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3-draads overlock 
Raadpleeg de overeenkomstige 
tabel op blz. 4–6 voor uw over-
lockmodel. Aanwijzingen met 
betrekking tot de instellingen 
vindt u onder steek nr. 3 en 4.    

4-draads overlock
Raadpleeg de overeenkomstige 
tabel op blz. 4–6 voor uw over-
lockmodel. Aanwijzingen met 
betrekking tot de instellingen 
vindt u onder steek nr. 1.  

Methode 1: Rimpelen zonder differentieel-transport
•  Stel de overlocker op een 3-draads overlock of 4-draads overlock in,  
 differentieel-transport op N. 

•  Naai en rimpel de stof met de goede kant  
 naar boven. 

•  Neem het naaiwerk weg. Trek de naald- 
 draad (1 of 2) uit de draadketting (dit zijn  
 de kortste draden). Trek aan de naald- 
 draad (of beide naalddraden) om de stof  
 te rimpelen.

Methode 2: Rimpelen met differentieel-
transport
•  Stel de overlocker op een 3-draads of 
 4-draads overlock in, stel het differentieel- 
 transport op 2 in. Maak een proeflapje,  
 zodat u kunt zien of de stof te veel, te  
 weinig of precies goed wordt gerimpeld.  
 Pas het differentieel-transport eventueel aan  
 (zie blz. 9).

•  Naai en rimpel, goede kant van de stof naar  
 boven. Strijk de stof.

Rimpelen – met of zonder aan-
passing van het differentieel-
transport – is echt gemakkelijk 
en biedt veelzijdige mogelijkhe-
den (kleding, knutselwerk, 
woonaccessoires).

Rimpelen

Tip

Tip

Hoeveel de stof wordt gerimpeld is afhanke-
lijk van de kwaliteit van de stof. Dunne stof 
kan beter worden gerimpeld dan dikke stof.  

Verhoog de naalddraadspanning om het rim-
pel-effect bij fijne stoffen te verhogen.

Met twee naalden ontstaat meer volume.

Stof die in dwarsrichting wordt geknipt rim-
pelt meer dan stof die in de lengterichting 
wordt geknipt.

Rijg garen in kleuren die 
licht van elkaar afwijken in 
de naalden en grijpers; zo 
kunt u ze gemakkelijk van 
elkaar onderscheiden.
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3-draads overlock 
Raadpleeg de overeenkomstige 
tabel op blz. 4–6 voor uw over-
lockmodel. Aanwijzingen met 
betrekking tot de instellingen 
vindt u onder steek nr. 3 en 4.   

4-draads overlock 
Raadpleeg de overeenkomstige 
tabel op blz. 4–6 voor uw over-
lockmodel. Aanwijzingen met 
betrekking tot de instellingen 
vindt u onder steek nr. 1.  

Methode 3: Rimpelen met de rimpelgeleider of rimpelvoet
•  Bevestig de rimpelvoet (blz. 23) aan de overlocker of monteer de rimpelge- 
 leider (blz. 23) op de volgende manier: draai de schroef direct onder de  
 steekplaat los. Draai aan het handwiel om de naalden en de transporteur in  
 de laagste stand te zetten. Zet de naaivoet omhoog; plaats de rimpelgelei- 
 der onder de naaivoet en over de schroef. Draai de schroef vast en zet de  
 naaivoet omlaag.

Een enkele laag stof rimpelen
•  Stel de overlocker op een 3-draads of 4-draads overlock in.

•  Leg de stof met de goede kant naar boven onder  
 de geleider resp. naaivoet, zodat ong. 1 cm van 
 de stofrand wordt afgesneden. De stof 
 wordt tijdens het naaien gerimpeld. 

Rimpelen en aan een glad stuk stof naaien
•  Begin op dezelfde manier als boven beschreven en rimpel ong.  
 1,5 – 2,5 cm.

•  Leg het gladde stuk stof met de goede kant naar beneden over het  
 “rimpelklepje” van de naaivoet resp. over de rimpelgeleider en onder de  
 naaivoet.

•  Terwijl de onderste stoflaag wordt gerimpeld, worden beide stoflagen  
 tegelijkertijd aan elkaar genaaid

Rimpelen

De rimpelvoet en de rimpelge-
leider kunnen allebei een enke-
le laag stof rimpelen. Met deze 
accessoires kan echter ook een 
enkele laag stof worden gerim-
peld, terwijl deze aan een glad 
stuk stof wordt genaaid.

Tip
Als u verschillende lagen 
stof of kant wilt rimpe-
len, rijg de verschillende 
lagen dan eerst aan el -
kaar en behandel deze 
als één laag.


