlar (uzunluk ve geniﬂlik)
2.5 mm (uzunluk) ve 0 mm (geniﬂlik) olarak
belirlenmiﬂtir

Dikiﬂe baﬂlamak
• makine otomatik olarak dikiﬂi korumaya al›r (5 dikiﬂ
ileri, 5 dikiﬂ ters yön)
• makine düz dikmeye devam eder
Dikiﬂi tamamlamak
• dikiﬂin sonuna gelinirken, i¤nenin üzerindeki h›zl› ters
yön butonuna bas›n ve b›rak›n
• makine otomatik olarak dikiﬂi korumaya al›r (5 dikiﬂ
ileri, 5 dikiﬂ ters yön)
• korumaya alma sona erdi¤inde makine otomatik olarak
durur

☞

TAVS‹YE
Dikim

• dikiﬂ baﬂ›nda ve sonunda h›zl› ve kolay
korumaya alma

3
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Düz dikiﬂ

Kenar dikiﬂi
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Düz dikiﬂ No. 1
seçilen kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk, polyester veya kordonet (üst dikiﬂ)
yukarda (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C veya Gizli dikiﬂ aya¤› No.5
veya kenar dikiﬂi aya¤› No. 10/10C (opsiyonel
aksesuar)
Dar kenar dikiﬂi

5

‹¤ne konumu
• d›ﬂ kenar için sol
• iç kenar için sa¤
Bas›c› ayak
• Gizli dikiﬂ aya¤› No. 5
D›ﬂ kenar
• kumaﬂ›n bitmiﬂ veya katlanm›ﬂ taraf›n› aya¤›n›
klavuzuna yaslay›n
• i¤ne konumunu kenardan istenen uzakl›kta seçin

5

K›vr›lm›ﬂ kenarlar
• k›vr›m›n kenar›n› (k›vr›m›n üst, iç taraf›n›) aya¤›n
klavuzuna yaslay›n
• dikiﬂ k›vr›lm›ﬂ kenar boyunca at›lacak ﬂekilde bir
i¤ne konumu seçin
Ayak No.5 - herhangi bir sol veya uzak sa¤ kademeyi
kullan›n
Ayak No. 10- herhangi bir sol veya sa¤ kademeyi kullan›n

Geniﬂ kenar dikiﬂi
‹¤ne konumu
• dikiﬂ için herhangi bir i¤ne konumu kullan›labilir
• farkl› i¤ne konumlar› dikiﬂi kumaﬂ›n kenar›ndan çeﬂitli
uzakl›klarda yapacakt›r.
Bas›c› ayak
• ters örnek aya¤› No. 1C
Kumaﬂ› yönlendirmek
Klavuz olarak bas›c› ayak:
• bas›c› aya¤›n kenar›n› kumaﬂ›n tamamlanm›ﬂ veya
katlanm›ﬂ kenar› ile hizalay›n
Klavuz olarak dikiﬂ plakas›:
• Kenardan 1-3 cm aral›kl› dikiﬂ için katlanm›ﬂ kenar› dikiﬂ
plakas› üzerindeki iﬂaretlere hizalayarak yönlendirin
K›lavuz olarak yorgan dikiﬂ/dikiﬂi yeri klavuzu
• yorgan dikiﬂi/dikiﬂ yeri klavuzu çubu¤unu bas›c› aya¤›n
milinin arkas›ndaki deli¤e sokun
• i¤neden olan uzakl›¤› ölçerek istenildi¤i gibi ayarlay›n
• viday› s›k›n
• kumaﬂ›n tamamlanm›ﬂ veya katlanm›ﬂ kenar›n› yorgan
dikiﬂi/dikiﬂ yeri klavuzuna göre hizalayarak kumaﬂ› yönlendirin
• paralel çizgiler dikmek için, yorgan dikiﬂi/dikiﬂ yeri
klavuzunu daha önceden dikilmiﬂ dikiﬂ çizgileri boyunca
yönlendirin

☞

TAVS‹YE
Yorgan dikiﬂi/dikiﬂ yeri klavuzu ile kenar dikiﬂi
• paralel çizgiler veya ›zgara ﬂeklinde dikerken yorucu
iﬂaretleme gereksimini ortadan kald›r›r
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5

Zikzak

Zikzak dikiﬂ
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Zikzak No.2
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukarda (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Zikzak uygulamalar›
• bütün kumaﬂ tipleri için
• tamamlanmam›ﬂ kenarlar›n bitirilmesi için
• dekoratif iﬂler için
Dikiﬂ seçimi
• zig-zagdikiﬂ No. 2’ye dokunur
Ekran
• ters örnek bas›c› aya¤› No.1C nin kullan›lmas›n› önerir
• Zikzak dikiﬂ için temel ayarlar (uzunluk ve geniﬂlik)
1.5 mm (uzunluk) ve 3.5 mm (geniﬂlik) olarak önceden
belirlenmiﬂtir.
• temel ayarlar gibi de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar da herzaman ekranda görünür haldedir
Dikiﬂ geniﬂli¤inin de¤iﬂtirilmesi
• dikim s›ras›nda dikiﬂ geniﬂli¤i de¤iﬂtirilebilir
• dikiﬂi geniﬂletmek için harici dikiﬂ geniﬂli¤i dü¤mesini
sa¤a do¤ru çevirin
• dikiﬂ daraltmak için harici dikiﬂ geniﬂli¤i dü¤mesi sola
do¤ru çevirin
• dikiﬂin ak›c› bir ﬂekilde incelemesini sa¤lamak için
dü¤meyi hafif, nazik bir ﬂekilde döndürün
Dikiﬂ uzunlu¤unun de¤iﬂtirilmesi
• dikim s›ras›nda dikiﬂ uzunlu¤u de¤iﬂtirilebilir
• uzutmak için harici dikiﬂ uzunlu¤u dü¤mesini sa¤a çevirin
• k›saltmak için harici dikiﬂ uzunlu¤u dü¤mesini sola çevirin
• dikiﬂin uzunlu¤unda yumuﬂak bir geçiﬂ sa¤lamak için
dü¤meyi yavaﬂça çevirin

Saten dikiﬂi
• k›sa dikiﬂ uzunlu¤u ayar› paralel çizgilerle gösterilmiﬂtir
• dolgu dikiﬂ aplike, kesim iﬂi, nak›ﬂ ve di¤er dekoratif
uygulamalar için kullan›l›r
Kenarlar›n teyellenmesi
• ço¤u kumaﬂ türü için iyi kenar tamamlanmas›
• kumaﬂ›n kenar›n› bas›c› aya¤›n merkezine do¤ru
yönlendirin
• i¤ne kumaﬂ›n bir taraf›ndan girer, kenar›n üstünden geçer
ve di¤er taraftan ç›kar
• dikiﬂi çok kal›n veya çok uzun seçmeyin, kenar düz
olmal›d›r ve k›vr›lmamal›d›r

☞

TAVS‹YE
Kenarlar›n zikzakla teyellenmesi
• e¤er kenarlar k›vr›l›yorsa, de¤iﬂken overlok dikiﬂini ve
ayak No. 2A’y› kullan›n
Saten dikiﬂi ile nak›ﬂ
• yeni dekoratif iﬂler için dikiﬂ geniﬂli¤i ayar›yla
denemeler yap›n

A

B

C

A dikiﬂ uzunlu¤u de¤iﬂtiril-

miﬂ zikzak dikiﬂ
B dikiﬂ geniﬂli¤i de¤iﬂtirilmiﬂ

zikzak dikiﬂ
C zikzak dikiﬂ tamam-

lanm›ﬂ kumaﬂ kenar›
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Kiﬂisel (de¤iﬂtirilmiﬂ) haf›za

Geçici De¤iﬂtirilmiﬂ haf›za
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Herhangi bir seçilmiﬂ dikiﬂ
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Seçilmiﬂ dikiﬂe uygun
Geçici De¤iﬂtirilmiﬂ haf›za
• bütün dikiﬂ ve kumaﬂ tipleri için
• degiﬂtirilmiﬂ dikiﬂ uzunluk ve geniﬂlik ayarlar› otomatik
olarak kaydedilir
• bir dikiﬂ at›n (ör:zikzak dikiﬂ)
• yeni bir ikinci dikiﬂ seçin ve at›n (ör: düz dikiﬂ)
• ilk dikiﬂ (zikzak) ça¤r›ld›¤›nda, bütün de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar
ayn› kal›r
• dikiﬂ ve kenar bitirme gibi uygulama aras›nda de¤iﬂmeli
çal›ﬂ›rken kullan›ﬂl›d›r
• de¤iﬂtirilmiﬂ haf›za gerekti¤i kadar çok miktarda dikiﬂi
bar›nd›rabilir
Temel ayarlar›n de¤iﬂtirilmesi
• zikzak dikiﬂ No. 2’yi seçin
• dikiﬂ geniﬂli¤ini 9 mm olarak de¤iﬂtirin
• dikiﬂ uzunlu¤unu 1 mm olarak de¤iﬂtirin
• bir s›ra de¤iﬂtirilmiﬂ zikzak dikiﬂ ile dikim yap›n
• kaba dikiﬂ No. 4’ü seçin
• dikiﬂ geniﬂli¤ini 9 mm olarak de¤iﬂtirin
• dikiﬂ uzunlu¤unu 1 mm olarak de¤iﬂtirin
• bir s›ra de¤iﬂtirilmiﬂ kaba dikiﬂ ile dikim yap›n
De¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar aktif kal›r
• zikzak dikiﬂ No. 2’yi seçin
• de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar aktif kal›r
• bir s›ra de¤iﬂtirilmiﬂ zikzak dikiﬂ ile dikim yap›n
• kaba dikiﬂ No. 4’ü seçin
• de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar aktif kal›r
• bir s›ra de¤iﬂtirilmiﬂ kaba dikiﬂ eli dikim yap›n
Temel ayarlara dönüﬂ
• Metod 1: harici clr (silme) butonuna bas›n
• Metod 2: dikiﬂ geniﬂli¤i ve uzunlu¤unu kendiniz de¤iﬂtirin
• Metod 3: makineyi kapat›n - de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar
kaydedilmeyecektir
Not: Geçici de¤iﬂtirilmiﬂ haf›za gerekti¤ kadar fazla
say›da dikiﬂ de¤iﬂikliklerini muhafaza edebilir.
(Bunlar dikiﬂ uzunlu¤u, dikiﬂ geniﬂli¤i, i¤ne pozisyonu,
iplik gerilimi ve ayar›).

☞

TAVS‹YE
Dikiﬂ geniﬂlik ve uzunlu¤unun de¤iﬂtirilmesi
• bütün dikiﬂlerin geniﬂlik ve uzunluklar› kumuﬂa ve dikiﬂ
tipine uymas› için ayarlanabilir. Ayn› dikiﬂlerin tekrar
tekrar kullan›laca¤› iﬂlerde cok kullan›ﬂl›d›r.
Dikiﬂlerin de¤iﬂtirilmesi
• ço¤u dikiﬂ için dikiﬂ ve kenar bitirme ile de¤iﬂimli
çal›ﬂmak de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlarla kolayd›r; bir kere
ayarland›¤›nda de¤iﬂtirilmiﬂ olarak kal›rlar

A

B

A de¤iﬂtirilmiﬂ zikzak dikiﬂ
de¤iﬂtirilmiﬂ kaba dikiﬂe
dönüﬂtürülmüﬂ
B tekrar de¤iﬂtirilmiﬂ zikzak
dikiﬂ hali ve sonra tekrar
de¤iﬂtirilmiﬂ kaba dikiﬂ
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Pratik dikiﬂ yerleri

Pratik dikiﬂ yerleri
Aç›k dikiﬂ yerleri
Aç›k bast›r›lm›ﬂ dikiﬂ yerleri
• dikiﬂ pay› istendi¤i kadar geniﬂ
• dikiﬂ yeri düz durur
• dikiﬂ yeri esnemez
Tavsiye ediler dikiﬂler:
• düz dikiﬂ, dar zikzak, süper esnek ve üçlü zizak
Uygulama:
• öncelikli olarak dokunmuﬂ kumaﬂlar için
• giysiler, ev aksesuarlar› ve el saratlar› dahil
bütün dikiﬂ iﬂleri için uygundur

Kapal› dikiﬂ yerleri
Aç›k bast›r›lmayan dikiﬂler
• tek bir iﬂlemde dikilir ve bitirilir
• dar dikiﬂ paylar›
Tavsiye edilen dikiﬂler
• de¤iﬂken overlok, çift overlok ve jarse
Uygulama:
• öncelikli olarak trikolar ve jarseler için
• triko giysiler, iç çamaﬂ›rlar› ve yatak örtüleri için mükemmel
Düz ba¤lant› dikiﬂi yerleri
Kenerlar›n üstüste getirilip daha sonra dikildi¤i yerler
• dikiﬂ paylar› üzerinde dikim
Tavsiye edilen dikiﬂ:
• esnek overlok
Uygulama:
• öncelikle havl› kumaﬂlar için uygun
• plaj elbiseleri, serbest kyafetler ve iç çamaﬂ›rlar›
için de uygun

Zikzak dikiﬂ yeri
Dikiﬂ:
Dikiﬂ geniﬂli¤i:
Dikiﬂ uzunlu¤u:
i¤ne:
iplik:
Besleyici diﬂli:
Bas›c› ayak:

Zikzak dikiﬂ No. 2
yaklaﬂ›k 1 mm
yaklaﬂ›k 0.5 mm
üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Aç›k dikiﬂ yeri uygulamalar›
• dikiﬂin düz dikiﬂe göre daha fazla esnekli¤i vard›r
• trikolar, d›ﬂ giyim, çocuklar›n örülmüﬂ giyisileri için kullan›n
• dikiﬂ yeri düz durur ve küçük hacimlidir
• giyisinin geniﬂlemesine imkan tan›r

☞

TAVS‹YE
• dikim s›ras›nda dikim yerinin esnemesini önlemek
için bas›c› ayak bask›s›n› kumaﬂa uygun ﬂekilde azalt›n

7
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Pratik dikiﬂ yerleri

Üçlü Düz Dikiﬂ Yeri
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Üçlü Düz Dikiﬂ No. 6
80 - 90 üniversal veya kot
pamuk veya polyester
yukarda (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Aç›k dikiﬂ yeri
• kot kumaﬂlar› ve fitilli kadife gibi sa¤lam ve s›k dokunmuﬂ
kumaﬂlar için dayan›kl› dikiﬂ
• giyisilerin kolay y›pranan yerleri için takviyeli dikiﬂ

☞

TAVS‹YE
S›k dokunmuﬂ kumaﬂlar ve a¤›r katlar için
Bir kot i¤nesi ve kot aya¤› No.8 kot kumaﬂ› veya çad›r bezi
gibi çok a¤›r kumaﬂlar›n dikiﬂinde yard›mc› olacakt›r

Esnek/Süper esnek dikiﬂ yeri
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Süper esnek No. 11 veya Esnek No. 18
üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnak
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Aç›k dikiﬂ yeri
• örülmüﬂ kumaﬂlar için esnek dikiﬂ yeri
• spor veya serbest k›yafetler için ideal
• dikiﬂ düz durur ve küçük hacimlidir

☞

TAVS‹YE
Örmeler ve jarse
• kumaﬂ liflerini zarar vermemek için yeni bir i¤ne kullan›n
Esnek kumaﬂlar›n dikiﬂi
• gerekiyorsa esnek küre uçlu i¤ne kullan›n (130/705H -S);
i¤ne ucu liflerin aras›ndan kayar
Esnemeyi önlemek
• dikim s›ras›nda dikim yerinin esnemesini önlemek
için - bas›c› ayak bas›nc›n› kumaﬂ› uygun ﬂekilde azalt›n
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Pratik dikiﬂ yerleri

De¤iﬂken overlok dikiﬂ yeri
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

De¤iﬂken overlok No. 3
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Overlok aya¤› No. 2A
Kapal› dikiﬂ yeri
• ipek jarse ve interlok gibi ince ve yumuﬂak örmelerde
esnek dikiﬂ yeri

2A

Dikim
• iﬂlenmemiﬂ kenar› overlok aya¤›n›n pimi boyunca
yönlendirin
• dikiﬂ pimin ve kumaﬂ›n kenar›n›n üzerinde oluﬂacakt›r

☞

TAVS‹YELER
Örmeler ve jarse
kumaﬂ liflerinin zarar görmemesi için yeni bir i¤ne kullan›n
Esnek kumaﬂlar›n dikilmesi
• e¤er gerekiyorsa bir esnek i¤ne (130/705H - S) kullan›n;
i¤ne ucu lifler aras›ndan kolayl›kla kayar

Çift overlok dikiﬂi/Jarse overlok dikiﬂi
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Çift Overlok No. 10 veya Jarse Overlok No. 20
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Overlok aya¤› No. 2A
Kapal› dikiﬂ yeri
• gevﬂek örmelerde, örme ve jarselerde çapraz dikiﬂlerde
overlok dikiﬂi

2A

Dikim
• iﬂlenmemiﬂ kenar› overlok aya¤›n›n pimi boyunca
yönlendirin
• dikiﬂ pimin ve kumaﬂ›n kenar›n›n üzerinde oluﬂur

☞

TAVS‹YE
Örmeler ve jarse
• kumaﬂ liflerinin zarar görmemesi için yeni bir i¤ne kullan›n
Esnek kumaﬂlar›n dikilmesi
• e¤er gerekiyorsa bir esnek i¤ne (130/705H - S) kullan›n;
i¤ne ucu lifler aras›ndan kolayl›kla kayar

9
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Detaylar

Esnek overlok dikiﬂi/Takviyeli overlok dikiﬂi
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Esnek Overlok No. 13 veya Takviyeli Overlok No. 19
üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Kapal› dikiﬂ yeri
• kaba ve gevﬂek örmelerde overlok dikiﬂi
Dikim
• kumaﬂ kenar› boyunca esnek overlok dikiﬂi yap›n
• i¤nenin sa¤a sal›n›m›nda dikiﬂ kumaﬂ›n kenar›n›n
üzerinden geçmelidir

☞

TAVS‹YE
• dikim s›ras›nda dikiﬂ yerinin esnemesini önlemek
için bas›c› ayak bask›s›n› kumaﬂa uygun ﬂekilde azalt›n

Düz birleﬂtirme dikiﬂ yeri
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Esnek overlok No. 13
üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Düz birleﬂtirme dikiﬂ yeri
• kumaﬂ kenarlar› üstüste gelir ve dikiﬂ pay›n›n
üzerine at›l›r
• çok düz ve dayan›kl› bir dikiﬂ oluﬂur
• haval› kumaﬂ, keçe ve deri gibi tüylü, kal›n materyellerin
dikiﬂi için idealdir
Dikim
• kumaﬂ kenar› boyunca esnek overlok dikiﬂi yap›n
• i¤nenin sa¤a sal›n›m›nda dikiﬂ kumaﬂ›n kenar›n›n
üzerinden geçmelidir

☞

TAVS‹YE
Kumaﬂ ve iplik
• tüylü kumaﬂlarda daha az görünmesi için
kumaﬂa uygun renkte iplik kullan›n
Kal›n dikiﬂ
• normal düz dikiﬂin esneyip aç›laca¤› kumaﬂlarda
özellikle kullan›ﬂl›d›r

185_NA_tuerk

16.4.2004

15:26 Uhr

Seite 13

Pratik elbise kenar› dikiﬂleri

Pratik dikiﬂlerle elbise kenar›
Haz›rl›k

• elbise kenar›n› k›v›r›n ve bast›r›n; istenirse teyelleyin
Dikim

• istenen derinlikte (yüz taraf) kenar› dikin
• fazla kumaﬂ› k›rp›n (ters taraf)

Jarse dikiﬂi ile görünür elbise kenar›
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Jarse dikiﬂi No. 14
üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Görünür esnek elbise kenar›
• bütün pamuk, yün, sentetik, ve kar›ﬂ›k lifli jarse
çeﬂitleri için

☞

TAVS‹YE
Örmeler ve jarse
• kumaﬂ liflerinin zarar görmemesi için yeni bir i¤ne kullan›n
Esnek kumaﬂlar›n dikilmesi
• e¤er gerekiyorsa bir esnek i¤ne (130/705H - S) kullan›n;
i¤ne ucu lifler aras›ndan kolayl›kla kayar

Üçlü zikzakla görünür elbise kenar›
Dikiﬂ:
Dikiﬂ geniﬂli¤i:
Dikiﬂ uzunlu¤u:
i¤ne:
iplik:
Besleyici diﬂli:
Bas›c› ayak:

Üçlü zikzak No. 7
kumaﬂa ba¤l› olarak 2.5 mm - 9 mm
ternel ayar
üniversal veya kot
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Güçlü görünür dikiﬂ
• sa¤lam, s›k› dokunmuﬂ kumaﬂlar için, özellikle kot
kumaﬂ› ve çad›r bezi için kullan›ﬂl›

☞

TAVS‹YE
Liflerine ayr›labilecek kumaﬂlarda elbise kenarlar›
• kenar›n iﬂlenmemiﬂ taraf›n› bitirin, dikimden sonra
k›rpmay›n
Sa¤lam sert kumaﬂlar›n dikiﬂi
• daha iyi girmesi için kot kumaﬂ› i¤nesi kullan›n

11
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Örmelerin dikiﬂleri

Örmelerin dikiﬂleri
Örme kumaﬂlar›n dikiﬂleri için önemli tavsiyeler
Yeni bir i¤ne ile baﬂlay›n
• körleﬂmiﬂ i¤neler örmelere zarar verebilir
Gerekiyorsa esnek i¤ne (130/705 H-S) kullan›n
• i¤ne ucu liflerin aras›nda kolayl›kla kayar
‹nce dikiﬂ ipli¤i kullan›n
• kal›n iplikler örmelere zarar verebilir, giyisi y›kand›¤›nda delikler
oluﬂmas›na neden olabilir
Teyelleme için örme ipli¤i kullan›n
• çok hafif (80 a¤›rl›k) olan örme ipli¤i dikiﬂ bitti¤inde daha kolay sökülür
Gerekti¤inde deneme dikiﬂi yap›n
• örme kumaﬂlar›n esnekli¤i çok büyük farkl›l›klar gösterir
• temel ayarlar› kumaﬂa uyacak ﬂekilde ayarlay›n, dikiﬂ kumaﬂ kadar
esnek olmal›d›r
• daha fazla elastiklik için:
• daha k›sa dikiﬂ uzunlu¤u kullan›n
• dikiﬂ geniﬂli¤i daha fazla olsun
(bu ayarlardan sadece birtanesi gerekli olabilir)
Bas›c› ayak bas›nc›
• yumuﬂak, gevﬂek örmeler dikildiklerinde dalgalanabilirler:
dikiﬂ düz durana kadar bas›nc› azalt›n; ancak makine kumaﬂ› düzgün
ﬂekilde besleyebilmelidir

Petek dikiﬂi kenarlar›
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Petek dikiﬂi No. 8
üniversal, bilya uçlu veya gerekiyorsa esnek
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ pozisyonu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Petek dikiﬂi kenarlar›

• bütün pamuk, yün, sentetik, ve kar›ﬂ›k lifli örmeler için
Haz›rl›k

• iﬂlenmemiﬂ kenar› 1 cm alta k›v›r›n; bast›r›n ve
gerekiyorsa teyelleyin
Dikim

• düz taraftan dikin
• terstaraftaki fazla kumaﬂ› keserek düzeltin
Denklik/düzeltmeler

• dikiﬂ çok aç›k - dikiﬂi yukar› denklik okuna bir kaçkez
basarak k›salt›n
• dikiﬂ üstüne biniyor - aﬂa¤› denklik okuna bir kaçkez
basarakdikiﬂi k›salt›n

☞

TAVS‹YE
‹¤ne duruﬂu aﬂa¤›da

• i¤ne köﬂeler etraf›nda dolaﬂ›rken kumaﬂ›n içinde kal›r
(yaka kenarlar› ve kol oyuklar›)
Bas›c› ayak bas›nc›

• kenar esniyorsa bas›nc› azalt›n
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Örmelerin dikiﬂleri

Overlok dikiﬂi (Ribana)
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

De¤iﬂken overlok dikiﬂi No. 3
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuik veya polyester
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Overlok aya¤› No. 2A
overlok dikiﬂi ile ribana
• bütün ince pamuklu, sentetik ve kar›l›k lifli örmeler

2A

Haz›rl›k
• ribanay› ikiye katlay›n
• aç›kl›¤a i¤neleyin ve teyelleyin ön kenar d›ﬂar› gelecek
ﬂekilde
Dikim
• iﬂlenmemiﬂ kenar› de¤iﬂken overlok dikiﬂle dikin
• iﬂlenmemiﬂ kenar› aya¤›n pimi boyunca yönlendirin
• dikiﬂ pimin ve kumaﬂ›n kenar› üzerinde oluﬂacakt›r.

☞

TAVS‹YE
‹¤ne duruﬂ aﬂa¤›da

• kavislerdeki (yaka kenar›, kol oyuklar›) ribanay› ayarlamak için makinay› durdurdu¤unuzda i¤ne kumaﬂ›n
içinde kal›r.
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Fermuarlar

Fermuarlar
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:
‹¤ne konumu:

Düz dikiﬂ No. 1
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk ve polyester
yukar›da (dikiﬂ konnumu)
fermuar aya¤› no. 4
en sa¤ veya en sol
Haz›rlak:
• fermuar› yerine te¤elleyin veya i¤neleyin
• kumaﬂ›n kenarlar› fermuar›n ortas›nda birleﬂmelidir
Dikim

4

• fermuar›n her iki taraf›n› aﬂa¤›dan yukar› dikin
• i¤ne konumu bir tarafta en sa¤da, di¤er tarafta da en
solda olmal›d›r
• bas›c› aya¤›n kenar› fermuar diﬂlerinin yan›ndan gider
• i¤ne fermuar diﬂlerinin kenar› boyunca dikiﬂ yapacak
ﬂekilde bas›c› aya¤› konumland›r›n

☞

TAVS‹YE
Fermuar oldu¤unun etraf›ndan dikmek için
• fermuar› kapay›n ve fermuar olu¤una 5 cm uzakl›kta dikin
• i¤ne kumaﬂ›n içindeyken durun, bas›c› aya¤› kald›r›n. tabi
i¤ne alt›ndan çekerek fermuar› aç›n, aya¤› indirin ve dikmeye devam edin.
Dikiﬂe baﬂlama
• dikiﬂe baﬂlarken ipli¤i s›k›ca tutun
• bir kaç dikiﬂ için kumaﬂ› i¤nenin arkas›na do¤ru hafifçe
çekin
S›k dokunmuﬂ kumaﬂ
• dengeli dikiﬂ oluﬂumu için, 90 veya 100 tip i¤ne kullan›n
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Uzun dikiﬂ

Uzun dikiﬂ fonksiyonu
Bu fonksiyon normal dikiﬂten daha uzun dikiﬂ yaratmak
için düz dikiﬂ ile birlikte çal›ﬂ›r.
Uzun dikiﬂ fonksiyonu devreye sokuldu¤unda makine her
ikinci dikiﬂi diker. Dikiﬂ uzunlu¤u 5 mm’ye ayarland›¤›nda
mümkün olan en uzun dikiﬂ 10 mm olacakt›r.
Dekoratif üst dikiﬂ için, Uzun dikiﬂ fonksiyonu Üçlü Düz
dikiﬂ fonksiyonu ile birleﬂtirilebilir.
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Dikiﬂ uzunlu¤u:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:
Fonksiyon:

Düz dikiﬂ No.1 veya Üçlü Düz Dikiﬂ No. 6
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
3,5 mm-5 mm
yukarda (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No.1C
Uzun dikiﬂ

Uzun dikiﬂ
• uzun dikiﬂ gerektiren bütün iﬂlerde
• üst dikiﬂ için

☞

TAVS‹YE
Dekoratif üst dikiﬂ
• düz dikiﬂ ile kordonet (üst dikiﬂ) ipli¤i ve bir
100-110 i¤ne kullan›n
Teyelleme
• uzun dikiﬂ ayn› zamanda ince kumaﬂlar›n teyellenmesinde
kullan›labilir.
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Teyel dikiﬂi

Teyel dikiﬂi
Bu özellik bir fonksiyon olmaktan çok (uzun dikiﬂ gibi)
bir dikiﬂ tipidir. Bu dikiﬂ dört dikiﬂten seçildi¤inde, makine
her dört dikiﬂten birini olmak üzere düz bir dikiﬂ diker.
Dikiﬂ uzunlu¤u 5 mm’ye ayarl› oldu¤unda dikilebilecek
en uzun dikiﬂ 20 mm olur.
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Dikiﬂ uzunlu¤u
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Teyel dikiﬂi No. 21
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk ve polyester
3,5 mm - 5 mm
yukarda(dikiﬂ konumu)
Ters örmek aya¤› No.1C

Teyel dikiﬂi

• çok uzun dikiﬂe ihtiyaç olan bütün iﬂlerde
• Dikiﬂ yerlerinin, elbise kenarlar›n›n, v.b. çabuk ve kolay
teyellenmesi
• sökülmesi kolay

☞

TAVS‹YE
Teyelli dikiﬂin korumaya al›nmas›
• teyel dikiﬂlerini korumaya almak için, dikiﬂin baﬂ›na ve
sonuna bir kaç normal uzunlukta düz dikiﬂ at›n.
Teyelleme
• ‹nce örme ipli¤i kullan›n; dikiﬂ dikildikten sonra sökülmesi
kolay olur.
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Gizli kenar dikiﬂi

Gizli kenar dikiﬂi
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Gizli dikiﬂ No. 9
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk, polyester veya ipek
yukarda (dikiﬂ konumu)
Gizli dikiﬂ aya¤› No.5
Gizli kenar dikiﬂi
• orta a¤›rl›kta ve a¤›r pamuklu, yünlü ve kar›ﬂ›k lifli
kumaﬂlarda görünmeyen kenarlar için
Haz›rl›k
• iﬂlenmemiﬂ kenarlar› istendi¤i gibi tamamlay›n
• kenar› katlay›n ve teyelle ya da i¤ne ile tutturun
• tamamlanm›ﬂ alt kenar› orrtaya ç›karmak için kumaﬂ›
yüz taraf›n›n üzerine do¤ru katlay›n
• klavuz katlanm›ﬂ kumaﬂ›n üzerine gelecek ﬂekilde
iﬂi bas›c› aya¤›n alt›na yerleﬂtirin (çizime bak›n)
Dikim
• i¤ne kat›n tam kenar›n› delmelidir
• kumaﬂa iuyacak ﬂekilde dikiﬂ geniﬂli¤ini ayarlay›n
• yaklaﬂ›k 10 cm diktikten sonra, kumaﬂ›n her iki taraf›n›
kontrol edin ve gerekiyorsa geniﬂli¤i ayarlay›n

5

kumaﬂ›n ters yüzü

kumaﬂ›n ters yüzü
kumaﬂ›n düz yüzü

☞

TAVS‹YE
‹nce dikiﬂ geniﬂli¤i ayar›
• dikiﬂ derinli¤ini dengeli tutmak için iﬂlenmemiﬂ kenar›
ayaktaki klavuz boyunca yönlendirin.
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Lastik, kordon

Üniversal dikiﬂ ile dar lastik dikimi
Dikiﬂ tipi:
Dikiﬂ geniﬂli¤i:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Üniversal dikiﬂ No.15
lasti¤in geniﬂli¤ine ba¤l›
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun tip ve boyut
pamuk veya polyester
yukarda (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C veya
Nak›ﬂ aya¤› No. 6 (opsiyonel aksesuar)
Lasti¤in dikimi
• ince kumaﬂlarda büyük uzunlukta kumaﬂ›n, f›rf›rlar›n,
farbalar›n toplanmas› için
• toplanm›ﬂ kol kenarlar› ve yaka aç›kl›klar› için uygundur.
Haz›rl›k
• Lasti¤i istenen uzunlukta kesin
Dikim
• dikiﬂ geniﬂli¤i lastikten biraz daha geniﬂ olacak ﬂekilde
lasti¤i üzerinden dikin
• ‹¤ne lasti¤i delmemelidir
• dikiﬂten sonra toplanmalar› dengeli olacak ﬂekilde
ayarlay›n

☞

TAVS‹YE

Lasti¤in baﬂ›n› ve sonunu korumaya al›n
• lasti¤i korumaya almak için ileri ve geri yönde bir kaç dikiﬂ at›n
Cabuk kenar bitirme
• çocuk veya oyuncak bebek elbisesi için
dikiﬂ yerlerini dikmeden önce kol kenarlar›n› lastik ile dikin

Toplama dikiﬂi ile büzücü lastik/kordonun dikimi
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Toplama dikiﬂi No. 12
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukarda (dikiﬂ konumu)
ilik aya¤› No. 3C
Büzücü lastik/kordon
• büyük uzunlukta kumaﬂlar›n toplanmas› için
Haz›rl›k
• büzücü lasti¤i veya kordonu kenar›n uzunlu¤unun iki kat›
olacak uzunlukta kesin
• yar› uzunlukta katlay›n
• ortas›n› ilik aya¤›n›n üzerinden geçirin
• kordonun her iki ucunu aya¤›n arkas›na do¤ru al›n
Dikim
• birkaç dikiﬂ at›n
• lasti¤i veya kordonu ön taraftan kald›r›n ve kendinize do¤ru
çekin
• uçlar›n› bas›c› aya¤›n arkas›nda b›rak›n
• kordonun üzerinden de¤il iki yan›ndan dikin
• dikimden sonra kumaﬂ› toplamak için kordonu çekin
• dikerken lasti¤i esnetin, ne kadar esnetirseniz kumaﬂ o
kadar fazla toplanacakt›r

☞

TAVS‹YE

Baﬂ ve sonun korunmaya al›nmas›
• Besleme diﬂlisi düﬂürülmüﬂ halde birkaç dikiﬂ at›n
Bas›c› ayak bas›nc›
• kumaﬂ›n ve kordonun daha iyi beslenmesi için gerekiyorsa bas›c› ayak bas›nc›n› art›r›n.
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Lastik, kordon

Geniﬂ lasti¤in dikimi
Dikiﬂ tipi:
Dikiﬂ uzunlu¤u:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Kaba dikiﬂ No. 4 veya Dikilmiﬂ zikzak No. 16 veya
Likra dikiﬂi ile No. 17
lasti¤e uyacak ﬂekilde ayarlay›n
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk ve polyester
yukarda (dikiﬂ konumu)
Tek örnek aya¤› No. 1C
Geniﬂ lastik
• spor giyimde ve iç çamaﬂ›rlar›nda kenarlar için
Haz›rl›k
• lasti¤i istenen uzunlukta kesin
• kumaﬂ kenar›n› ve lasti¤i 4 eﬂit parçaya bölün ve iﬂaretleyin
• lasti¤i markalar iﬂaretler çak›ﬂacak ﬂekilde iﬂlenmemiﬂ
kenara i¤ne ile iliﬂtirin.
Dikim
• elasti¤i iﬂlenmemiﬂ kenara uyacak ﬂekilde esnetin
• dikiﬂe yak›n olan bölgedeki fazla kumaﬂ› keserek
düzeltin

☞

TAVS‹YE
Lasti¤in çok fazla esnemesini önlemek
• lasti¤in gere¤inden fazla esnemesini önleyin; bas›c› ayak
bas›nc›n› kumaﬂa uyacak ﬂekilde ayarlay›n
‹lk etap olarak.Kumaﬂ kenar›n› büzdürünüz
• Kumaﬂ baﬂlang›c›n› iki uzun düz dikiﬂi (mesafe yaklaﬂ›k 5 mm) dikiniz
• Baﬂlang›ç iplerini dü¤ümleyiniz.
• Alt ipli¤i tutunuz ve kumaﬂa büzgü veriniz.
• Lastik kumaﬂ›n baﬂlang›c›na düz ve gerdirmeden yerleﬂtirerek
dikilebilinir.
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Birit program›

Birit program›
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleyici dikiﬂ:
Bas›c› ayak:

Birit program› No. 24 veya ilik biriti No. 25
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk, polyester veya rayon
yukarda (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Birit program›
• cepler, ceketler, kotlar ve üst giyimlerde dikiﬂlerin
takviyesi için
• yorganlara kurdele iliﬂtirilmesi için
Dü¤me ili¤i biriti

• ilik biritlerinin takviyesi için
Dikim

• makine birit program› ile sol üstten baﬂlar
• makine program›n sonunda otomatik olarak durur

☞

TAVS‹YE
Dekoratif Biritler
• dikiﬂ uzunlu¤unu artt›r›n›z ve bir dekoratif unsuru olarak
dekoratif iplik ile birit program›n› dikiniz veya dekorasyon
olarak birbirlerin ile dik aç›da olacak ﬂekilde ikisini
beraberce birleﬂtiriniz.
Fermuar›n k›salt›lmas›
• Çok uzun olan bir fermuar birit program› No. 25 il
k›salt›labilir, düzeltilebilir ve takviye edilebilir.

Fermuar dikiﬂleri
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleyici dikiﬂ:
Bas›c› ayak:

Fermuar dikiﬂ No.26
Seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyutta ve tipte i¤ne
Pamuk, dekoratif veya polyester
Yukar› (dikiﬂ poziyonda)
Ters örnek aya¤› No. 1C veya, terk örnek aya¤› No. 40C
Fermuar dikiﬂi
Fermuar dikiﬂi, dikiﬂlerin sonunda takviye yapmak
amac›yla kullan›l›r, örne¤in cep kenarlar› veya dar kesik
yerleri
• orta a¤›rl›k için kal›n kumaﬂa kadar
Dikiﬂ
• cep kenar›n›n vea dar kesik yerinin ucunda dikiﬂin orta
yerine bask› aya¤› No. 1C’yu yerleﬂtiriniz.
• fermuar dikiﬂi alt taraftan üst tarafa do¤ru (bunun tersine
de olabilir) otomatik olarak dikilir.
• üç tarafta dikiﬂ bilgisayar› otomatik olarak durur.

☞

TAVS‹YE
Ek dikiﬂi etkisi
• El dikiﬂi etkisini elde etmek amac›yla fermuar dikiﬂi
daha a¤›r bir iplik ile dikilebilir.
• Fermuar dikiﬂi, ayr›ca dekoratif bir etki olarak
kullan›labilir.
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Dü¤me ilikleri

Dü¤me ilikleri hakk›nda önemli bilgiler
‹plik gerginli¤i
• bir ilik tipi seçildi¤inde gerginlik otomatik olarak ayarlan›r
• üst iplik normalden biraz daha gevﬂektir
• bu ilik ﬂeritlerine hafif bir yuvarlak görünüm verir, ilik
daha çekici görünür

Manuel ilikler
• ilik aya¤› 3C kullan›larak dikiﬂ yap›n
• manuel dikilen iliklerin uzunluklar› kumaﬂ üzerinde uygun
yerlere iﬂaretlenmelidir

Otomatik ilikler
• Otomatik ilik aya¤› 3A kullan›larak dikilirler
• ilk ili¤in uzunlu¤unu iﬂaretleyin
• ilk ilik dikildikten sonra, bunu takip eden iliklerin
uzunluklar› otomatik olarak programlanm›ﬂt›r
• sonraki bütün iliklerin baﬂlang›ç noktalar›n› iﬂaretleyin
• ilik uzunlu¤u = mm olarak ilik aç›kl›¤›

Deneme dikiﬂi
• her zaman ayn› ara astar, ara yüzey ve dengeleyicileri
kullanaca¤›n›z kumaﬂ(lar) üzerinde deneme dikiﬂi yap›n
• ayn› ilik tipini seçin
• ili¤i kumaﬂ üzerinde hep ayn› yönde dikin
Düzeltmeler

ﬁerit geniﬂli¤i ayarlamak için:
• dikiﬂ geniﬂli¤ini de¤iﬂtirin
Dikiﬂ uzunlu¤unun de¤iﬂtirilmesi:
• dikiﬂ uzunlu¤unna yap›lan de¤iﬂiklikler her iki ﬂeridi de
etkiler (daha yo¤un veya daha gevﬂek yapar)
• dikiﬂ uzunlu¤una herhangi bir de¤iﬂiklik yap›ld›ktan
sonra ili¤i tekrar programlamak için yeni bir örnek dikin

A

B

Otomatik dü¤me deli¤i için ayar
• her türlü ayar de¤iﬂiklikleri her iki boncu¤u etkiler
• anahtar deli¤i veya göz yukar›da
belirtilmiﬂ oldu¤u gibi ayarlan›
• dikiﬂ bilgisayar› anahtar deli¤ine veya göz deli¤ine de¤iﬂinceye kadar düz dikiﬂleri dikiniz, bundan sonra dikiﬂ bilgisayar›n› durdurunuz.
• “Balance” tuﬂuna dokununuz.
ﬁayet anahtar deli¤i sa¤a do¤ru bozulmuﬂ ise (Foto A)
• “down” okunu bunu düzeltmek için kullan›n›z.
ﬁayet anahtar deli¤i sola do¤ru bozulmuﬂ ise (Foto B)
• “up” okunu bunu düzeltmek için kullan›n›z.
• “ok” tuﬂuna dookununuz ve do¤mu deli¤ini tamamlay›n›z.

Standart/Manuel ilikler için denklik

• herhangi bir denklik de¤iﬂimi her iki ﬂeridi de etkiler
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Dü¤me ilikleri
Dikiﬂ say›c›l› ilikler için denklik

• yap›lan herhangi bir denklik de¤iﬂimi ilk ﬂeridi (sol) etkiler:
ﬂerit çok yo¤un - e¤er ﬂerit A’daki gibi görünüyorsa
“aﬂa¤›” okuna basarak düzeltin
ﬂerit yeteri kadar yo¤un de¤il - e¤er ilk ilik B’daki gibi
görünüyorsa düzeltmek için “yukar›” okuna bas›n
• denkli¤e yap›lan herhangi bir de¤iﬂiklikten sonra ili¤i
tekrar programlamak için her zaman yeni bir örnek dikin
Kordonlu ilik
• ‹pek veya s›rma ﬂeritli kordon ilikleri kuvvetlendirir ve
görünüﬂlerini iyileﬂtirir.
kordonun halkas› ili¤in en fazla y›pranaca¤› veya
dü¤menin dikilece¤i ucunda olmal›d›r.
• ‹ﬂi buna göre konumland›r›n
• ‹pek veya s›rma ﬂeritli kordon standart veya esnek ilikler
için tavsiyye edilir
A

B

Denkli¤in silinmesi

• harici clr butonuna bas›n
Uygun kordonlar:
• perle iplik No. 8
• sa¤lam el dikiﬂi ipli¤i
• ince kroﬂe ipli¤i
• ipek veya s›rma ﬂeritli kordon

Kordonun bas›c› ayak No.3 üzerine geçirilmesi
• i¤neyi ili¤in baﬂ›na sokun
• bas›c› aya¤› kald›r›n
• kordonu bas›c› aya¤›n orta parma¤›na geçirin

• kordonun iki ucunu aya¤›n taban›ndaki oyuklara
yerleﬂtirin ve geriye do¤ru çekin
• bas›c› aya¤› indirin
Dikim
• ili¤i normal ﬂekilde dikin
• kordonu s›k› tutmay›n
• ilik kordonu kaplayacak ﬂekilde kordonun üzerinde
oluﬂacakt›r
Kordonun korumaya al›nmas›
• kordonu ili¤in içinden halka ili¤in ucunda, içinde kaybolana kadar çekin
• kordonun uçlar›n› kumaﬂ›n arkas›na do¤ru çekin
• dü¤üm at›n veya dikiﬂlerle korumaya al›n
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Dü¤me ilikleri
Kordonun otomatik ilik aya¤› No. 3A’ya geçirilmesi

•
•
•
•

3A

3A

i¤neyi ili¤in baﬂlang›c›na sokun
bas›c› aya¤› kald›r›n
kordonu aya¤›n alt›ndan sa¤a do¤ru çekin
kordonu aya¤›n arkas›ndaki pime geçirin

• kordonun uçlar›n› aya¤›n önüne getirin
• her ucu aya¤›n önündeki çentiklere geçirin
Dikim

• ili¤i her zamanki gibi dikin
• kordonu tutmay›n
• ilik kordonun üzerinde, kapayacak ﬂekilde oluﬂacakt›r

Kordonu koruma

• halka ili¤in ucunda, içinde kaybolana kadar kordonu
çekin
• kordonun uçlar›n› kumaﬂ›n arkas›na do¤ru çekin
• dü¤ümleyin veya dikiﬂleri korumaya al›n

‹liklerin kesilerek aç›lmas›

• dikiﬂ y›rt›c›y› kullanarak, uçlardan ortaya do¤ru kesin
• yanl›ﬂl›kla k›sa dü¤me deli¤inin uçlar›n› kesmemek için
ek güvenlik olarak dü¤me deli¤nin ucuna düz bir pim
yerleﬂtiriniz.

‹lik keskisi ve blok (özel aksesuar)

• kumaﬂ› bir tahta parças›n›n üzerine yerleﬂtirin
• keskiyi ili¤in ortas›na yerleﬂtirin
• ili¤i açmak için keskinin sap›na bast›r›n
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Düz dikiﬂ ilikler
Düz dikiﬂ ilikler kolay y›pranan yumuﬂak ve gevﬂek
dokunmuﬂ kumaﬂlarda saten dikiﬂli iliklere temel
oluﬂturmak bak›m›ndan faydal›d›r. ‹kinci ili¤in (saten
dikiﬂli) ilik ﬂeritleri ve biritleri düz dikiﬂi kaplayacakt›r.
Ayr›ca ba¤l› iliklerin dikiﬂinde, deri, vinil ve keçe üzerindeki
ilik aç›kl›klar›n›n güçlendirilmesi için iyidirler.
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleyici diﬂli:
Bas›c› ayak:

Düz dikiﬂ ilikleri No. 59
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukarda (dikiﬂ pozisyonu)
‹lik aya¤› No. 3C veya Otomatik ilik aya¤› No. 3A

3A

Otomatik ilik aya¤› No. 3A ile otomatik program
• e¤er otomatik ilik aya¤› No. 3A kullan›l›yorsa, ayak
üzerindeki al›c› ili¤in uzunlu¤unu otomatik olarak
kaydeder, böylece ilik ço¤alt›labilir

Otomatik ilik program›n›n dikilmesi
• istenen uzunlu¤a ulaﬂ›lana kadar düz dikiﬂlerin ilk s›ras›n›
dikin
• h›zl› ters yön butonuna bas›n ve b›rak›n
• “auto” görünür = uzunluk programlanm›ﬂt›r.
• makine ilik program›n› otomatik olarak tamamlar
• bunu takip eden bütün ilikler uzunlukta dikilir (h›zl› ters yön
butonunun bas›lmas›na ihtiyaç olmadan)
• dikilen s›ralar aras›ndaki uzakl›k dikiﬂ geniﬂli¤i ile ayarlanabilir.

‹lik aya¤› No. 3C ile dikiﬂ say›c›l› program
• dikiﬂ say›c›l› ilikleri dikmek için bas›c› ayak 3C fonksiyonunu seçin
• ilik aya¤› No. 3C ilikte bulunan dikiﬂ say›s›n› kaydeder
Dikiﬂ say›c›l› ilik program›n›n dikilmesi
• ‹lk ﬂeridi dikin, istenen uzunlu¤a eriﬂildi¤inde dikimi
durdurun
• h›zl› geri yön butonuna bas›n ve b›rak›n
• dikiﬂe devam edin, makine ili¤in sonuna kadar diker ve
sonra ikinci ﬂeridi ters yönde diker
• i¤ne ilk dikiﬂe ulaﬂt›¤›nda dikimi durdurun
• h›zl› geri yön butonuna bas›n ve b›rak›n
• makine yatay çubu¤u diker ve dikiﬂleri korumaya al›r
• makine otomatik olarak durur
• “auto” ekranda görünür
• bunu takip eden di¤er ilikler programlanm›ﬂ ilikele ayn›
uzunlukta dikileceklerdir.
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Otomatik dü¤me ilikleri (bütün tipler)
Her iki ﬂerit de ayn› yönde dikilir.
‹lik uzunlu¤u = ilik aç›kl›¤› (mm olarak)
Esnek ilikler bütün örme kumaﬂlarda etkilidir çünkü ﬂeritler
için kullan›lan çift overlok dikiﬂi kumaﬂla beraber esnerken
ﬂeklini de korur.
Not: Otomatik ilik aya¤› 3A kumaﬂ›n üzerinde hatas›z
ﬂekilde düz durmal›d›r. E¤er ayak bir dikiﬂ yerinin üzerinde
ise uzunluk do¤ru olarak ölçülemez.
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleyici diﬂli:
Bas›c› ayak:

‹lik (bütün tipler)
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukarda (dikiﬂ pozisyonu)
Otomatik ilik aya¤› No. 3A
Otomatik ilik
• Otomatik ilik aya¤› No. 3A üzerinde bulunan mercek
birebir ço¤altma için ili¤in uzunlu¤unu otomatik olarak
kaydeder
• 4-29 mm’ye kadar ilikler dikilebilir

3A

‹lik ﬂeridi dikin
• dikim iﬂlemi s›ras› ekranda gösterilir bas›c› ayak
sembolünün sa¤ taraf›nda
• ilk dikiﬂi ileri yönde dikin, istenen uzunlu¤a eriﬂildi¤inde
durun
‹li¤in programlay›n
• h›zl› ters yön butonuna bas›n
• ilik uzunlu¤unun programland›¤›n› gösteren “auto”
ekranda görünür
• dikiﬂe devam edin; makine ili¤i tamamlar ve otomatik
olarak durur
otomatik ilik
• makine bir sonraki ili¤e baﬂlayacak konumda durur
• kumaﬂ› yeniden konumland›r›n ve dikin; bunu takip
eden bütün ilikler otomatik olarak ayn› uzunlukta
dikileceklerdir (h›zl› ters yön butonuna basmaks›z›n)
Önemli:
• e¤er bir hata yaparsan›z Örnek Baﬂlang›c›
(Örnek bitimi) butonuna bas›n
• makine ili¤in baﬂlang›ç noktas›na döner

☞

TAVS‹YELER

Birebir kopyalar

• auto fonksiyonu her ili¤in
bir önceki ilikle ayn›
uzunlukta olaca¤›n›
garantiler
‹ﬂaretleme

• zaman kazanmak için
sadece iliklerin baﬂlang›çlar›n› iﬂaretleyin
Dikiﬂ h›z›

• en iyi sonuçlar için orta
h›zlarda dikin istikrarl› bir
ﬂerit s›kl›¤› için bütün
ilikleri ayn› h›zda dikin
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Otomatik yuvarlak, anahtar deli¤i ve el-görüﬂü ilikleri
Her iki ﬂerit de ayn› yönde dikilir.
‹lik uzunlu¤u = ilik aç›kl›¤› (mm olarak)
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

lik (bütün tipler)
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Otomatik ilik aya¤› No. 3A
Otomatik ilik
• otomatik ilik aya¤› No. 3A üzerinde bulunan mercek birebir ço¤altmak için ili¤in uzunlu¤unu otomatik olarak kaydeder
• 4-29 mm’ye kadar ilikler dikilebilir
• anahtar deli¤i ilikleri No.: 56-57-58 için 4-24 mm’den
yuvarlak ve el görüﬂü ilikleri No.: 54-55-63 uçun 427mm’den.

3A

‹lk ﬂeridi dikin
• dikim iﬂlemi s›ras›nda ekranda gösterilir (bas›c› ayak)
sembolünün sa¤ taraf›nda)
• düz dikiﬂleri ileri yönde at›n, istenen uzunlu¤a
eriﬂildi¤inde makineyi durdurun
‹li¤i programlay›n
• h›zl› ters yön butonuna bas›n
• ilik uzunlu¤unun programland›¤›n› gösteren “auto”
ekranda görünür
• dikiﬂe devam edin, makine ili¤i tamamlar ve otomatik
olarak durur.
Otomatik ilik
• makine bir sonraki ili¤e baﬂlayacak konumda a durur
• kumaﬂ› yeniden konumland›r›n ve dikin; bunu takip
eden bütün ilikler otomatik olarak ayn› uzunluktta
dikileceklerdir (h›zl› ters yönn butonuna basmaks›z›n)
Önemli:
• e¤er bir hata yaparsan›z Örnek Baﬂllang›c› (Pattern
Begin) butonuna bas›n
• makine ili¤in baﬂlang›ç noktas›na döner

☞

TAVS‹YE
Birebir kopyalar
• auto fonksiyonu her ili¤in bir önceki ilikle ayn› uzunlukta olaca¤›n›
garantiler
‹ﬂaretleme
• zaman kazanmak için sadece iliklerin baﬂlang›çlar›n› iﬂaretleyin
Çift dikilmiﬂ anahtar deli¤i ilikler
• kal›n kumaﬂlar üzerinde anahtar deli¤i ilikler iki kere dikilebilir
• ilk ili¤i diktikten sonra iﬂi oynatmay›n
• sadece ayak kontrolüne bir kere dokunnarak dikiﬂe tekrar baﬂlay›n
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Bütün ilik tipleri için dikiﬂ say›c›l› ilikler
(haf›zada kaydedilemez)
‹lk (sol) ﬂerit ileri yönde, ikincisi (sa¤) ters yönde
dikilir
Dikiﬂ Tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

‹likler (bütün ün tipler)
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukarda (dikiﬂ konumu)
‹lik aya¤› No. 3C
Dikiﬂ say›c›l› ilikler
• dikiﬂ say›c›l› ilik fonksiyonunu seçin

ilk ﬂeridin uzunlu¤u
• ‹lk ﬂeridi dikin, istenen uzunlu¤a ulaﬂ›ld›¤›nda durun
• h›zll› ters yön butonuna bas›n ve b›rak›n

Birit, ikinci ﬂerit
• alt birit ve ikinci ﬂerit ters yönde dikili
• ilk dikiﬂte makineyi durdurun
• h›zl› ters yön butonuna bas›n ve b›rak›n

Birit, koruma dikiﬂleri
• makine üst biriti ve koruma dikiﬂlerini diker
• makine otomatik olarak durur
• ekranda “auto” görünür
• ilik programlanm›ﬂ ve kaydedilmiﬂtir
• sonraki ilikler aynen dikilecektir

Düzeltmeler
• e¤er dikiﬂ geniﬂli¤i, uzunlu¤u veya denkli¤ine herhangi
bir de¤iﬂiklik yap›ld›ysa ili¤i tekrar programlay›n
Farkl› kumaﬂ üzerinde programlanm›ﬂ ilik

• farkl› kumaﬂlar ve ara yüzeyler dikiﬂ say›c›l› ili¤in
görünüﬂünü etkileyebilir
• yeni bir malzeme kullan›yorsan›z, ili¤i tekrar
programlay›n

☞

TAVS‹YE
Bas›c› ayak no. 3C ile daha fazla ilikler
• daha büyük boyutlarda olan Otomatik ilik aya¤› No. 3A’n›n
kullan›lmas›n›n zor oldu¤u ilikler için idealdir.
Güzel ilikler
• eﬂit s›kl›ktaki ﬂeritler için h›z› dengeli tutun
• en iyi sonuçlar için ortalama bir h›zda dikim yap›n
‹ﬂaretleme
• zaman kazanmak için sadece iliklerin baﬂlang›ç noktalar›n› iﬂaretleyin
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Manuel 4 veya 6 ad›m ilikler (bütün tipler)
E¤er sadece bir tane ilik dikilecekse veya mevcut olan
ilikler onar›lacaksa ilikleri manuel olarak dikmek idealdir.
Ad›m say›s› ilik tipine ba¤l›d›r. manuel olarak dikilmiﬂ
bir ilik kaydedilemez.

Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

herhangi bir ilik
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukarda (dikiﬂ konumu)
ilik aya¤› No. 3C

Program› aç›n
• istenen ilik tipini seçin (dikiﬂ 51-59-63)
• araç çubu¤undan manuel ilik fonksiyonunu seçin

Ad›m sembolleri
• ad›m s›ralamas› ekranda gösterilir
• standart ilikte 6 ad›m vard›r
• yuvarlak ilikte 4 ad›m vard›r
• anahtar deli¤i ilikte 4 ad›m vard›r
• ‹lik ilk seçildi¤inde çember içinddeki “0” gösterir

4 veya 6 ad›ml› ilik dikiﬂi
• ekrandan 1’e dokunun ve ilk ﬂeridi seçin
• istenen uzunlu¤a eriﬂildi¤inde makineyi durdurun
2’ye dokunun, dikin
• ‹lik tamamlana kadar bu ﬂekilde devam edin

Birit dikiﬂi
• 6 birit dikiﬂi dikilmektedir.
• makine otomatik durur.
• e¤er 6 birit dikiﬂinden daha fazlas›na ihtiyaç duyuluyorsa, ayak pedal›na tekrar basman›z gerekir.

☞

TAVS‹YE
‹liklerin onar›lmas›
• y›pranm›ﬂ k›s›mlar›n onar›lmas› için gerekli olan
ad›mlar› kullan›n gereksiz ad›mlar› atlay›n
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Dü¤me dikme program›

Dü¤me dikme program›
Dikiﬂ tipi:
dikiﬂ geniﬂli¤i:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

18

Dü¤me dikme program› no. 60
dü¤melerin delikleri aras›ndaki mesafeye ba¤l›d›r
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
aﬂa¤›da (örme/yama konumu)
Dü¤me dikme aya¤› No.18 (opsiyoninel aksesuar)

Dü¤me dikme program›
• 2 ve 4 delikli dü¤meleri diker
• dü¤me ve kumaﬂ aras›nda iplik uzunlu¤u istenilen
ﬂekilde daha uzun veya daha k›sa olabilir
• sadece süs amaçl› dikilecek dü¤meler iplik halkas›
(boﬂlu¤u) oluﬂturulmadan dikilebilir
2 delikli dü¤me
• dü¤me dikme program›n› seçin
• el volan› ile delikler aras›ndaki mesafeyi kontrol edin
• gerekiyorsa dikiﬂ geniﬂli¤ini ayarlay›n
• dikiﬂe baﬂlarken iplikleri tutun
• dikin, program tamamland›¤›nda makine otomatik
olarak duracakt›r
• makine otomatik olarak bir sonraki dü¤me için haz›rd›r
Baﬂlang›ç ve bitiﬂ
• iplikler korumaya al›nm›ﬂt›r ve kesilerek düzeltilebilir
Emniyetli sonuçlar için
• üst ipli¤i dü¤meye yak›n kesin
her iki masura ipli¤ini üst iplik ters yüzde görününceye
kadar çekin
• masura ipli¤ini keserek düzeltin (isterseniz dü¤ümleyin)

18

☞

4 delikli dü¤me
• ön delikleri dikin
• dü¤meyi dikkatli bir ﬂekilde öne al›n
• arka delikleri dikin

TAVS‹YE
Makine ile dü¤me dikmek
• zaman kazand›r›r; özellikle ayn› dü¤me tipinden birkaç
tane dikilmesi gereken yerlerde (ör: gömlekler, bluzlar)

29
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Halkalar

Zigzag dikiﬂ halkalar
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Zikzak Halka No. 61
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk, polyester veya rayon
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Zikzak Halka
• kordon ve dar kurdelalar için ideal aç›kl›kt›r
• elbiseler, el sanatlar› vb. süs elemanlar›na çekicilik
kazand›r›r
• haf›zaya programland›r›lamaz.
Halkalar›n dikilmesi
• halka dikiﬂi No. 61’i seçin
• kumaﬂ› bas›c› aya¤›n alt›na yerleﬂtirin ve dikin
• bitti¤inde makine otomatik olarak durur
• makina otomatik olarak bir ssonraki halka için haz›rd›r
Halkalar›n aç›lmas›
• bir biz yard›m› ile halkay› keserek aç›n

Düz dikiﬂ halkalar
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Düz Dikiﬂ halkalar No. 62
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk, polyester veya rayon
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Düz Dikiﬂ Halka
• kordon ve dar kurdelalar için ideal aç›kl›kt›r
• elbiseler, el sanatlar› vb. süs elemanlar›na çekicilik
kazand›r›r
• haf›zaya programlanamaz.
Halkalar›n dikilmesi
• halka dikiﬂi No. 62’yi seçin
• kumaﬂ› bas›c› aya¤›n alt›na yerleﬂtirin ve dikin
• bitti¤inde makine otomatik olarak durur
• makina otomatik olarak bir sonraki halka için haz›rd›r
Halkalar›n aç›lmas›
• bir biz yard›m› ile halkay› keserek aç›n

☞

TAVS‹YE
Halkalar
• yumuﬂak oyuncaklar, oyuncak bebekler ve kuklalara
göz yapmak için idealdir
Dekoratif gözler
• di¤er nak›ﬂ veya dekoratif dikiﬂleriyle birleﬂtirildi¤inde
çekici bir iﬂ ortaya ç›karmak için dekoratif iplik kullan›n

185_NA_tuerk

16.4.2004

15:26 Uhr

Seite 33

Örme, yama

Lastikli kenarlar
Dikiﬂ tipi:
dikiﬂ geniﬂli¤i:
Dikiﬂ uzunlu¤u:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Zikzak dikiﬂ No. 2
yaklaﬂ›k 5 mm
1 mm - 1,5 mm
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Lastikli kenarlar
• örme kumaﬂlar›n kenarlar›na ﬂekil vermek için kullan›l›r
Dikim
• çift kat büzücü lasti¤i biraz esneterek kumaﬂ›n kenar›
boyunca yönlendirin
• zikzak dikiﬂle lasti¤i üzerinden dikin
• lasti¤i içinden de¤il, sadece üzerinden dikin
• dikiﬂ bittikten sonra do¤ru ﬂekil ve boyutu kazanmas›
için lasti¤i ayarlay›n

☞

TAVS‹YE
Kumaﬂlar›n esnemesini önleyin
• dikiﬂ s›ras›nda kumaﬂ›n esnemesini önlemek için
kumaﬂa uygun bir ﬂekilde bas›c› ayak bas›nc›n› azalt›n

31

185_NA_tuerk

32

16.4.2004

15:26 Uhr

Seite 34

Örme, yama

Dokuma kumaﬂlarda takviyeli kenarlar
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plikm:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Bal pete¤i dikiﬂi no. 8 veya Kaba dikiﬂ No.4
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
hafif örme ipli¤i
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Tek örnek aya¤› No. 1C
Kenarlarr›n takviyesi
• iﬂ giysileri, masa örtüleri, havlular, vb. için uygundur
• kumaﬂ›n rengine uygun bir kordon kullan›n
Uygun kordonlar
• perle bükülmüﬂ iplik
• ince kroﬂe ipli¤i
• sa¤lam el dikiﬂi ipli¤i
• ipek veya s›rmal› ﬂerit
Dikim
• kenarlar› Petek veya Kaba dikiﬂle dikin
• ek takviye için kenara bir kordon ekleyin
• e¤er gerekiyorsa kenardan biraz içerde ikinci bir s›ra
dikin

Örme ve jarselerde yamalar
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plikm:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Jarse dikiﬂi No.14
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
hafif örme ipli¤i
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C

Y›pranm›ﬂ veya zarar görmüﬂ alanlar›n kaplanmas›
• özellikle esnek kumaﬂlar, iç çamaﬂ›rlar› için uygundur
Haz›rl›k
• zarar görmüﬂ bölgeyi kesmeyin
• esneklik kazanmak için yaman›n kenarlar›n› yuvarlay›n
• kumaﬂ›n yüzüne i¤neleyin veya teyelleyin
Dikim
• yamay› y›pranm›ﬂ bölgeye yerleﬂtirin
• kenar üzerinden dikin
• istenirse iç taraftan ikinci bir s›ra dikin
• zarar görmüﬂ alan› kesin

☞

TAVS‹YE
Örmeler:
• kumaﬂ ilmeklerine zarar gelmesini önlemek için yeni i¤ne kullan›n
Esnek kumaﬂlar›n dikiﬂi
• gerekiyorsa esnek i¤ne (130/705 H-S) kullan›n; i¤ne ucu lifler
aras›nda kolayl›kla kayar
Esnemeyi önleyin
• dikim s›ras›nda dikiﬂ yerinin esnemesini önlemek için bas›c› ayak
bas›nc›n› kumaﬂa uygun bir ﬂekilde azalt›n
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Örme

Otomatik Örme
Delik ya da aﬂ›nm›ﬂ alanlar›n çabuk yamanmas›

Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Basit Örme Program› No. 22 veya Takviyeli Örme
Program› No. 23
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun tip ve boyut
hafif örme ipli¤i
yukar›da (dikiﬂ konumu)
otomatik ilik aya¤› No. 3A
Ters örnek aya¤› No. 1C (sadece örme program› No. 22
için)

Basit Örme Program› No. 22
• bütün kumaﬂlarda uzunlamas›na dokulardaki ipli¤in yerine
geçer
• Ters örnek aya¤› No. 1C’yi kullan›n
• fonksiyon çubu¤u üzerindeki stich say›s› fonksiyonuna bas›n
(ayak 3)
• ilk s›ray› dikin
• Bu makine üzerinde Quick ters tarafa kinci defa basmaya
GEREK YOKTUR.
• ikinci s›ray› dikin
• h›zl› ters yön butonuna bas›n; bu ikinci uzunlu¤u programlar
• dikiﬂe devam edin; makine otomatik olarak durur
• basit örme program› No.22 ayn› tekviyeli örme program›
No.23 gibi, otomatik ilik aya¤› No. 3A ile dikebilirsiniz
Takviyeli örme program›
• bütün kumaﬂlarda uzunlamas›na ve enlemesine dokulardaki ipli¤in yerine geçer
• Otomatik ilik aya¤› No. 3A’y› kullan›n
• i¤neyi y›pranm›ﬂ alan›n sol üstüne bat›r›n
• ilk dikey s›ray› dikin
• istenilen uzunlu¤a eriﬂildi¤inde h›zl› ters yön butonuna
bas›n; bu gerekli uzunlu¤u kaydeder
• dikiﬂe devam edin, bitti¤inde makine otomatik olarak durur

Büyük alanlar
• y›pranm›ﬂ alan› kapamaya devam etmek için iﬂi tekrar
yerleﬂtirrin
• dikime baﬂlay›n, program kendini tekrar edecektir (uzunluk kaydedilmiﬂtir)
Düzeltmeler
• e¤er örme deformasyona u¤rarsa, denklik fonksiyonu
ile düzeltin No.23

☞

TAVS‹YE
Takviyeli örme

• örmeden önce y›pranm›ﬂ alan›n alt›na gazl› bez yerleﬂtirin
Büyük alanlar

• iﬂi ayak alt›nda hareket ettirerek örme alan›n› boyuna ve
enine art›r›n
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Örme

Manuel Örme
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plikm:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Düz dikiﬂ No. 1
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
hafif örme ipli¤i
aﬂa¤›da (örme konumu)
Örme aya¤› No. 9 (opsiyonel aksesuar)
Deliklerin veya y›pranm›ﬂ bölgelerin örülmesi
• bütün kumaﬂlardaki enine ve boyuna dokular› ipliklerle
de¤iﬂtirir
Haz›rl›k
• deformasyonu önlemek için kumaﬂ› bir örme halkas›n›n
içine gerin (opsiyonel aksesuar)
• kay›c› dikiﬂ tablas›n›n kullan›lmas› tavsiye edilir
Dikim
• örme halkas›n› hafifçe ve bask› kullanmadan hareket
ettirin
Deli¤in üzerinden dikin
• bir kaç s›ra deli¤in üzerinden dikin-aral›kl› dikiﬂler
• iﬂi çeyrek tur döndürün
‹lk s›ralar› kapat›n
• ilk s›ralar›n üzerinden dikin-aral›kl› dikiﬂler
• iﬂi yar›m tur döndürün
Örmeyi tamamlay›n
• gevﬂek ve 2, s›radakilerle ayn› yönde dikiﬂlerle
Tüp ﬂeklindeki parçalar için metod
• ilk ad›m yatay yönde
• ikinci ve üçüncü ad›mlar uzunlamas›na yönde
Tekni¤i tam olarak ö¤rendi¤inizde
• s›ralar› de¤iﬂik uzunluklarda dikin, böylece dönme yerleri
kumaﬂ›n içinde kaybolur
Dikiﬂ tavsiyeleri

•
•
•
•

☞

kasna¤› “L” veya “M” harfi yazarm›ﬂ gibi hareket ettirin
yön de¤iﬂtirirken e¤risel olarak hareket edin
bu deliklerin oluﬂmas›n› ve ipli¤in kopmas›n› önler
daireler halinde dikim yapmay›n; bunlar kumaﬂ iplikleri ile
benzeﬂmez

TAVS‹YE
‹plik kopmalar›
• e¤er iplik kopmas› sorun oluyorsa, halkan›n yavaﬂ hareket
ettirilmemesinden kaynaklan›yor olabilir
Zay›f dikiﬂ oluﬂumu
• e¤er iplik kumaﬂ›n üzerinde duruyorsa, halka çok h›zl›
hareket ettiriliyordur
• kumaﬂ›n alt taraf›nda dü¤ümler varsa, halka çok yavaﬂ
hareket ettiriyordur
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Dekorati dikiﬂler

Dekoratif dikiﬂler
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

9 mm geniﬂli¤inde dekoratif dikiﬂler
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyutta nak›ﬂ i¤nesi
pamuk veya rayon nak›ﬂ›
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C veya Aç›k Nak›ﬂ
Aya¤› No. 20C veya Nak›ﬂ aya¤› No.6 (opsiyonel)
Silme ayak No. 34/34C (opsiyonel)
Dekoratif dikiﬂler
• bütün kumaﬂlar için
• süsleme ve dekoratif iﬂler için
Dikiﬂ seçimi
• ekrandan istenen dikiﬂ grubunu seçin (100, 300, 400,
600, 700 ve 900 nolu gruplar 9mm dikiﬂlerdir)
• istenen dikiﬂi seçin
Ekran
• seçilen dikiﬂ ayd›nlan›r
• temel ayar›n geniﬂli¤i ve uzunlu¤u de¤iﬂtirebilinir
Dikiﬂ geniﬂli¤inin de¤iﬂtirilmesi
• geniﬂli¤i ayarlayarak dikiﬂin görünümünü de¤iﬂtirin
• dikiﬂi geniﬂletmek için harici dikiﬂ geniﬂli¤i dü¤mesini
sa¤ do¤ru çevirin
• dikiﬂi daraltmak için harici dikiﬂ geniﬂli¤ini dü¤mesini
sola do¤ru çevirin
• hem temel ayarlar hem de de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar ekranda
görünür
Dikiﬂ uzunlu¤unun de¤iﬂtirilmesi
• uzunlu¤unu ayarlayarak dikiﬂin görünümünü de¤iﬂtirin
• dikiﬂi uzatmak için harici dikiﬂ uzunlu¤u dü¤mesini
sa¤a do¤ru çevirin
• dikiﬂi k›saltmak için harici dikiﬂ uzunlu¤u dü¤mesini
sola do¤ru çevirin
• hem temel ayarlar hem de de¤iﬂtirilmiﬂ ayarlar ekranda
görünür

Not:
Ayr›ca
• dikiﬂ geniﬂi¤ini
• i¤ne pozisyonunu
• gerilimi
• ayar›, de¤iﬂtirebilir.

☞

TAVS‹YE
Temel ayarlar›n de¤iﬂtirilmesi
• dikiﬂ istenildi¤i gibi ayarlanabilir
• dikiﬂ boyutunu dikilen parçaya göre ayarlay›n, ör: oyuncak
bebek elbiseleri gibi küçük parçalar için geniﬂli¤i azalt›n

A

B

C

A uzunluk ve geniﬂli¤i
önceden ayarl› dekoratif
dikiﬂ
B daralt›lm›ﬂ dekoratif dikiﬂ
C kisalt›lm›ﬂ dekoratif dikiﬂ
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Yorgan dikiﬂleri

El iﬂi yorgan dikiﬂi
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
Üst ‹plik:
Masura ipli¤i:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Yorgan dikiﬂleri No. 328, 346-350
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
tek filamanl›
30 a¤›rl›k, 2 katl› pamuk
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C veya
Hareketli ayak No. 50 (opsiyonel aksesuar)
El iﬂi yorgan dikiﬂi
• el iﬂi kaba dikiﬂin istendi¤i bütün kumaﬂlar ve
bütün iﬂ çeﬂitleri için
Deneme Dikiﬂi
• masura ipli¤i kumaﬂ›n üzerine ç›kar
• el dikiﬂi etkisi yaratmak için 1 dikiﬂ (pamuk ipli¤i)
görünür haldedir, 1 dikiﬂ (tek filamanl› iplik) görünmez
Üst iplik gerginli¤i
• üst iplik gerginli¤i otomatik olarak belirlenir
• kumaﬂa uymas› için gerekiyorsa ayarlay›n
Denklik
• gerekiyorsa ayarlay›n
Dikim
• herhangi bir i¤ne konumu ile dikilebilir

☞

TAVS‹YE
Kusursuz köﬂeler
• köﬂeye yaklaﬂ›rken Örnek sonu’nu aktive edin, makine
otomatik olarak durdu¤unda i¤neyi bat›r›n (gerekiyorsa)
ve iﬂi döndürün
Tek filaman için tavsiyeler
• tek filamanl› iplik koparsa, daha yavaﬂ dikin ve/veya
üst iplik gerginli¤ini biraz azalt›n
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Yorgan dikiﬂleri

Dekoratif yorgan dikiﬂleri
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Yorgan dikiﬂleri No. 326-338, 351–353
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun
pamuk veya rayon nak›ﬂ
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C
Düz dikiﬂ No. 326
• k›sa bir dikiﬂ
• özellikle yama iﬂi için uygundur
Yorgan dikiﬂleri
• bütün kumaﬂlar ve yorgan dikiﬂi için uygundur
Denklik
• gerekiyorsa ayarlay›n
Dikim
• yorgan dikiﬂini seçin ve dikin
• bütün yorgan dikiﬂleri haf›zada birleﬂtirilebilir ve
programlanabilir

☞

TAVS‹YE
Kusursuz köﬂeler
• köﬂeye yaklaﬂ›rken Örnek sonu’nu aktive edin, makine
otomatik olarak durdu¤unda i¤neyi bat›r›n (gerekiyorsa)
ve iﬂi döndürün
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Yorgan dikiﬂleri

Serbest el yorgan dikiﬂi
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Düz dikiﬂ No. 1 veya No. 325 yorgan dikiﬂi/düz dikiﬂ
veya No. 326 delme dikiﬂi / düz dikiﬂ
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya tek filaman
aﬂa¤›da (örme konumu)
Örme aya¤› No. 9 veya Yorgan dikiﬂi aya¤› No. 29C
Serbest el yorgan dikiﬂi
• bütün serbest yorgan dikiﬂi iﬂleri için
Haz›rl›k
• üst katman›, tabakay› ve astar› beraber i¤neleyin ve
teyelleyin aç›l›r dikiﬂ tablas›n› kullan›n
‹ﬂim konumland›r›lmas›, tutulmas›
• ortadan baﬂlay›n, kenarlara do¤ru ilerleyin
• kumaﬂ› nak›ﬂ kasna¤› gibi iki elinizle tutun

9

Bir dizayn›n yorgan dikiﬂi ile dikilmesi
• seçiminiz olan dizayn› oluﬂturmak için iﬂi yumuﬂak,
yuvarlak hareketlerle döndürün (serbest el veya
bikr ﬂablondan izleyerek)
Noktalarla hakederek yorgan dikiﬂi
• bu teknik kumaﬂ›n bütün yüzeyini kaplar
• dikiﬂin çizgileri keskin köﬂeler olmadan yuvarlat›l›r;
hiç bir zaman birbirlerini kesmezler veya dokunmazlar

☞

TAVS‹YE
Serbest el yorgan dikiﬂi ve örme
• her iki tekni¤in de temeli ayn› serbest hareket prensipleridir
‹plik kopmalar›
• genellikle ani veya sars›nt›l› hareketlerin sonucudur - kumaﬂ›
yumuﬂak ve sabit bir h›zla hareket ettirin
Zay›f dikiﬂ oluﬂumu
• e¤er iplik ilmekler oluﬂturuyorsa, iﬂ çok h›zl› hareket ettiriyordur
• alt tarafta dü¤ümler oluﬂuyorsa, iﬂ çok yavaﬂ hareket ettiriyordur
Tek filaman tavsiyeleri
• tek filaman iplik kopuyorsa, daha yavaﬂ dikin ve/veya üst iplik
gerginli¤ini biraz azalt›n
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Dekoratif dikiﬂlerin fonsiyonlarla birleﬂtirilmesi
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Dekoratif dikiﬂlerin fonksiyonlarla kullan›lmas›
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

9 mm’lik dekoratif dikiﬂler
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya rayon nak›ﬂ
yukar›da (dikiﬂ konnumu)
Ters örnek aya¤› No. 1C veya
Aç›k Nakk›ﬂ aya¤› No. 20C veya
Nak›ﬂ aya¤› No. 6 (opsiyonel aksesuar)
silme aya¤› No. 34/34C (opsiyonel)
Temel ayarlar›n ve fonksiyonlar›n birleﬂtirilmesi
• temel ayarlar› çeﬂitli fonksiyonlarla birleﬂtirerek ilginç
sonuçlar elde edebilirsiniz

sa¤/sol Ayna görüntüsü
yukar›/aﬂa¤› Ayna görüntüsü

Örnek sonu 1-9
Yar› örnek

Denklik
Uzun dikiﬂ fonksiyonu

Çift i¤ne s›n›rlamas›n› 2-8 mm
Kanat i¤ne s›n›rlamas›

☞

Sürekli ters yönde dikiﬂ
Örnek büyütme 2-5x

Denklik
• dikiﬂlerde çeﬂit elde etmek için denklik’i kullan›n
• dikiﬂ denklik ad›m say›s›na ba¤l› olarak
esneyerek aç›lacak veya s›k›ﬂt›r›lacakt›r
• denklik fonksiyonu hakk›nda daha fazla bilgi
için sayfa 49-50’e bak›n
Metod
• fonksiyon seçin
• dikiﬂi seçin
• bir dikiﬂ için birden fazla fonksiyon devreye
sokulabilir
Fonksiyonlar›n silinmesi
• harici clr (silme) butonuna bas›n
• özel fonksiyonlar› uygun sembole dokunarak
teker teker silin

TAVS‹YELER

Temel ayarlar ve fonksiyonlarla çeﬂitlemeler
• yeni bir kombinasyon
baﬂlamadan önce, daha önce
kullan›lan büktün fonksiyonlar›
silin
Tek kat kumaﬂ üzerinde
dekoratif dikiﬂler
• her zaman dengeleyici kullan›n
• dikimden sonra dengeleyiciyi
kald›r›n
Uzun s›ralar halinde dikiﬂ dikerken i¤ne duruﬂ aﬂa¤›’y› devreye seçin
• iﬂi tekrar yerleﬂtirmek için
duruldu¤unda i¤ne kumaﬂ›n
içinde kal›r
Tek örnek
• her iki dikiﬂ örne¤iﬂnin sonunda
makine otomatik olarak durur
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Haf›zada pratik ve dekoratif dikiﬂler

Haf›zada pratik ve dekoratif dikiﬂler
•
•
•
•

haf›za kapasitesi 1023 tek dikiﬂ örne¤idir
haf›za 255 bankaya sahiptir
her banka kendi içinde bölümlere bölünebilir
ço¤u pratik ve dekoratif iﬂler, harfler ve say›lar
haf›zada birleﬂtirilebilir, programlanabilir ve kaydedilebilir
• istisnalar: dü¤me ilikleri, küçük delikler.
• makine kapat›ld›¤›nda bütün dikiﬂler haf›zada kay›tl› kal›r
• bütün kaydedilmiﬂ dikiﬂ ve kombinasyonlar istenildi¤inde
ça¤r›labilir
Pratik ve dekoratif dikiﬂlerin programlanmas›
• harici mem butonuna basarak haf›zay› aç›n
• haf›za saklama ekran›na ulaﬂmak için mem 1’e dokunun
• boﬂ bir haf›za bankas› seçin
• bir önceki ekrana dönmek için OK’ye dokunun
• istenen dikiﬂi seçin
• dikiﬂ haf›za alan›nda görülecektir
• istenen bir sonraki dikiﬂi seçin
• istenen dikiﬂ kombinasyonu programlanana kadar bu
ﬂekilde devam edin
• kaydetmek için store’a (sakla) dokunun

Dikiﬂ kombinasyonu örne¤i
• yukar›daki önergeleri takip ederek bir haf›za bankas›
seçin
• bir kere dikiﬂ 407’ye dokunun
• bir kere dikiﬂ 102’ye dokunun
• bir kere dikiﬂ 711’e dokunun
• dikime baﬂlay›n, dikiﬂler devaml› olarak de¤iﬂeceklerdir
• kaydetmek için store’a (sakla) bas›n

Fonksiyonla programlanm›ﬂ dikiﬂ örne¤i
• yukar›daki önergeleri takip ederek bir haf›za bankas›
seçin
• bir kkere dikiﬂ 413’e dokunun
• dikkey ayna görüntüsünü aktive edin
• bir kere dikiﬂ 413’e dokunun
• dikkime baﬂlay›n, dikkiﬂler devaml› olarak yukar› ve
aﬂa¤› bakar ﬂekilede de¤iﬂeceklerdir
• kaydetmek için store’a (sakla) bas›n

• yukar›daki önergeleri takip ederek bir haf›za bankas›
seçin
• bir kere dikiﬂ 104’e dokunun
• dikkey ayna görüntüsünü aktive edin
• bir kere dikiﬂ 104’e dokunun
• dikime baﬂlay›n, dikiﬂler devaml› olarak yukar› ve aﬂa¤›
bakar ﬂekilde de¤iﬂeceklerdir
• kaydetmek için store’a (sakla) bas›n
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Haf›zada pratik ve dekoratif dikiﬂler
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Tek örnek olarak dikkiﬂ kombinasyonu
• bir önceki sayfadaki önergeleri takip ederek bir
haf›za bankas› seçin (sayfa 40’e bak›n›z)
• dikiﬂ 409’a bir kere dokunun
• dikiﬂ 616’ya iki kere dokunun
• araç çubu¤unda Örnek tekrar 2x’yi aktive edin
• dikin, makine ikinci dikiﬂ kombinasyonunun sonunda
otomatik olarak duracakt›r
• kaydetmek için store’a (sakla) dokunun

Tek örnek olarak ayna görüntülü dikiﬂ kombinasyonu
• bir önceki sayfadaki önergeleri takip ederek bir
haf›za bankas› seçin (sayfa 41’e bak›n›z)
• dikiﬂ 109’a bir kere dokunun
• dikiﬂ 414’e bir kere dokunun
• yatay ayna görüntüsünü aktive edin
• dikiﬂ 414’e bir kere dokunun
• yatay ayna görüntüsünü aktive edin
• dikiﬂ 109’a bir kere dokunun
• araç çubu¤unda Örnek tekrar 1x’yi aktive edin
• dikin, makine ikinci dikiﬂ kombinasyonunun sonunda
otomatik olarak duracakt›r
• kaydetmek için store’a (sakla) dokunun

☞

TAVS‹YE
Nak›ﬂ iplikli dekoratif dikiﬂ kombinasyonu
• dikiﬂler daha dolgun görünür
Tek kat kumaﬂ üzerinde dikiﬂ kombinasyonlar›
• her zaman dengeleyici kullan›n
• dikiﬂten sonra dengeleyiciyi kald›r›n

185_NA_tuerk

42

16.4.2004

15:26 Uhr

Seite 44

Haf›zada pratik ve dekoratif dikiﬂler

Haf›zada harfler ve say›lar
•
•
•
•

haf›za kapasitesi 1023 tek dikiﬂ örne¤idir
haf›za 255 bankaya sahiptir
her banka kendi içinde bölümlere bölünebilir
ço¤u pratik ve dekortaif dikiﬂler, harfler ve say›lar
haf›zada birleﬂtirilebilir, programlanabilir ve kaydedilebilir
• istisnalar: dü¤me ilikleri, küçük delikler
• makine kapat›ld›¤›nda bütün dikiﬂler haf›zada kay›tl› kal›r
• bütün kaydedilmiﬂ dikiﬂ ve kombinasyonlar istenildi¤inde
ça¤r›labilir

Harf ve say›lar›n programlanmas›
• harici mem butonuna basarak haf›zay› aç›n
• haf›za saklama ekran›na ulaﬂmak için mem 1’e dokunun
• boﬂ bir haf›za bankas› seçin
• bir önceki ekrana dönmek için OK’ye dokunun
• istenen harfi seçin
• harf haf›za alan›nda görünür
• istedi¤iniz bir sonraki harfi seçin
• ‹stenen harf kombinasyonu programlanana kadar bu
ﬂekilde devam edin
• kaydetmek için store’a (sakla) dokunun

Harf programlaama örnekleri
• yukar›daki önergeleri takip ederek bir haf›za bankas›
seçin
• harici alfabe butonuna bas›n
• büyük harf alfabesine dokunun
• “BERN‹NA” yazmak için gerekli harflere dokunun
• araç çubu¤unda Örnek tekrar 1’i aktive edin
• dikime baﬂlay›n; harfler kesintisiz olarak dikielecek, “A”
dan sonra otomatik olarak duracakt›r
• kaydetmek ikçin store’a (sakla) dokunun
• iki kat uzunluktaki harfler için, programlamadan önce
Örnek Büyütme 2X fonksiyonunu seçin
Say› programlama örnekleri
• yukar›da harf programlama için verilen talimatlar›
takip edin, harf yerine say›lar› seçin
• dikiﬂe baﬂlay›n, say›lar kesintisiz olarak dikilecek,
en sonuncudan sonra otomatik olarak duracakt›r
• kaydetmek için store’a (sakla) dokunun
Küçük monogramlar› programlama örnekleri
• yukar›daki önergeleri takip ederek bir haf›za bankas›
seçin
• harici alfabe butonuna bas›n
• 9 mm’lik el yazisi alfabeye dokunun
• istedi¤iniz harflere dokunun
• araç çubu¤unda Örnek tekrar 1x’i aktive edin
• dikiﬂe baﬂlay›n, say›lar kesintisiz olarak dikilecek,
en sonuncudan sonra otomatik olarak duracakt›r
• kaydetmekiçin store’a (sakla) dokunun
Korumaya alma
• Korumaya alma fonksiyonunu seçin
• ilk ve son harfler korumaya al›n›r

☞

TAVS‹YE
Programlamadan sonra Örnek sonunu aktive edin
• makine progam› bir kere dikecek ve duracakt›r
Harflerin tek kat kumaﬂ nak›ﬂlanmas›
• her zaman dengeleyici kullan›n
• dikiﬂten sonra dengeleyiciyi kald›r›n
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16 yön

16 yönlü dikiﬂ
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Düz dikiﬂ No.39 veya Zikzak No. 40
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Yan hareket aya¤› No. 40C
16 yönlü dikiﬂ
• yarat›c› süslemeler için
• kumaﬂ› çevirmeden yorgan dikiﬂi yapmak için
Harici buton
• harici yorgan/yönlü butonuna bas›n
• 16 yön sembolüne dokunun
Dikiﬂ uzunlu¤u ve geniﬂli¤i
Düz dikiﬂ uzunlu¤u
• dikiﬂ uzunlu¤u her yönde genelde 3mm’ye programlanm›ﬂt›r.
(0mm-3mm aras› serbestçe de¤iﬂtirebilirsiniz.)
Zikzak:
dikiﬂ uzunlu¤u saten dikiﬂine programlanm›ﬂt›r.
• uzunluk 0 m/m ve 1 mm aras›nda serbestçe de¤iﬂtirilebilir
• dikiﬂ geniﬂli¤i 0 mm ve 9 mm aras›nda serbestçe de¤iﬂtirilebilir
‹plik gerginli¤i
• 16 yön program› seçildi¤inde gerginlik otomatik olarak
belirlenir

Ekran
• Düz dikiﬂ ve zikzak ekranda görünür
• bir “pusula” ekran›n ortas›ndad›r
• bir bas›c› ayak pusulan›n ortas›ndad›r
• noktalar 16’yön’ü gösterir
• sa¤a veya sola bir dokunma= seçilmiﬂ yönde bir ad›m
• devaml› basma=daha h›zl› yön de¤iﬂimi
• uzun bir çizgi seçilmiﬂ yönü belirtir
Dikim
• dikiﬂ tipini seçin
• gerekiyorsa dikiﬂ geniﬂli¤ini ve uzunlu¤unu ayarlay›n
• pusula üzerinde yönü belirleyin
• makine seçilmiﬂ olan dikiﬂi seçilen yönde diker
Yönü de¤iﬂtirin
• istenen uzunlu¤u diktikten sonra makineyi durdurun
• pusula üzerinde yeni yönü seçin
• dikin

☞

TAVS‹YE
Nak›ﬂ ipli¤iyle 16 yönlü dikiﬂ
• dikiﬂler daha dolgun görünür
Tek kat kumaﬂ›n üzzerinde 16 yönlü dikiﬂ
• her zaman dengeleyici kullan›n
• dikiﬂten sonra dengeleyiciyi kald›r›n
16 yönde dikiﬂ ile süsleme
• hakiki çok yönlü süsleme imkanlar› için di¤er dikiﬂlerle kombinasyon
halinde haf›zada programlanabilir
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16 yön

Dikiﬂ örneklerinin birleﬂtirilmesi
Dikiﬂ tipi:
Fonksiyon:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Düz dikiﬂ No. 39
uzun dikiﬂ
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk, polyester veya rayon
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Yan hareket aya¤› No. 40C
Birleﬂtirme iplikleri olarak 16 yönde düz dikiﬂ
• tek yan hareket dikiﬂleri veya monogram harfler
aras›ndaki
uzun ba¤lant› iplikleri
• ba¤lant› iplikleri dikiﬂten sonra sökülebilir
Dikiﬂ uzunlu¤u
• Uzun dikiﬂ fonksiyoonuyla ba¤lant› dikiﬂlerinin uzunlu¤u
9 mm dir (bütün yönlerde)
• bu uzunluk de¤iﬂtirilemez
Dikim
• Düz dikiﬂ’i seçin
• pusula üzerinde istenen yönü seçin
• uzun dikiﬂ fonksiyonunu aktive edin
• makine uzun ba¤lant› dikiﬂlerini seçilen yönde diker
• uzun dikiﬂ fonksiyonunu kald›r›n

☞

TAVS‹YE
Boydan boya süsleme
• boydan boya süsleme yapmak için bu tekni¤i kullan›n
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4 yön

4 yönde dikiﬂ
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Dikiﬂ No.41-48
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya polyester
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Yan hareket aya¤› No. 40C
4 yönde otomatik dikiﬂ
• kumaﬂ› döndürmeden 4 yönde dikin
• pantolonlara, gömlek kollar›na ve di¤er tüm ﬂeklindeki
parçalara yama eklenmesi
Yamalar için haz›rl›k
• yamay› elbise üzerindeki delikten biraz daha büyük olacak ﬂekilde kesin
• yamay› kumaﬂ›n, deli¤in üzerine yerleﬂtirin
Harici buton
• harici yorgan/yönlü butonuna bas›n
• 4 yön sembolüne dokunun
Dekoratif kareler ve yamalar için teknik

•
•
•
•
•
•
•

•
•

harici yön yorgan dikiﬂi / yönsel butonuna bas›n
4 yön sembolüne dokunun
arzu etti¤iniz dikiﬂi seçin
bas›c› aya¤›n kenar›n› yaman›n bir kenar› ile hizalay›n ve
bir taraf› dikin
sa¤ veya sol okla yön de¤iﬂtirin
ikinci taraf› dikin, vb.
kareleri ve dikdörtgenleri
dikemek için en iyi yöntem
yukar›dan aﬂa¤› ve sa¤dan
sola ﬂeklindedir. (saat yönü)
dikiﬂe yak›n yerde fazlal›k
kumaﬂ› keserek düzeltin
yaman›n alt›nda kalan y›pranm›ﬂ
bölgeyi keserek düzeltin

Örnek sonu fonksiyonunun kullan›lmas›
• örnek tekrar 1-9x’i faaliyete geçiriniz
• maksimum 9x’e kadar istenen dikiﬂi seçiniz.
• her bir yön ayn› say›da dikiﬂler ile dikilir
• saat yelkovan› yönünde dikiﬂ yap›lmas› önerilir.
• di¤er bir seçenek, haf›zada arzu edilen dikiﬂ say›s›n›
kay›t ediniz

☞

TAVS‹YE
‹pliklenen kumaﬂlar›n yamanmas›
• yaman›n kenarlar›n› tamamlay›n
• yaman›n kenar›n›n hemen içinden dikin
• yamay› keserek düzeltmeyin
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Yan hareket dikiﬂleri

Yan hareket dikiﬂleri-Taslak dizaynlar›
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

Yan hareket dikiﬂleri/monogramlar
seçilmiﬂ kumaﬂa uygun boyut ve tip
pamuk veya rayon nak›ﬂ
yukar›da (dikiﬂ konumu)
Yan hareket aya¤› No. 40C
Yan hereket dikiﬂleri
• taslak dizaynlar› ör: motifin sadece d›ﬂ hatlar› dikilir
• monogramlar
• yan hareket dikiﬂleri ekranda çapraz oklar ile gösterilir
Kumaﬂ besleme
• kumaﬂ genelde oldu¤u gibi ileri ya da geri yönde ilerler
• kumaﬂ ayn› zamanda yana da hareket ettirilir
Gerginlik
• dikiﬂ tipi seçildi¤inde gerginlik otomatik olarak ayarlan›r
Boyut
• yan hareket dikiﬂlerinin boyutlar› de¤iﬂtirilemez
• monogramlar 3 de¤iﬂik boyutta dikilebilir (30/20/15 mm)
Dikiﬂ uzunlu¤u ve geniﬂli¤i
• yan hareket dikiﬂlerinin uzunluk ve geniﬂlikleri de¤iﬂtirilemez
Denklik
• dikiﬂlerin görünüﬂleri kumaﬂ, dengeleyici ve iplik kalitesinden
etkilenebilir
• dikiﬂi seçilmiﬂ kumaﬂa uyarlamak için denklik kullan›labilir
• daha fazla bilgi için sayfa 49-50’e bak›n
Yan hareket dikiﬂleri ve fonksiyonlar
• yan hareket dikiﬂleri ekranda görünen bütün fonksiyonlarla
birleﬂtirilebilir, ör: ayna görüntüsü
Deneme dikiﬂi
• kullanmay› düﬂündü¤ünüz malzemelerle bir deneme dikiﬂi
yapmak her zaman faydal›d›r-kumaﬂ, dengeleyici ve iplik
ﬁablon
• ﬂablonlar motifleri yerleﬂtirmenize yard›mc› olurlar
• bütün yan hareket dikiﬂleri ﬂablonlarda orijinal
büyüklüklerindedir
(istisna: ortaboy ve küçük monnogramlar)
• bir daire baﬂlang›ç noktas›n› gösterir
• bir çapraz iﬂaret bitiﬂ noktas›n› gösterir
• iﬂaretlemeyi basitleﬂtirmek için baﬂta ve sonra bir delik vard›r
• yön bas›c› ayak sembolü ve kal›n yönlendirme çizgileri ile gösterilir
• bas›c› ayak her zaman çizgilere paralel olmal›d›r
• ﬂablonlar makine el kitab› ile tedarik edilmiﬂtir
Orta boy ve küçük monogramlar için ﬂablon yoktur
• bunlar düz bir çizgide baﬂlay›p sona erdikleri için ﬂablonlar› yoktur
• bunlar yazd›klar› gibi dikilirler
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Harici buton
• harici dekoratif dikiﬂ butonuna bas›n
• monogramlar için harici Alfabe butonuna bas›n
Ekran
• çapraz oklarla iﬂaretlenmiﬂ motiflerden herhangi birini seçin
• veya monogramlar› seçin
Dikim
• ﬂablonu kullanarak dikiﬂin baﬂlang›c›n› kumaﬂ üzerinde iﬂaretleyin
• dikiﬂ yönünü dikkate al›n
• i¤neyi baﬂlang›ç iﬂaretinde kumaﬂa bat›r›n
• ﬂablon üzerindeki kal›n yön çizgileri ile bas›c› ayak paralel olacak
ﬂekilde kumaﬂ› yerleﬂtirin
• dikin; makine seçilmiﬂ dikiﬂi diker ve bitiﬂ noktas›nda otomatik
olarak durur
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TAVS‹YE
Büyük parça kumaﬂ üzerine yan hareket dikiﬂi
• yan hareket dizayn› dikildi¤i sürece kumaﬂ›n serbestçe
hareket edece¤inden emin olun
• e¤er besleme do¤ru ﬂekilde olmazsa motif düzgün ﬂekilde
dikilemeyebilir
Yan hareket dikiﬂlerinin dikillmesi
• hafifçe dokunun, kumaﬂ› yönlendirirken parmak ucunuzla besleyin
• kumaﬂ› dikey hizada olacak ﬂekilde tutun
• kumaﬂ›n çekilmesine engel olun
• yönlendirmede yard›mc› olmas› için kumaﬂ kalemi veya terzi tebeﬂiri
ile kumaﬂ üzerinde paralel çizgiler çizin

Yan hareket dikiﬂleﬂleri ve dikiﬂ tablas›
• aç›l›r dikiﬂ tablas› bu dikiﬂlerin dikiminde çok faydal›d›r
Tek kat kumaﬂ üzerinde yan hareket dikiﬂleri
• her zaman bir dengeleyici kullan›n
• dikiﬂten sonra dengeleyiciyi kald›r›n
• baz› kenar taraf hareket dikiﬂleri devaml› s›ralar halinde dikilebilir

=E

ND
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Yan hareket dikiﬂleri

Haf›zada yan hareket dikiﬂleri
Haf›zada yan hareket dikiﬂleri
• bütün yan hareket dikiﬂleri ve monogramlar programlanabilir ve haf›zada kaydedilebilir, ancak dekoratif dikiﬂler
gibi s›ra halinde dikilemezler
• yan hareket dikiﬂlerinin baﬂlang›ç ve bitiﬂ noktalar›n›n
yerleri de¤iﬂik yerlerdedirler ve bazen dikiﬂin kendisinin
içinde yer al›rlar
Haf›zada yan hareket dikiﬂlerinin ve monogramlar›n›n
birleﬂtirilmesi
• yan hareket dikiﬂleri ve monogramlar 16 yönde dikiﬂ ile
birleﬂtirilebilir ve haf›zaya kaydedilebilir
Haf›zay› aç›n/harfi programlay›n
• harici haf›za (mem) butonuna bas›n
• dikiﬂ tipini seçin
• dikiﬂ genelde oldu¤u gibi haf›zada görünür
ﬁablon ile aç›kl›¤› belirleyin
• seçilmiﬂ harflerin oldu¤u ﬂablonu yerleﬂtirin, ör: F ve G
• dikiﬂ yönleri uymal›d›r
• 16 yön ﬂablonunun bas›c› ayak sembolünü ilk harfin bitiﬂ
noktas›n›n üzerine yerleﬂtirin
• dikiﬂ yönleri uymal›d›r
• bir sonraki harfin baﬂlang›ç noktas›n›n yönünü dikkate
all›n
• tekrarlama say›s›n› dikkate al›n (herbiri 9 mm)
• yönü ve tekrar say›s›n› haf›zada programlay›n ve
kaydedin
• Daha fazla bilgi için sayfa 43-44’e bak›n
ikinci harfi programlay›n
• ikinci harfi programlay›n
• Örnek tekrar fonksiyonunu programlay›n
• dikin

Orta boy/küçük monogramlar
• orta boy ve küçük monogramlar her zaman düz bir çizgi
üzerinde baﬂlar ve biterler
• yaz›ld›klar› gibi dikilirler

☞

TAVS‹YE
Yan hareket dikiﬂleri ve di¤er dikiﬂler
• tek yan hareket dikiﬂlerini di¤er dikiﬂlerle birleﬂtirerek
zevkli dizaynlar yarat›n
Yan hareket dikiﬂleri ve dikiﬂ tablas›
• aç›l›r dikiﬂ tablas› bu dikiﬂlerin dikiminde gerçek bir
yard›mc›d›r
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Denklik
Bütün dikiﬂler makine fabrikadan ç›kmadan önce denenir ve
ayarlan›rlar; ancak nakliyat s›ras›nda denklik fonksiyonunun
ayar› etkilenebilir.
Farkl› kumaﬂlar, iplikler ve dengeleyiciler dikiﬂ örneklerini
bozabilir; çok uzun (düzgün ﬂekilde kapanmaz) veya çok
k›sa (yo¤un görünüﬂe sahip) olurlar
Elektronik denklik fonksiyonu bu bozukluklar› düzeltmek için
kullan›labilir, böylece dikiﬂler seçece¤iniz kumaﬂ üzerinde
kusursuz bir oluﬂum gösterecek ﬂekilde ayarlanabilirler
Dikiﬂ tipi:
‹¤ne:
‹plik:
Besleme diﬂlisi:
Bas›c› ayak:

bütün dikiﬂler
bütün tipler, 70-110
bütün iplikler
yukar›da (dikiﬂ konumu)
ekranda göründü¤ü gibi
Deneme dikiﬂi
• kullanaca¤›n›z malzemelerle bir deneme dikiﬂi yapmak
her zaman yararl›d›r-kumaﬂ, dengeleyici ve iplikler
Denkli¤i aç›n
• fonksiyonlar araç çubu¤unda oka dokunun
• fonksiyonlar› öteleyin
• “b” ye dokunun

Denklik ve pratik dikiﬂler/9 mm’lik dekoratif dikiﬂler
• jarse ve triko gibi yumuﬂak kumaﬂlar›n bas›c›
ayak alt›nda esneme e¤ilimi vard›r
• bu nedenle Bal Pete¤i gibi dikiﬂler do¤ru ﬂekilde
kapanmayabilir
• bu sorun denklik fonksiyonu ile giderilebilir
Pratik dikiﬂler için denklik
• dikiﬂ görünmesi gerekti¤i gibi ör: Bal pete¤i, ekran›n
ortas›ndad›r
• olas› dikiﬂ bozukluklar› do¤ru dikiﬂin sa¤ ve solunda
gösterilmiﬂtir
• ekran›n alt›ndaki oklar dikiﬂin hangi yönde
düzeltilmesi gerekti¤ini gösterir
Not: bal pete¤i dikiﬂi grafi¤i bütün pratik dikiﬂler için
ekranda görünecektir
Düzeltmeler
• dikiﬂi dengelemek için gerekli oka dokunun
• ad›m say›s› okun üzerinde gösterilir
• pratik dikiﬂlerin dengelenmesi için
normalde 2-5 ad›m yeterlidir (azami 50 ad›m)
9mm’lik dekoratif dikiyler için denklik
• yöntem bütün pratik dikiﬂlerinki ile ayn›d›r
Not: saten dikiﬂ oval grafik bütün dekoratif dikiﬂler için
ekran görünecektir.

çak›ﬂan
dikiﬂ

dengelenmiﬂ dikiﬂ

aç›k
dikiﬂ
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Denklik

Yan hareket dikiﬂleri için denklik
Yan hareket dikiﬂlerinin görünümünde kumaﬂ›n, ipli¤in ve
dengeleyicinin büyük rolü vard›r. Bu nedenle baz› zamanlarda düzeltmeler gereklidir.
Denklik
• kenar taraf hareket dikiﬂini veya motifi seçiniz.
• ayar› faaliete geçirmek için b’ye dokununuz
• ayar ekranda gözükecektir
• kenar taraf hareket dikiﬂlerini ayarlama yaparken,
seçilmiﬂ motif her zaman gözükür
• dikiﬂ ekran›n sol yaz›s›n›n merkezinde gözükür
• dikiﬂin her bir taraf›nda iki ar›zal› formasyon
görüntülenir. Sol çok k›sa, sa¤ çok uzun
• ekran›n sa¤ yar›s› yatay ayar olanaklar›n› gösterir.

ﬁayet dikiﬂ bu
ﬂekilde gözüyorsa bunu
düzelmek için
bu oku
kullan›n

ﬁayet dikiﬂ bu
ﬂekilde gözüyorsa bunu
düzelmek için
bu oku
kullan›n

Yatak bozukluklar›n› düzeltmek için bu oku
kullan›n

Dikey düzeltmeler
• ﬂayet dikilmiﬂ dikiﬂin görünümü ekran›n sa¤ taraf›nda
olan dikiﬂ ile benzer durumda ise bunu düzeltmek için
sa¤ oku kullan›n›z. Model k›salt›lacakt›r.
• ﬂayet dikilmiﬂ dikiﬂin görünümü ekran›n sol tara›nda
olan dikiﬂ ile benzer durumda ise bunu düzeltmek için
sol oku kullan›n›z. Model uzat›lacakt›r.
• 1-5 aﬂamalar normal olarak, dikey olarak dikiﬂi düzeltmek için yeterlidir (maksimum 50 aﬂama)
• ﬂayet 10 aﬂamada daha fazla aﬂama gerekli ise, o
zaman dikiﬂ daha k›sa olacakt›r.
• bir deney dikiﬂini yap›n›z ve e¤er gerekli ise, o zaman
ilave düzeltmeler yap›n›z

☞

Yatay düzeltmeler
• yatay denklik ekran›n sa¤ yar›s›nda gösterilmiﬂtir
• dikiﬂ muhtemelen dikey düzeltmeler yap›ld›ktan sonra
çok geniﬂ olabilir, di¤er bir ifade ile dikiﬂin merkez hatt›
bozulmuﬂ olur.
• ﬂayet dikiﬂin merkezi, sa¤a do¤ru çekilmiﬂ ise, o zaman
bu durumu sol ok ile düzeltiniz.
• ﬂayet dikiﬂin merkezi, sola do¤ru çekilmiﬂ ise, o zaman
bu durumu sa¤ ok ile düzeltiniz.
• 5-10 aﬂamalar normal olarak, dikey olarak dikiﬂi düzeltmek için yeterlidir (maksimum 20 aﬂama)
• bir deney dikiﬂini yap›n›z ve e¤er gerekli ise, o zaman
ilave düzeltmeler yap›n›z

TAVS‹YELER

Pratik dikiﬂlerin ve 9 mm dekoratif dikiﬂlerin
düzeltilmesi
• dikiﬂi dengelemek için normalde 2-5 ad›m yeterlidir
• yavaﬂca, ad›m ad›m düzeltin, böylece denkli¤i kontrol
edebilirsiniz
Yan hareket dikiﬂlerinin düzeltilmesi
• her zaman önce dikey sonra yatay olarak düzeltin
• bu kusursuz bir dengelenmiﬂ dikiﬂ elde etmek için en
çabuk yoldur
• dikiﬂi dengelemek için normalde 5-10 ad›m yeterlidir

Dikiﬂ ekran›na geri dönme
• Bütün düzeltmeler yap›ld›ktan sonra, de¤iﬂikleri
onaylamak ve teyit etmek amac›yla OK tuﬂuna
dokununuz ve dikiﬂ ekran›na geri dönünüz,
• Dokunma reseti, denklik fonksiyonu aç›lm›ﬂ oldu¤u
zaman dikiﬂi ayn› duruma geri döndürecektir.
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