
BERNINA L 220

2,5 mm coversøm

Kædesøm

SY, SKÆR OG FERDIGGØR I ÉN OG SAMME ARBEJDSGANG!

14 aftaler på én uge

  1300 nøjagtige,
elastiske og flotte
    sting i minuttet

   3 aftener med
take-away sushi

 3 inspirerende aftener   
     med magasiner og 
  mode-blogs

     1 alsidig kjole
der kan holde trit
          med mig
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Regulering af 
syfodstryk Indstilling af trådspænding

Trådstativ

Indstilling af stinglængde

Differentialtransport

Cover- og kæde- 
sømsfod

Funktionsoversigt BERNINA L 220

Sømme L 220

Totalt antal sømme 4

4-trådet coversøm, 5 mm 1

3-trådet coversøm, 5 mm 1

3-trådet coversøm, 2,5 mm L/C 1

2-trådet kædesøm 1

Komfortfunktioner L 220

Trådningsautomatik til undergriber x

Trådningsvej farvemarkeret i griberdæksel x

Trådspændingsudløsning ved hævet syfod x

Stinglængde kan justeres medens der sys x

Differential kan justeres medens der sys x

Sylys
x

Tekniske specifikationer L 220

Sømbredde: 2,5 mm og  5 mm x

2-trins syfodsløfter med frontløft x

Justérbart syfodstryk x

Motor
AC

Syhastighed (sting pr. minut) 1300

Standard- & ekstra tilbehør L 220

Coversøm og kædesømsfod x

Nålesæt
x

Kædesømsfod   (Ekstra) eks.

Værktøj og tilbehør i separat taske x

Støvhætte
x

Professionelle cover- og kædesøm
Når det gælder cover- og kædesøm er L 220 den perfekte spe-
cialist, som sørger for en professionel søm til dit syprojekt

Udvid dit kreative spillerum
L 220 giver dig et stort udvalg af funktioner og professionelle 
sømtyper. Dermed er du udrustet til enhver form for syninger 
og sømme.

Nem syning med coversøm
Med bredder på 2,5 eller 5 mm har coversømmen lige præcis 
den stingbredde, der oftest anvendes i beklædningsindustrien. 
På den måde kan du give ethvert projekt en professione afslut-
ning med 3 eller 2 nåle.

Flad forbindelsessøm med coversøm
Det er ofte vigtigt, at beklædningens syninger ikke kradser mod 
huden. Coversømmen gør, at tøjet er behageligt at have på 
med sine særligt flade fordbindelsessømme. Den smalle 3-tråd-
ede coversøm er perfekt til flade sømme den kan anvendes til 
både elastiske og dekorative kantstikninger (sømmens under-
side synlig), som på f.eks. T-shirts, sportstøj, beklædning lavet 
af strik eller jersey, undertøj, lingeri eller sweatshirts.

Rynkning med kædesøm
Elastiske syninger i strechmaterialer giver stor bevægelsesfri-
hed og er bekvemme. Ved at bruge elastiktråd i kædegriberen 
opnås højelastiske sømme. Ideel til sports- og børnetøj

Kædesøm til syninger og sømme
Med kædesømmen kan du lave fine syninger og sømafslut-
ninger på bukser, jakkelommer eller på boligartikler, som f.eks. 
puder eller møbelbetræk. 

BERNINA L220: Det perfekte supplement

Ikke alle modeller og ikke alt tilbehør kan fås i alle lande. 
Ret til ændringer i udstyr og udførelse forbeholdes. 
For yderligere information bedes du henvende dig til din BERNINA-forhandler.


