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Ketjutikki
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BERNINA L 220: unelmiesi kone
Ammattitason peite- ja ketjutikki
L 220 on loistava pari ompelukoneellesi. Aina ammattitason
viimeistely kaikkeen mitä ompelet, teet sitten vaatteita itsel
lesi, kaverillesi tai sisustat kotiasi.

Ominaisuudet ja toiminnot BERNINA L 220
Ompeleet
Ompeleiden määrä
3-neulainen peitetikki 5 mm
2-neulainen peitetikki, 5 mm

Laajenna luovuuttasi
L 220 peite- ja ketjutikkikoneella olet varustautunut kaikkiin
mahdollisiin haasteisiin ja lopputulos on aina ammattilaisen
tasoa.

2-neulainen peitetikki 2.5 mm vasen/keski
1-neulainen ketjutikki
Ominaisuudet/toiminnot
Siepparin langoitin

Helmat ja reunakäänteet peitetikillä
Ompeleen leveys 5 mm tai 2.5 mm, nämä ompeleiden levey
det ovat juuri ne samat, jotka näet useimmissa valmisvaat
teissa. Nyt voit toteuttaa omat vaatteesi mittatilaustyönä
L 220 koneella ja ne näyttävät ammattilaisen tekemiltä.

Värikoodatut langanpujotusväylät
Langankireydet vapautuvat paininjalan ollessa ylhäällä
Tikinpituuden säätö ommellessa
Differentiaalisysötön säätö ommellessa
Ompeluvalo

Tasosaumat peitetikillä
Kun haluat sauman joka tuntuu mukavalta ihoasi vasten,
tasosauma on silloin oivallinen ratkaisu, ommel on litteä
ja joustava. 2-neulainen kapea peitetikki on täydellinen
ommel kaikkiin joustaviin neuloksiin, sitä voi käyttää myös
koristeompeleena T-paitoihin, urheiluvaatteisiin, jumppaja uimapukuihin kuin myös alusvaatteisiin.

Tekniset tiedot
Ompeleen leveys 2.5 mm ja 5 mm
2-vaiheinen paininjalan nostin, paininjalan kärjen nosto
Säädettävä paininjalan puristus, H/M/L
Moottori

Vieläkin joustavampi ketjutikki
Tuntuu ihanalta kun vaate liikkuu ja joustaa: joustava lanka
siepparissa ja saumasta tulee entistäkin joustavampi, sopii
erityisesti kaikenlaisiin urheilu- ja lastenvaatteisiin.
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Ompelunopeus, tikkiä minuutissa
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Vakio- ja lisätarvikkeet

L 220

Peite- ja ketjutikkijalka
Neulalajitelma
Ketjutikkijalka
Työkalut ja tarvikkeet pussissa
Suojahuppu
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Saumat ja helmakäänteet ketjutikillä
Erilaisten vaatteiden käänteet: housujen lahkeet, hihojen suut,
puseroiden ja hameiden helmat sekä koristeompeleena erilaisiin
kodin tekstiileihin.

Alaslaskettava langanoh
jausteline
Paininjalan
puristuksen
säätö

Langankireyden säätö

Tikinpituuden säätö

Kompensaatiojalka
Peite- ja ketjutikille

Koneiden mallit ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittain. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia koneisiin ja
niiden tarvikkeisiin. Lisätietoja saatavana BERNINA jälleenmyyjältäsi.
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Differentiaalisyötön säätö

