
BERNINA L 220

2,5 mm coversöm

Kedjesöm

SY, SKÄR OCH KANTA I ETT  
ENDA ARBETSMOMENT!

14 möten på en vecka

  1300 exakta 
elastiska och vakra 
  stygn per minut

   3 kvällar med 
take-away sushi

 3 inspirerande 
kvällar med tidningar    
   och mode-bloggar

     1 allsidig klänning som 
kan hänga med i mina   
  svängar
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Justering av 
syfotstryck Justering av trådspänning

Trådstativ

Stygnlängdsjustering

Differentialmatning

Cover- och 
kedjesömsfot

Funktionsöversikt BERNINA L 220

Sömmar L 220

Totalt antal sömmar 4

4-trådig coversöm, 5 mm 1

3-trådig coversöm, 5 mm 1

3-trådig coversöm 1

2-trådig  kedjesöm 1

Komfortfunktioner L 220

Undergripar-trädningsautomatik x

Färgmarkerrade trädningsväger och diagram i griparluckan x

Spänningen lossas automatisk vid lyft syfot x

Stygnlängd kan justeras medans du syr x

Differential kan justeras medans du syr x

Syljus
x

Tekniske egenskaper L 220

Sömsbredd: 2,5 mm och  5 mm x

2-stegs syfodslyft med frontalt syfotslyft x

Justérbart syfotstryck x

Motor
AC

Syhastighet (stygn per minut) 1300

Standard- & exstra tilbehör L 220

Coversöm och kedjesömsfot x

Nålsats
x

Kedjesömsfot   (Exstra) eks.

Verktyg och  tilllbehör i separat väska x

Skyddshuv x

Professionella cover- og kedjesömmar
När det handlar om cover- och kedjesömmar är L 220 den ut-
märkta  specialisten för professionella kantar på dina sömnad-
sprojekt.

Utvigda ditt kreativa utrymme
L 220 erbjuder ett omfattande funktionsurval och professio-
nella sömmar. Med den är du redo för alla sömmar och fållar.

Nem syning med coversøm
Med en bredd på 2,5 eller 5 mm har coversömmen precis de 
stygnbredder som används mest inom klädindustrin. Och du 
kan ge alla dina plagg ett professionellt afslut med 3 eller 2 
nålar.

Platta förbindelsesöm med coversöm
Vid vissa kläder får sömmen inte skava mot huden. Coversöm-
men ger extra platta förbindelsessömmar för utmärkt komfort. 
Den smala 3-trådiga coversömmen är utmärkt för perfekta, 
platta sömmar och kan användas för elastiska tyger men också 
för dekorativa sömmar med efterstygn (undersidan av stygnen 
synliga),  som man ser på T-shirtar, sportskläder, stickade kläder 
eller plagg av jersey, underkläder eller sweatshirts.

Rynkor med kedjesöm
Elastiska sömmar i strechmaterial erbjuder mycket rörelsefrihet 
och är bekväma. Genom att använda en gummeundertråd i 
kedjegriparen får högelastiska sömmar. Tumärkt för sport- och 
barnkläder.

Kedjesöm för sömmar och fållar
Med kedjesöm kan du sy fina sömmar och fållar på byxor eller 
jackfickor eller också på accessoarer i hemmet som kuddar eller 
möbelöverdrag. 

BERNINA L220: Det ideala komplementet

Vissa modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både utrustning och utförande. 
Vänligen kontakta din BERNINA-återförsäljare för mer information.


