
Brugsanvisning 
Hvordan man bruger sine sømme på 
symaskinen.

Denne vejlening kan bruges til flere forskellige symaskiner, så 
der kan være sømme/funktioner som ikke er på din symaskine.
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Included accessories

Included accessories may differ from the table below depending on your model. For more details on included accessories and 
their part codes of your machine, refer to the Quick Reference Guide.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zigzag foot “J” (on machine) Monogramming foot “N” Overcasting foot “G” Zipper foot “I” Blind stitch foot “R” Button fitting foot “M”

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Buttonhole foot “A” Needle set
75/11 2 needles, 90/14 2 
needles, 90/14 2 needles: Ball 
point needle (gold colored)

Twin needle
2.0/11 needle

Bobbin (4) 
One is on machine.

Seam ripper Cleaning brush

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Eyelet punch Screwdriver (large) L-shaped screwdriver Disc-shaped screwdriver Horizontal spool pin Spool cap (large)

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Spool cap (medium) (2)
One is on machine.

Spool cap (small) Thread spool insert (mini king 
thread spool)

Spool net Knee lifter Foot controller

25. 26. 27. 28.

Accessory bag Grid sheet set Operation Manual Quick Reference Guide

Note
• (For U.S.A. only) Foot controller: Model T

This foot controller can be used on the machine with product code 888-F50/F60/F70. The product code is
mentioned on the machine rating plate.

• The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)
• The presser foot accessory tray is available, through your authorized Brother dealer. (Part code: XF8650-001)

J N G I R M

A

Finn
Gul seddel
Her skal der være en liste over de trykfødder der følge med de enkelte symaskiner
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Lige sting bruges til syning af lige sømme.

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

* Sømme kan vælges direkte ved at trykke på numerisk taster
på maskinen under forudindstillede nyttesøm tilstand. Se
afsnit "Grundlæggende betjening".

Risting

Sy risting med en stinglængde mellem 5mm og 30mm 
(alt efter model.

a 
Montér zigzagtrykfod “J”.

b 
Vælge søm.

c 
Start syning.

Nyttesømme

a 
Ri eller sy stofstykker sammen.

b 
Montér zigzagfod “J”.

c 
Vælge søm.

d 
Sænke nålen ned i stoffet ved begyndelsen af sømmen.

e 
Sænk trykfoden, og begynd at sy.

f 
Når syning er færdig, klip da tråden.

Kapitel 2 NYTTESTING
Basale sting

Sømbetegnelse Søm 

Risting

Lige søm (venstre)

Lige søm (midt)

Lige søm (midt)

Tredobbelt stræksting

J

J
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■ Ændring af nålens position
Nålens position kan ændres mellem, ligesting (venstre) og
(midten).

1 Ligesting (nål i venstre position)
2 Ligesting (nålen i midter position)

1 Ligesøm med forskellige indstillinger
2 Afstand fra nålens position fra højre side af trykfoden
3 12.0mm (1/2 inch)
4 10.0mm (3/8 inch)
5 6.5mm (1/4 inch)
6 5.0mm (3/16 inch)

• For detaljer henvises til "Indstilling af stingbredde" i
din maskines instruktionsbog.

1 2

0.0 2.0 5.5 7.0

3 4 5 6

Når stingbredden af ligesøm (venstre nåleposition) er nåle 
indstilling (0,0mm), afstanden fra nålens position til højre 
side af trykfoden er 12mm. Stingbredden kan ændres 
(mellem 0 til 7,0mm), vil nålepositioner også ændre sig. Når 
man placer stoffet så det ligge ved højre side af trykfodden, 
kan et sy sømrum sys med en fast bredde.

1

2



Blindsting
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Oplægning af nederdele og bukser med usynlig oplægning.

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

a 
Vend nederdelen eller bukserne om på vrangsiden.

1 Vrang siden af stoffet 
2 Ret siden af stoffet
3 Kanten af stoffet
4 Bunden

b 
Fold stoffet langs den ønskede kant, og pres.

c 
Tegn med et stykke kridt ca. 5mm fra stoffet kant og ri det.

e 
Fold kanten af stoffet, og placer stoffet med vrangsiden opad.

g 
Vælge  eller   .

h 
Fjern forlængebordet og friarmen kommer frem.

Blindsting

Sømbetegnelse Søm 

Blind hem stitch

Blind hem stretch 
stitch

Memo
Når cylinderen ikke er stor nok, kan det være en fordel 
at tage forlængerbordet af symaskiner, så man kan sy 
omkring friarmen.

1 Vang siden af stoffet 
2 Ret siden af stoffet    
3 Kanten af stoffet
4 Ønskede kant på 
oplægningen.              
<Tykt stof>

<Normal stof>

<Søm  fra siden>

2

1

3

1

2

1 2

1

3

3

4

2

1 Vrang siden af stoffet 
2 Ret siden af stoffet     
3 Kanten af stoffet         
4 Ønskede kant af 
oplægning
5 5mm
6 Risting
<Tykt stof>

<Normal stof>

<Søm fra siden>

d 
Fold stoffet inde langs  ristingen.

1 Vrang siden af stoffet 
2 Ret siden af stoffet     
3 Kanten af stoffet
4 Ønskede kant af 
oplægning
5 5mm   
6 Risting
7 Ristings kant       
<Tykt stof>

<Normal stof>

<Søm fra siden>

1 Vrang siden af stoffet 
2 Ret siden af stoffet      
3 Kanten af stoffet         
4 Ønskede kant af 
oplægning
5 Ridting kant
6 Risting
<Tykt stof>

<Normal stof>

<Søm fra siden> 

f 
Montér blindstingfoden på "R".

1 2

1 2

3
5 6

4

1 2

1

3

6

5

1

1

2

7

4

5

1
1

1
1

1
2

6

34
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i 
Skub elementen, du ønsker at lægge op, ind over friarmen,

           du skal sørge for, at stoffet kan køre frit omkring friarmen     
 før du begynder at sy.

1 Friarm

j 
Anbring stoffet med kanten af ombukket ind mod

           guiden på trykfoden og sænk trykfoden.

1 Vrang siden af stoffet  
2 Fold på oplægningen   
3 Guide

k 
Justér stingbredden, indtil nålen lige akkurat går ind

            over ombukket.

1 Hvor nåle går ned

Når du ændrer nålepunktet, hæv nålen og derefter 
ændre stingbredden.

1 Tykt stof       
2 Normal stof

■ Hvis nålen fanger for meget af ombukket
Er nålen for langt til venstre.
Reducer stingbredden, så nålen lige akkurat går ind over
ombukket.

 Eksempel: Tykt stof

 Eksempel: Normal stof

1 Vrang side af stoffet   
2 Ret siden af stoffet

■ Hvis nålen ikke når over i ombukket
Nålen er for langt til højre.
Øg stingbredden, så nålen lige akkurat går ind over ombukket.

 Eksempel: Tykt stof

Memo
• Bilndsting sømme kan ikke sys, hvis venstre 

nålepunkt ikke fanger folden. Hvis nålen fanger for 
meget af folden, kan stoffet ikke foldes ud bagefter og 
sømmen vises på ret siden af stoffet, hvilket efterlader 
en synlige sting på ret siden. Hvis du oplever nogen 
af disse ting, udføre da følgende instruktioner, for at 
løse problemet. 

1 2
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 Eksempel: Normal stof

1 Vrang siden af stoffet 
2 Ret siden af stoffet

l 
Sy med kanten af ombukket ind mod trykfodens guide.

m 
Tryk på "Start/Stop" knappen for at stoppe syningen,

            når du er færdig, hæv trykfoden og og fjern stoffet ved
  at trække det tilbage.

n 
Fjern ristingen og vend stoffet om på ret siden.

Note
• Sørg for at trække i stoffet, bagud efter endt syning. 

Hvis du trækker i stoffet mod siden eller fremad, kan 
trykfoden blive beskadiget. 

1 2

1 Vrang siden af stoffet 
2 Ret siden af stoffet
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Overlock sting syes langs kanten, så stoffet ikke flosser.

Syning af overlocksting, bruges 
overlocksfod "G".

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

* Sømme kan vælges direkte ved at trykke på numerisk taster
 på maskinen under forudindstillede nyttesøm tilstand.
 Se afsnit "Grundlæggende betjening".

a 
Montér overlocksfoden "G".

b 
Vælg en søm.

c 
Anbring stoffet med kanten af stoffet mod guiden på

           trykfoden og sænk trykfoden.

1 Guide

d 
Sy med kanten af stoffet med trykfoden guide.

1 Nålen yder position

e 
Tryk på "Start/Stop" knappen for at stoppe syningen,

            når du er færdig, hæv trykfoden og og fjern stoffet ved
  at trække det tilbage.

Overlocksting

Sømbetegnelse Søm 

Overcasting stitch

G

a

 FORSIGTIG
• Efter stingbredden justeres, dreje håndhjulet

mod dig (mod uret). Kontrollér, at nålen ikke 
rører ved trykfoden. Hvis nålen rammer 
trykfoden, kan nålen knække og forårsage skade. 

1 Nålen må ikke rør ved guiden i midten
• Hvis trykfoden er hævet til det højeste niveau,

kan nålen ramme trykfoden.

1



Overlocksting
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Sy overlocksting med zigzagfod "J"

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

* Sømme kan vælges direkte ved at trykke på numerisk taster
på maskinen under forudindstillede nyttesøm tilstand.
Se afsnit "Grundlæggende betjening".

a 
Montér zigzagfoden "J".

b 
Vælge en søm.

c 
Anbring stoffet med kanten af stoffet mod guiden på

  trykfoden og sænk trykfoden.

Syning af overlock ved hjælp af kantskæreren 
(Sælges separat med nogle modeller)

Ved hjælp af kantskæreren, kan sømrum, mens kanten af 
stoffet skæres. Fem nyttesømme kan bruges til at sy 
overlocksting med kantskæreren.

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

 Kantskærer

Sømbetegnelse Søm 

Zigzag stitch

Zigzag stitch (Right)

2 steps elastic zigzag 
stitch

3 steps elastic zigzag 
stitch

Overcasting stitch

Single diamond 
overcast stitch

J

a

Note
• Tråd nålen manuelt, når du bruger kantskæreren, 

eller kun vedhæfte kantskæreren efter trådning af 
nålen ved hjælp af nåletråderen.

Sømbetegnelse Søm

With side cutter

1

1 Nålen yder position

1 Nålen yder position
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a 
Fjern tryk foden og snap-on delen.

b 
Sæt den gaffelen på kantskæreren omkring

nålenskruen.

1 Gaffel
2 Nåleskrue

c 

1 Hakket i snap-on holderen  
2 Pind på trykfod

d 
Hæv trykfodsarmen for at kontrollere at kantskæreren 
er montér korrekt.

e
Før overtråden under kantskæreren, og træk den bag ud.

f 
Vælg en søm.

g Lav et snit på omkring 2cm langt i stoffet i begyndelsen af
sømmen.

1 2cm (3/4 inch)

h 
Placér stoffet i kantskæreren.
Snittet i stoffet skal anbringes over styrepladen af 
kantskærern.

1 Guide plade

• Hvis stoffet ikke er placeret kerrekt, vil stoffet ikke blev
skåret.

i 
Sænk trykfoden, og start syning.

→ Det der er udover sømmen, bliver skåret af.

• Hvis stingene er syet o en lige linje  , vil 
sømrummer være 5mm.

1 5mm (3/16 inch)

Note
• Det kan være sværet at sætte trykfoden under snap-

on holderen, da kan man hæve trykfodarmen højere
op.

b

a

b

a

Memo
• Der kan skære et lag på 13-oz. af denim.
• Rengør kantskæreren efter brug, så fjerne trævler og 

støv.
• Smør kantskærerens skærekant med en smule olie efter 

behov.

1

a

1

Sænk trykfoden, sæt snap-on delensskrue i og stram 
skruen med en skruetrækkeren.
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• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine. Knaphuls syning

Den maksimale knaphulslængde er 28mm (diameter + 
knappens tykkelse).

Knaphullet sys fra trykfodens forende og bagud som vist 
nedenfor.

1 Hæftning

Knaphulsfod "A".

1 Knappen lægges her 
2 Størrelse på knaphullet (Højde + diameter max 28mm. 
3 Klikkes på trykfodsholderen her
4 Mærker på trykfod viser hvor markeringen skal være            
5 5mm afstandsmærker

Knaphuller / Knap i syning

Søm betegnelse Søm 

Smalt afrundet 
knaphul

Konisk knaphul med 
rund ende

Knaphul med rund 
ende

Smalt firkantet 
knaphul

Stærkknaphul

Hulsømsknaphul

Paspolerede 
knaphul

Øjeknaphul

Konisk øjeknaphul

Øjeknaphul

Knap i syning

5

2

1

3

4

A
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a Markér knaphullets placering og længde på stoffet.

1 Markring på stoffet 
2 Syet knaphul

b 
 Træk knapholderen på trykfoden "A" ud, og læg

            knappen i, og skub pladen mod knappen

■ Hvis knappen ikke passer i knaphuls pladen
Læg knappens diameter og tykkelse sammen, og træk pladen
ud så det passer til beregningen. (afstanden mellem
afmarkringer er 5mm).

1 Skala på trykfod
2 Længede på knaphul (diameter + knappens tykkelse)         
3 5mm

Eksempel: Til en knap med en diameter på 15mm og en 
tykkelse på 10mm, skal skalaen indstilles til 25mm.

1 10mm
2 15mm
→ Størrelsen på knaphullet.

c 
Montér knaphulsfoden "A".

d 
Vælg søm.

e 
Anbring stoffet under knaphulsfoden, så mærket på

 
 

stoffet er udfor de røde mærker på trykfoden, 
og sænk trykfoden.

1 Markring på stoffet
2 Rødt mærke på trykfoden
Før overtråden under trykfoden.

• Når du sænker trykfoden, tryk da ikke trykfoden
sammen.

1 Ændre ikke på afstanden.

f 
Træk knaphulsarmen ned, så langt så muligt.

1 Knaphulsarm
Knaphulsarmen skal ned bagved beslaget på 
knaphulsfoden, som vist på tegningen.

1 Knaphulsarme    
2 Beslag

1

2

3

2

1

2

1

A

1

2

a

a

2

1
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g Hold forsigtigt i enden af overtråden, og begynd at sy.

→ Når knaphullet er færdig, sys der automatisk
hæftesting, hvorefter symaskinen stopper.

h 
Tryk  (tråd afklip).
Løft trykfoden, og fjern stoffet fra trykfoden.

i 
Hæv knaphulsarmen til dens oprindelige position.

j Sæt en knappenål langs indersiden af en trensen i
            den ene  endeaf knaphullet, for at undgå at skære trensen op. 

1 Knappenål

k Brug en opsprætter, for at åbne knaphullet sæt
opsprætteren i midten af knaphullet og skær mod 
knappenålen.

1 Opsprætter

Ved øjeknaphuller skal du bruge den medfølgende hulsyl til at lave 
et hul i knaphullets afrundede ende. sæt derefter en knappenål langs 
indersiden af trensen, sæt en opsprætter ind midt i hullet du har 
lavet med hulsylen og skær mod knappenålen.

1 Hulsyl

• Når du bruger hulsylen, anbring et tykt stykke papir
eller andet beskyttende materiale under stoffet, inden 
du laver hullet. 

■ Ændring af stinglængden.
Juster stinglængden.

• Se ændring af "stinglængde i "grundlæggende
betjening" afsnittet.

• Hvis stoffet ikke transporteres (f.eks. hvis det er for
tykt), skal du øge stinglængden.

■ Ændring af stingbredden.
Juster stingbredden.

• Se ændring af "stingbredde i "grundlæggende
betjening" afsnittet.

■ Syning af knaphuller i strækstof
Når du syr knaphuller i strækstof, skal du bruge en
indlægstråd.

Memo
• IHvis den automatiske trådafklip indstilling blev valgt 

før syning, vil maskinen automatisk klippe trådene i 
slutningen af sømmen. For flere detaljer henvises til 
"Automatisk klipning af tråden" i afsnittet 
"Grundlæggende betjening".

• Når du bruger trådafklip på venstre side af maskinen 
eller saks til at klippe trådene, tryk da på "Nålepositions 
knappen"     for at hæve nålen, hæv trykfoden, og træk 
derefter i stoffet før afklipning af trådene. 

1

1

 FORSIGTIGT
• Hold ikke fingrene foran opsprætteren, når den

bruges til opskæring af knaphullet. 
Opsprætteren kan smutte,og du kan komme til 
skade.

• Brug ikke opsprætteren til andet end til det,
den skal bruges til.

Memo
• Før syning af knaphuller, kontrolleres sting-  

længden og -bredde, ved at sy et prøve knaphul 
på en rest af stoffet. 

1
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a Hold indlægstråden mod bagsiden af knaphulsfoden 
under trykfoden.

b 
Før trådenderne gennem rillerne forrest på trykfoden,

            bind dem midlertidigt.

c 
Montér knaphulsfoden "A".

d 
Vælge søm        eller    .

e 
Justér stingbredden til tykkelsen af indlægstråden.

f 
Sænk knaphulsarmen og sænk trykfoden og begynd
syning.

g 
Når du er færdig med at sy, skal du forsigtigt trække i 
indlægstråden for at fjerne overskydende indlægstråd.

h 
Brug en almindelig synål med et stort øje til at trække 
indlægstråden om på bagsiden af stoffet.

Knap i syning

Man kan sy knappen på med symaskinen. Der kan sys knapper 
på med 2 eller 4 huller.

a 
Mål afstanden mellem hullerne på knappen.

Hæv trykfoden, og tag tilbehørsboksen af.
Sænk undertransportøren, ved at skubbe knappen på bagsiden 
af symaskine.

b 

1 Knap til undertransportør (symaskinen set bagfra). 

c 
Montér knap-i-syningsfod "M"

d 
Vægle søm  .

• Da trådene skal bindes senere, skal du ikke indstile
symaskinen til at klippe tråden.

e 
Justér stingbreden så den passer til afstanden på hullerne i 
knappen.

Placér knappen mellem fod og metalepladen, og sænk 
trykfoden.f 

1 Knap

• Når du skal sy knap i med 4 huller, sy først de to huller
der er tættest på dig. Hæv derefter trykfoden og flyt 
stoffet mod dig for at sy de sidste to huller. 

a

a
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g 
 Drej håndhjulet ind mod dig selv for at kontrollere, at
nålen går korrekt ned i hullerne i knappen uden at røre 
den.

Hvis det virker som om nålen vil ramme knappen, en ny 
måling afstanden mellem hullerne i knappen. Justér 
stingbredden til afstanden mellem hullerne i knappen.

h 
Start syning.

Indstil syhastighed til venstre (så hastigheden vil være 
langsom).

→ Symaskinen stopper automatisk efter syning af
hæftning.

• Tryk ikke på  (Trådafklip).

i Klip over- og undertråden over med en saks.

Træk overtråden om på stoffets bagside, og bind dem 
sammen med undertråden.

j 
Flyt knappen 
undertransportøren, 

til 
når du 

undertransportørne, 
er færdig 

for 
med 

at 
at 
hæv 

sy.

■ Isyning af knapper med hals
For at sy knappen med en hals, ved at bruge armen på siden af
trykfoden og efterfølgende tærk overtråden om på bagsiden
stoffet og vind tråden omkring halsen og bind en knude.

a 
Placér knappen i knap-i-syingsfoden "M" og træk armen
mod dig selv.

1 Arme til hals

b 
Når syning er færdig, trækkes de to enden ind mellem
knap og stof og trådene vindes rundt om halsen.

Bind enderne af over- og undertråd, sammen på bagsiden af 
stoffet.

c 
Klip det overskydende tråd af.

 FORSIGTIGT
• Pas på, at nålen ikke rammer knappen under 

syningen. Nålen kan knække, så du kommer til 
skade. 

Memo
• Undertransportøren kommer op når du begynder at 

sy igen.

1
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• Find de nedenstående sømmes numre i 
sømoversigten for din symaskine. 

* Sømme kan vælges direkte ved at trykke på numerisk taster 
     på maskinen under forudindstillede nyttesøm tilstand. 
     Se afsnit "Grundlæggende betjening".

Isætning af lynlås i midten

Centreret lynlås.

1 Ret siden af stoffet          
2 Samme syning
3 Enden af lynlåsåbningen

a 
Montér zigzagfoden "J".

b 
Sy lige sting op til lynlåsens åbning.

Stoffet skal vende ret mod ret, og der sus hæftesting ved 
lynlås åbningen.

c 
Og sy risting til toppen af stoffet.

1 Risting
2 Hæftning
3 Vrang siden af stoffet  
4 Enden af lynlåsåbningen

d 
Stryg sømrummet åbent, på vrangsiden.

1 Vrang siden af stoffet

e 
Læg lynlåsen i midten, og ri lynlåsen på plads.

1 Vrang siden af stoffet 
2 Ri sting  
3 Lynlåsr

f 
Fjern ca 5cm, af sammen syning, fra ret siden.

1 Vrang siden af stoffet 
2 Ri sting til lynlås
3 Ri sting af stoffet        
4 Ca. 5cm åbning

g 
Montér lynlåsfoden  "I" i den højre pind.

1 Pind i den højre side 
2 Nålen punkt

Isætning af lynlås

Sømbestegnelse Søm

Ligesøm (midt)

1

2

3

1

2

3

4

1

1

2

3

4

1

2

3

2

1

I
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h 
Vælge søm         .

i 
Sy en topstikning omkring lynlåsen.

1 Topstikning
2 Ret side af stoffet         
3 Ri sting
4 Enden af lynlåsåbningen

j 
Fjern ri stingene.

Isætning af lynlås i siden

Stikning er synlig på det ene stykke stof. Brug denne type lynlås 
åbning i siden eller på en pude.

1 Stikning
2 Ret siden af stoffet       
3 Enden af lynlåsåbningen

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan sye en lynlås på i 
venstre side, som vist på tegningen.

a 
Montér zigzagfoden "J".

b 
Sy lige sting op til åbningen af lynlåsen.

1 Ri sting
2 Hæftning
3 Vrang siden af stoffet   
4 Enden af lynlåsåbningen

d

1 Vrang side af stoffet

 FORSIGTIGT
• Når du bruger lynlåsfoden "I", skal du sikre dig,

at der er valgt ligesøm og nålepositionen er i
midten. Drej håndhjulet, for at kontrollere at
nålen ikke rammer trykfoden. Hvis der vælges
andre sting, rammer nålen trykfoden, så den kan
knække og forårsage skade.

 FORSIGTIGT
• Når du syr, skal du sørge for, at nålen ikke går

ned i lynlåsen da den så kan nålen bøje eller 
knække.

1

2

3

4

1
2

3

1

2

3

4

1

Stoffet skal vende ret mod ret, og der skal være 
hæftesting ved lynlås åbningen.
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e 

f 
Placér lynlåsen langs ombukket på de 3mm, så tænderne
på lynlåsen ligge ved ombukket og ri eller sæt knappenåle 
i.

1 Lynlås tænder
2 Ri sting

g 
Montér lynlåsfoden "I" i den højre pind.

Hvis sømmen skal sys i højre side, sæt da snap-on på 
venstre pind på lynlåsfoden.

1 Pind på højre side   
2 Nåle punkt

h 
Vælge søm         .

i 
Sy lynlåsen fast på de 3mm sømrum ved at start forneden.

j 
Når du er ca. 5cm fra toppen af lynlåsen, stop da 
symaskinen med nålen nede (i stoffet), hæv trykfoden.

k 
Tærk lynlåsskyderen ned, og forsæt syning til enden af lynlåsen.

l 
Luk lynlåsen, vend stoffet, så ret siden vender opad, og ri den 
anden side af lynlåsen på stoffet.

1 Ri sting

m 
Montér nu lynlåstrykfoden "I" i den venstre pind.

1 Pind på venstre side 
2 Nåle punkt

 FORSIGTIGT

1

2

1 Vrang siden af stoffet 
2 3mm

2

1

2

1

I

 FORSIGTIGT

1

I

1

2

Pres sømrummet på højre side (den side hvor stikningen 
ikke skal ligge) med 3mm.

• Når du bruger lynlåsfoden "I", skal du sikre dig,
at der er valgt ligesøm og nålepositionen er i
midten. Drej håndhjulet, for at kontrollere at
nålen ikke rammer trykfoden. Hvis der vælges
andre sting, rammer nålen trykfoden, så den kan
knække og forårsage skade.

• Når du syr, skal du sørge for, at nålen ikke går
ned i lynlåsen da den så kan nålen bøje eller 
knække.
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n 
Topsting omkring lynlåsen på de 2 sider.

Sy hæftesting ved enden af lynlåsen og tilpasse 
lynlåsenstænder med trykdfoden.

1 Ret siden af stoffet       
2 Enden af lynlåsåbning  
3 Hæftning
4 Begynd syning                
5 Ri sting

o 

p Fjern ristingene, åbn lynlåsen, og sy resten af sømmen.

 FORSIGTIGT

1

2

3

4

5

• Når du syr, skal du sørge for, at nålen ikke går
ned i lynlåsen da den så kan nålen bøje eller
knække.

Når du er ca. 5cm fra toppen af lynlåsen, stop da 
symaskinen med nålen nede (i stoffet), hæv trykfoden.
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Lynlås og tittekantsfod til at komme tæt på både lynlås og 
tittekant.

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

*  Sømme kan vælges direkte ved at trykke på numerisk taster
 på maskinen under forudindstillede nyttesøm tilstand.
 Se afsnit "Grundlæggende betjening".

**Justerbar lynlås / tittekantfod købes separat ).
models)

Isyning af lynlås i midten

a 
Følg punkt a–f for "Isyning af lynlås i midten" på

           side 19.

b 
Fjern  snap-on delen fra symaskinen ved at løsne skruen 
og fastgøre lynlås/tittekantsfoden med skruen (købes 
separat).

c 
Vælge søm   .

d 
Løsne positioneringsskruen på bagsiden af trykfoden.

1 Positioneringsskrue

Skub trykfoden over enten venstre eller højre side 
undertransportøren.

f 
Ændre nåle postionen, så nålen ikke går ned i

1 Nåle position

g 
Stram positioneringsskruen.

1 Positioneringsskrue

Lynlås / Tittekants beskrivelse

Sømbetegnelse Søm 

Lige sting (venstre)

1

 FORSIGTIGT

Venstre position Højre position

1

1

e 

• Efter der er ændret på nåle positionen, drej
håndhjulet, for at kontrollere at nålen ikke
rammer trykfoden. Hvis der vælges andre sting,
rammer nålen trykfoden, så den kan knække og
forårsage skade.
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h 
Topstikning omkring lynlås.

1 Stikning
2 Ret side af stoffet          
3 Ri sting
4 Enden af lynlåsåbning

i 
Fjern ri sting.

Indsættelse af tittekant

a 
Placér en tittekant mellem 2 stykker stof, som er ret
mod ret, som vist på tegningen.

1 Stof
2 Tittekant
3 Stof

b 
Se på den forrige side hvordan man montér lynlås/

           tittekantsfoden.

c 
Sy langs tittekant.

d 
Efter endt syning, vend stoffet rundt.

 FORSIGTIGT

1

2

3

4

1

2

3

• Når du syr, skal du sørge for, at nålen ikke går
ned i lynlåsen da den så kan nålen bøje eller
knække.
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• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

*  Sømme kan vælges direkte ved at trykke på numerisk taster
 på maskinen under forudindstillede nyttesøm tilstand.
 Se afsnit "Grundlæggende betjening".

Stræk søm

a 
Montér zigzagfod "J".

b 
Vælge søm      .

c 
Sy stoffet uden at stække i det.

Påsyning af elastik

Når et elastik skal fastgøres til en evt. manchet eller i tajlen, vil de 
færdige dimensioner være, at den stræke elastik. Derfor er det 
nødvendigt, at tilpasse længden af elastik.

a 
Sæt elastiken fast med et par knappenåle, på varng siden

           af stoffet.
Sæt elastikken fast på stoffet med et par knappenåle, for at 
sikre, at elastikken bliver ensartet hele veje rundt.

1 Elastik
2 Knappenål

b 
Montér zigzagfoden "J".

c 
Vælge søm.

d 
Sy elastikken fast på stoffet, mens du strækker 
elastikken, så den har sammen længde som stoffet.

Mens du trækker i stoffet bag trykfoden med venstre hånd, 
træk da i stoffet med højre hånd foran trykfoden.

Påsyning af bånd eller elastik

Sømbetegnelse Søm 

Kontursting

2-punkts elastisk zigzag

3-punkt elastik zigzag

Påsyning af bånd

J

 FORTIGTIG
• Pas på, at nålen ikke rammer en knappenål eller

andre ting under syningen. Tråden kan filtre, 
eller nålen kan knække og forårsage skade. 

1

2

J



Applikation, patchwork og quiltning
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• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

* Sømme kan vælges direkte ved at trykke på numerisk taster
på maskinen under forudindstillede nyttesøm tilstand.
Se afsnit "Grundlæggende betjening".

Applikationer

a 
Klip appilkationen ud med et sømrum mellem 3 til
5mm.

1 Sømrum

b 
Placér et mønster lavet af tykt papir eller vliesline. stryg
sømrummet om bagsiden.

c 
Vend applikationen, og fastgør appilkationen med knappenåle 
eller risting.

1 Risting

d 
Montér zigzagfod "J" eller åbenfod (kan købes separat).

Applikation patchwork og quilting

Sømbetegnelse Søm

Zigzag-sting

Zigzag-sting til 
quiltede applikationer

Tungesting

Muslingekantsting

Ligesting (højre)

Ligesting (midt)

Ligesting (venstre)

Patchwork 
sammenføjningssting

Dobbelt patchwork/
overlocksting

Fagotsting

Quiltesting med 
håndsyet udseende

Quiltestipling

Memo
• Sømme, hvor der står "Q" i tabellen, er til quilting, og 

dem der står "P" udfor, er til patchwork. 

 Zigzagfod "J"

e 
Vælge søm.

 Åbenfod

1

1

J
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f Drej håndhjulet mod dig (mod uret), for at se om 
nålen går ned lige uden for applikationen, og 
derefter begynd at sy rundt i kanten af 
appilkationen, og sørg for, at nålen går ned uden 
for appilkationen.

Når du syr rundt om hjørner, stop symaskinen med 
nålen nede i stoffet udenfor applikationen, løft 
trykfoden, og derefter dreje stoffet efter behov for at 
ændre syretning.

Patchwork (crazy quilt)

a 
Fold kanten af det øverste stykke stof, og læg det
over det nederste stykke stof.

b 
Sy de to stykker stof sammen, så sømmen strækker 
sig over begge stykker.

Sammensyning

Når man syr to stykker stof sammen, klades det sammensyning. 
Når du skærer stof til quilteblokke, skal du tage højde for et 
sømrum på ca. 6,5mm.

Sammensyning af patchwork, er med ligestig med et sømrum på 
6,5mm fra enten fra højre eller venstre side af trykfoden.

a 
Ri eller sæt knappenåle langs sømrummet af stoffet, som
du ønsker at sy sammen.

b 
Montér zigzagfod "J".

c 
Vælge søm        eller    .

d 
Sy med den side af trykfoden der er ret til stofkanten.

■ For sømrum på højre side
Justér den højre side af trykfoden 

■ med kanten af stoffet, og sy med denne søm. 

1 6.5mm)

■ For sømrum på venstre side
Justér den venstre side af trykfoden 

■ med kanten af stoffet, og sy med denne søm. 

1 6,5mm

Memo
• For at ændre sømrummet, kan nålepositionen 

ændres (Sømbredden).
 

J

1

1
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■ Ved sammensyning af patchwork
Kan det være en fordel at bruge 1/4 inch quiltefod med
guide(kan købes separat). Denne quiltefod kan sy med
nøjsgtig 1/4 inch. eller 1/8 inch sømrum. Det kan bruges til
sammensyning af quilts.

a 
Tryk  , og montér 1/4 inch quiltefod med guide.

b 
Brug guiden og mærkerne på trykfoden til at sy
nøjagtige sømrum.
Sammensyning er en 1/4 inch sømrum
Hold stoffes kant mod guiden.

1 Guide
2 1/4 inch

For nøjagtig sømrum
Brug mærket på trykfoden til at begynde, sy og enden ved, 
så der 1/4 inch fra kanten af stoffet. Også god til top 
quiltning.

1 Placér stoffet kant ved dette mærke, for at begynde. 
2 Begynd syning
3 Stop syningen
4 Modsatte kant af stoffet, for at afslutte eller top quilte
5 1/4 inchh

Topstikning quilting 1/8 inch
Sy med kanten af stoffet på linjen på venstre side af trykfoden.

1 Ret side af stoffet 
2 Søm
3 1/8 inch

■ Brug 1/4 inch quiltefod (kan købes separat)
Hvis der anvendes 1/4 inch quiltefod, er sømrummet 6.5mm.

a 

b 
Montér 1/4 inch quilte foden.

c 
Vælg søm  .

d 
Align the mark at the upper edge of the 1/4" quilting
Placér stoffet til mærket på 1/4 inch quiltefoden.

Juster den højre kant af stoffet med den smalle del på 
højre side af 1/4 inch quiltefoden.

1 Mærk for 1/4 inch på quiltefoden
2 Begynd syning
Ved syning med et sømrum på 1/8 inch tilpasses venstre 
side af quiltefoden.

1 Søm 3.2mm

a

b

a

e

e

c

d

b

a

b

c

1

2

1

Ri eller sæt knappenåle langs sømrummet af stoffet, som 
du ønsker at sy sammen.
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e 
Start syning.

f 
Når man er nået til enden stop symaskinen.

Sy indtil mærket på 1/4 icnh quiltefoden flugter med kanten 
på stoffet.

1 6.4mm 
2 Slutning af sømmen
3 Mærk på 1/4 inch quiltefod

Quilt

En quilt er to lag stof med pladevat i mellem. Quilt kan nemt sys 
ved hjælp af overtransportør og quiltelinealen (kan købes 
separat).

a 
Ri stoffet til quiltning.

b 
Fjern trykfoden og snap-on delen.

c 

1 Gaffel
2 Nåleskrue

d 
Sænk trykfoden, sæt snap-on delensskrue i og stram 
skruen med en skruetrækkeren.

1 Skruen fra snap-on delen

e 
Vælge en søm.

f 
Placér em hånd på hver side af trykfoden og derefter stoffet
jævnt under syningen.

Note
• Tråd nålen manuelt, når du bruger overtransportøren 

eller tråd nålen inden du montér overtransportøren. 

• Når du syr med overtransportøren, stil hastigheden på 
langsom eller medium.

• Når du quilter, brug en 90/14 symaskinenål.
• Overtransportøren kan kun bruges til ligesting eller 

zigzagsting. Hæftesting kan ikke syes med 
overtransportøren, men man kan hæfte på stedet. For 
flere detaljer henvises til "STINGINDSTILLINGER AF 
SNITTET" i afsnittet "Grundlæggende betjening".

• (For modeller der er udstyret med auotmatisk stof 
sensor system)
Når "Automatisk stof sensor system" på 
indstillingsskærmen er sat på "ON", er tykkelsen af 
stoffet registreres automatisk af den interne sensor, så 
stoffet kan transporteres glat for det bedste sy resultat. 
Yderligere oplysninger om den automatiske stof 
sensorsystem, henvises til "Automatisk stof sensor 
system" i brugsanvisningen. 

2

3

1

 FORSIGTIGT
• Sørg for at stramme skruen med en skruetrækker,

ellers kan nålen ramme trykfoden, får så kan 
nålen bøje eller knække.

• Inden du begynder at sy, drej langsomt
håndhjulet mod dig (mod uret), og kontrollér, at
nålen ikke rører trykfoden. Hvis nålen rammer
trykfoden, kan nålen bøje eller knække.

a

b

a

Sæt den gaffelen på overtransportøren omkring 
nåleskruen.
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■ Brug en quiltelineal (kan købes separat).
Brug quiltelinealen til at sy parallelle sømme, der er jævnt
fordelt.

a 
Quiltelinealen kan sættes ind i hullet på bagsiden af

               overtransportøren eller i snap-on delen.

 Overtransportør

 Snap-on delen

b 
Justér quiltelinealen så afstanden  på den søm, der

            allerede er syet.

Frihåndsquiltning

Vi anbefaler at montér fodpedalen og sy med en konstant 
hastighed. Du kan justere syhastigheden på hastighedesknappen 
der kan skydes frem og tilbage på symaskien.

■ Brug åbn frihåndsquiltefod "O"* eller
frihåndsquiltfod *
*  Kan købes separat. 

Den åbne frihåndsquiltefod "O" eller frihåndsquiltefod, kan 
bruges til frihåndsquiltning med zigzag, pyntesømme eller 
ligesting, på stof med en ujævn tykkelse. Forskellige sting kan 
sys ved hjælp af frihåndsquiltefoden. For ydelige oplysninger 
om sting, der kan bruges, se "Skema over stingindstillinger " 
afsnittet " Grundindstillinger".

a 
Hæv trykfoden, og tag tilbehørsboksen af. Sænk 

undertransportøren, ved at skubbe knappen 
på bagsiden af symaskinen. 

→ Undertrasportøren er sænket.

b 
Vælge søm

c 
Fjern trykfod og snap-on delen.

d 
Montér frihåndsquiltefod, så pinden på quiltefoden er
over nåleskruen, pinden sidder på foden på venstre side. 

1 Pind
2 Nåleskrue
3 Trykfodsstang

 FORSIGTIGT
• Til frihåndsquiltning kan undertransportøren

sænkes (med kontakten til undertransportøren), 
så stoffet kan bevæges frit i vilkårlig retning. 
Hvis stoffet flyttes hurtigere end syhastigheden, 
kan nålen knække eller medføre andre skader. 

 Åbn frihåndsquiltefod "O"  Frihåndsquiltefod

Note
• Sørg for at quiltefoden er sat lige på.

a

1

2

3

1 Knap til undertransportør (symaskinen set bagfra). 
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S

e 
Hold quiltefoden på plads med din højre hånd og
stram skruen ved en skruetrækker.

1 Skruen til snap-on delen

f 
Brug begge hænder til at holde stoffet spændt, og før 
derefter stoffet frem og tilbage med jævn hastighed for 
at sy ensartede sting med en længde på ca. 2,0-2,5mm.

1 Sting

g 
Når du er færdig med at sy, hæv da 
undertransportøren på symaskinen. Sæt symaskinen 
indstillinger tilbage til de normale indstillinger. Drej 
på håndhjulet og undertransportøern hæves.

■ Brug frihåndsquiltefod "C" (Kan købes separat)
Brug frihåndsquiltefod "C" sammen med stikkesting
stingpladen til frihåndsquilting.

 Frihåndsquiltefod "C"

a 
Montér stikkesting stingplade (kan købes separat).

• For ydeliger detaljer on montéring af stingpladen,
henvises til brugsanvisning, der følger med
produktet.

1 Rund hul

b 

c 
Vælge .

d 
Fjern trykfod og snap-on delen.

 FORSIGTIGT
• Husk at stram skruen med en skruetrækker. 

ellers kan nålen berør trykfoden, så den bøjer 
eller knækker. 

Memo
• Frihåndsquiltning kræver øvelse.

 FORSIGTIGT
• Ved anvendelse af frihåndsquiltefod "C", skal du

sørge for at bruge stikkesting stingpladen og sy 
med nålen i den miderste nåleposition (i 
midten). Hvis nålen flyttes til andre positioner, 
kan nålen knække, hvilket kan nålen bøjer eller 
knække og medfører skade.   

Memo
• Bemærk at denne stingplade har et rundt hul til nålen.

a

Hæv trykfoden, og tag tilbehørsboksen af. Sænk 
undertransportøren, ved at skubbe knappen på 
bagsiden af symaskinen.

→ Undertrasportøren er sænket.

1 Knap til undertransportør (symaskinen set bagfra). 
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e 
Montér frihåndsquiltefod "C", sørg for den er lige.

1 Skrue til snap-on dels          
2 Hak

f 

1 Snap-on dels skrue

g 

1 Sting

h 

■ Ekko quiltning brug Frihåndsquiltefod "E" (kan
købes separet)
Sy quilte linjer i sammen afstand omkring et motiv kaldes
ekko quiltning. De quiltede linjer, der vises som krusninger
ekko væk fra et motiv, er kendetegn for denne quilt stil. Brug
målene på trykfoden som guide, for at sy rundt om motivet
med et fast interval. Vi anbefaler at bruge fodpedalen og sy
med en konstant hastighed.

1 6.4 mm
2 9.5mm

Note
• Sørg for, at quiltefoden er montéret korrekt.

 FORSIGTIGT

a

b

a

Note
•

•

Frihåndsquiltefod "O" kan også bruges sammen 
stikkestings stingplade. Frihåndsquiltefoden "O" er 
god til quiltning af stoffer med ujævne tykkelser.

Når man bruger stikkesting stingplade, skal sørge for 
at bruge stikkesting i midten.

Memo

Hold quiltefoden på plads med din højre hånd og 
stram skruen ved en skruetrækker.

• Husk at stram skruen med en skruetrækker.
ellers kan nålen berør trykfoden, så den bøjer
eller knækker.

Brug begge hænder til at holde stoffet spændt, og før 
derefter stoffet frem og tilbage med jævn hastighed for 
at sy ensartede sting med en længde på ca. 2,0-2,5mm.

Når du er færdig med at sy, hæv da 
undertransportøren på symaskinen. Sæt symaskinen 
indstillinger tilbage til de normale indstillinger. Drej 
på håndhjulet og undertransportøern hæves.

• Frihåndsquiltning kræver øvelse.

 Ekko frihåndsquiltefod "E" med mål
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a 

b 
Vælge .

c 

 

Fjern trykfod, snap-on del og skruen.

d 
Placér ekko frihåndsquiltefoden "E" på venstre side af
trykfodsstangen.

e 

f 
Brug målene på quiltefoden som guide, for at sy jævnt omkring
motivet.

1 6.4mm

 FORSIGTIGT

a

 FORSIGTIGT

• Til frihåndsquiltning kan undertransportøren
sænkes (med kontakten til undertransportøren),
så stoffet kan bevæges frit i vilkårlig retning.
Hvis stoffet flyttes hurtigere end syhastigheden,
kan nålen knække eller medføre andre skader.

Stram skruen ved en skruetrækker.

• Husk at stram skruen med en skruetrækker.
ellers kan nålen berør trykfoden, så den bøjer
eller knækker.

→ Undertrasportøren er sænket.

1 Knap til undertransportør (symaskinen set bagfra). 

Hæv trykfoden, og tag tilbehørsboksen af. Sænk 
undertransportøren, ved at skubbe knappen på 
bagsiden af symaskinen.
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Færdigt projekt

g 

Satingsting ved brug af hastighed 
kontrolskydderen

Brug fodpedalen ved syning af satinsting. Hvis de indstiller 
hastighed kontrolskydderen til styrring af stingbredden, kan du 
foretage små ændringer af stingbredden under syningen. 
(Gælder kun visse modeller).

a 
 Brug fodpedal.

b 
Montér zigzagfod "J".

c 
Tryk  på displayet på skærmen, og sæt hastigheds 

skydderen knappen på "ON".

Indstillingerne afhænger af modellen.

→ Symaskine er nu indstillet, så man kan kontorleres
med hastigheds skydderen.

d 
Tryk   .

e 
Vælg søm   .

f 
Mens du syr, kan du skubbe i hastighed skydderen, for
at ændre på stingbredden.

Slkub skydderen til venstre for at gøre sømme smallere. 
skub skydderen til højre for at gøre sømmen bredere.

• Justér hastigheden med fodpedalen.

g Når du er færdig med at sy, stil da hastigshed skydderne
tilbage på "OFF".

J

Smallere Bredere

Memo
• Selvom synings resultat varition afhænger af stoftypen 

og tykkelsen af den sytråd du anvender, skal du justere 
stinglængden mellem 0.3 og 0.5mm. 

Når du er færdig med at sy, hæv da 
undertransportøren på symaskinen. Sæt symaskinen 
indstillinger tilbage til de normale indstillinger. Drej 
på håndhjulet og undertransportøern hæves.
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Trenser er en type forstærkning, der bruges til at forstærke 
punkter, der er udsat for belastning, f.eks. lommeåbninger.

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

*  Sømme kan vælges direkte ved at trykke på numerisk taster
 på maskinen under forudindstillede nyttesøm tilstand.
 Se afsnit "Grundlæggende betjening".

Triple sting

Brug triple sting til syning af ærmegab og indersømme.

a 
Montér zigzagfoden "J".

b 
Vælge søm   .

c 
Start syning.

Trense

Trenser er en type forstærkning, der bruges til at forstærke 
punkter, der er udsat for belastning, f.eks. lommeåbninger.

a 
Bestem den ønskede længde af trensen.

Indstil knapholderen på knaphulsfoden "A" til den 
ønskede længde. (Afstanden mellem markeringerne på 
trykfodens skala er 5mm).

1 Skala på trykfoden 
2 Længden på trensen 
3 5mm

• Maxium længden er ca. 28mm på trensen.

b 
Montér knaphulsfoden "A".

c 
Vælge søm   .

d 
Læg stoffet, så lommens åbning vender mod dig, og sænk
trykfoden, så nålen går ned 2mm foran lomme åbningen.

1 2mm
Før overtråden under trykfoden.

Forstrækninger

Sømbetegnelse Søm 

Triple sting

Trense

Stopning

J

3

1

2

1

a

• Når du sænker trykfoden, tryk da ikke trykfoden
sammen.

1 Ændre ikke på afstanden.
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e 
Træk knaphullesarm ned, så langt så muligt.

1 Knaphulsarm     
2 Beslag

f 
Hold forsigtigt i enden af overtråden, og begynd at sy.

g Hæv trykfoden, og fjern stoffer og klip trådene.

h 
Hæv knaphulsarmen, til den oprindelige position.

Stopning

1 Hæftning

a 
Sæt den ønskede længe på stopningen.

1 Skala på trykfoden       
2 Længden på stopningen 
3 5mm    
4 7mm

→ Når stopningen er færdig, sys der automatisk
hæftning, og så stopper symaskinen.

b 
Monter kanphulsfod "A". 

c 
Vælg søm         eller    .

Memo
• hvis stoffet ikke kan fremføres f.eks. fordi det er for tykt, 

øge da stinglængden.  

2

1

1

2

4

3

1 Knaphulsarm
Knaphulsarmen skal ned bagved beslaget på 
knaphulsfoden, som vist på tegningen.

Indstil knapholderen på knaphulsfoden "A" til den 
ønskede længde. (Afstanden mellem markeringerne på 
trykfodens skala er 5mm).

• Maxium længden er ca. 28mm på trensen.
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d 

1 Reven
2 2mm

Pass the upper thread down through the hole in the 
presser foot, and then lower the presser foot.

g 

2

1

a

2

1

Memo

Læg stoffet, så lommens åbning vender mod dig, og sænk 
trykfoden, så nålen går ned 2mm foran lomme åbningen.

• Når du sænker trykfoden, tryk da ikke trykfoden
sammen.

1 Ændre ikke på afstanden.

e 
Træk knaphullesarm ned, så langt så muligt.

1 Knaphulsarm     
2 Beslag

f 
Hold forsigtigt i enden af overtråden, og begynd at sy.

Hæv trykfoden, og fjern stoffer og klip trådene.

h 
Hæv knaphulsarmen, til den oprindelige position.

• hvis stoffet ikke kan fremføres f.eks. fordi det er for tykt, 
øge da stinglængden.  

1 Knaphulsarm
Knaphulsarmen skal ned bagved beslaget på 
knaphulsfoden, som vist på tegningen.
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Snørerhuller kan bruges som bæltehuller og lignende.

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

a 
AMontér monogramfoden "N".

b 
Vælg søm   .

c 
Justér snørerhullet med stinglængden og vælge den 
rette størrelse.

1 7mm
2 6mm
3 5mm

d Sænk nålen ned i stoffet på det sted, hvor sømmen skal 
starte, sænk trykfoden.

e 
Start syning.

f 
Brug hulsylen for at lave et hul i midten.

Snørerhuller

Sømbetegnelse Søm

Snørerhul

1 2 3

Memo
• Hvis der anvendes en tynd tråd, kan snørerhullet virke 

lidt åben. Hvis dette sker, sy da snørerhullet 2 gange, 
inden stoffet fjernes, så de placér lige oven på hianden.

→ Når stopningen er færdig, sys der automatisk
hæftning, og så stopper symaskinen.

• Når du bruger hulsylen, anbring et tykt stykke papir
eller andet beskyttende materiale under stoffet, inden
du laver hullet.
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Brug disse sømme til påsyning af lapper eller emblemer på 
skjoerteærmer, bukseben m.v.

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

Før friarmen gennem det runde stykke stof, og sy i den 
rækkefølge, der er vist på tegningen.

c 
Vælg søm   .

d Sænk nålen ned i stoffet i hjøretne, og begynd at sy.

Sænk nålen i øverste højre hjørne..

→ Stoffet føres mod bagside, som sædvanligt.

e 
Når du kommer til hjørnet, stop symaskinen og vælg søm. 

f 
Start syning.

→ Stoffet føres mod højre.

g Når du kommer til hjørnet, stop symaskinen og vælg søm. 

h 
Start syning.

→ Stoffet føres fremad.

i 
Når du kommer til hjørnet, stop symaskinen og vælg søm. 

j 
Start syning.

→ Stoffet føres mod venstre.

Montering af lapper på små områder

Sømbrtagnelse Søm 

Baglæns 
(Ligesøm)

Sidelæns mod venstre 
(ligsøm)

Sidelæns mod højre 
(ligesøm)

Fremad 
(Ligesøm)

Sidelæns mod 
venstre (ziazag)

Sidelæns mod højre 
(zigzag)

Fremad 
(zigzag)

Baglæns 
(zigzag)

13

4

a 
Tag tilbehørsboksen af, så du får friarm frem.

b 
Montér monogranfoden "N".
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k 
Når du kommer til hjørnet, stop symaskinen og vælge søm

           igen.

l Når der er syet 3 til 5 sting over foregående søm,  stop 
symaskinen.

Memo
• Retningen af stoffet vil varierer afhængigt af den 

valgte søm. Vær sikker på at føre stoffet i den rigtige 
retning. 

Montering af lapper på små områder
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I nyttesting indeholder følgenden dekorativesting.

• Find de nedenstående sømmes numre i
sømoversigten for din symaskine.

Fagotsøm

En søm, der sys hen over en åben søm,kan kaldes en fagotsøm. 
Den bruges til bluser og børnetøj.

a Brug et strygejern til at folde de to stykker stof langs 
deres søm.

b 
Læg de to stykker stof med ca. 4mm fra hianden og ri 
dem fast på et tyndt stykke papir eller vandopløseligt 
materiale.

Hvis du tegner en linje i midten på papiret eller det 
vandopløselige materiale. er der noget at styrer efter.

1 Tyndt parpir eller vandopløseligt materiale 
2 Ri sting
3 4mm

c 
Montér zigzagfoden "J".

d 
Vælge søm        eller     .

e 
Sæt stingbredderen til 7.0mm.

f 
Sy så midten af trykfoden er på midter linje på papiret.

the center of the two pieces of 
fabric.

g 
Efter endt syning, fjern papiret.

Dekorativesting

Søm betegnelse Søm

Patchwork 
(sammenføjningssting)

Dobbelt patchwork 
overlockssting

Fagotsting

Muslinge kantsting

Smocksynings sting

Fagotsting

Fagot sting

Satintungsting

Hulsøms sting

Vaffelsøm

Kant sting

Stigesyning

Tripple zigzag

Pynte søm

Slangesøm

2

1

3

J
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Tungesøm

Muslingesøm kan bruges i nakken af blusen og til at dekorere 
kanterne af projekter.

a 
Montér monogramfoden "N".

b 
Vælge søm   .

c 
Sy langs kanten af stoffet, og sørg for ikke at sy direkte
på kanten af stoffet.

• For bedre resultatet, anvende en stivelse spray på
stoffet og tryk med et varmt strygejern før der sys.

d 
Klip langs stingen.

• Pas på ikke at klippe i stingene.

Smocksyning

Når man syr eller broderer dekorationssting hen over 
rynkninger, klades det smocksyning. Det bruges som pynt på 
forstykker af bluser eller ærmekanter.

Smocksyning tilføjer testur og elastiktet til stoffet.

a 
Montér zigzagfoden "J".

b 
Vælg ligesøm, og indstil stinglængden til 4.0mm og

           løsen overtrådspænningen.

c 
Sy sømmen med en afstand på 10mm.

1 1cm)

• Træk ca. 5cm ud i begyndelsen og ved afslutning.

• Brug ikke hæftning eller trådafklip.

d 
Træk i undertrådene for at lave rynker.

Glat rynkerne ved at stryge dem.

e 
Vælg en af disse sømme                   

 

f 
Sy mellem de to rynke tråde.

g 
Træk rynketrådene ud.

J

1

Dekorativesting



Syning S-43

N
YTTESTIN

G

S

Muslingesøm

Muslingesøm, de bruges til at dekorare, på forstykker eller 
manchetter, lavet af tyndt stof.

a 
Fold stoffet diagonalt.

b 
Montér zigzagfoden "J".

c 
Vælg søm   , og derefter øge trådspændingen.  

d 
Sy, så du er sikker på at nålen gå ned lige udenfor 
kanten på stoffet.

1 Nåleposition

e 
Fold stoffet tilbage og stryg læggene ned dem til strygejern.

Sammeføjning

Dekorative sømme der kan sys over sømrum er der syet sammen 
af 2 stykke stof. Dette kan bruges til, crazy quilt.

a 
Montér zigzagfoden "J".

b Sy to stykker stof sammen ret mod ret, og pres
sømrummet fra hianden.

1 Vrang siden af stoffet
2 7mm sømrum
3 Ligesøm

c 
        

Vælg en af disse sømme

d  
Vend stoffet om på ret siden, og sy henover sømmen
med trykfoden i midten.

1 Ret siden af stoffet

J

1

J

1

1

2

3

a

Dekorativesting
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Hulsøm

Med syning med wingnålen, er nålen størrer endt normalt, 
hvilket skaber en blonde-lignede dekorative søm. Dette bruges til 
udsmykning af kanter, duge på tyndt eller mellemtykt stof 
foruden lærred.

a 
Isætning af wingnålen.

• Brug 130/705H 100/16 wingnål. 

• Nåletråderen kan ikke bruges sammen med wingnålen, 
da kan man ødelægge nåletråderen. Tråd nålen 
manuelt. 

b 
Montér monogramfoden "N".

c 
Vælge en søm.

TDisse sømme kan blive brugt , , , , , 

• Når du sy med wingnål, vælge da en stingbredde på
6.0mm eller mindre.

d 
Start syning.

Ved delvis fjernelse af tråde kaldes "hulsøm". Det giver flotte 
resultater med tekstiler, der har en løs vævning. 

To måber at oprette hulsømme er beskrevet nedenfor.

■ Hulsøm (eksempel 1)

a 
Tærk nogle tråde udad stoffet.

b 
Montér monogramfod "N".

c 
Vælge søm        .

d 
Med ret side opad, sy langs den højre kant af den trævlede del.

e 
Tryk på spejlvendning knappen.

→ Sømmen på skærmen er spejlvent.

f 
Sy langs den anden kant af den trævlede del, så det ligner den 
forrige syning.

Tryk på spejlvendnings knappen igen, så vender symaskinen 
tilbage til normalt.g

 FORSIGTIGT
• Med syning med wingnål, vælge en stingbredde

på 6mm eller mindre, ellers kan nålen bøje eller
knække.

• Efter justering af stingbredden, drej langsomt
håndhjulet mod dig (mod uret), og kontrollér. at
nålen ikke rører trykfoden. Hvis nålen rammer
trykfoden, kan nålen bøje eller knække.

N

N

Dekorativesting
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■ Hulsøm (eksempel 2)

a  Træk nogle tråde udad to sektioner af stoffet, 
mellemrummet både være ca. 4mm.

1 4mm)

b 
Montér monogramfoden "N".

c 
Vælge søm         .

d 
Sy langs centener af midter stykket.

1

N

Dekorativesting
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Dekorativesting



Dekotativ 
syning
Dette afsnit indeholder oplysninger om syning af bogstaver og pyntesømme samt om justering og redigering af 
dem.                                                                                                                                                                                   
Desuden beskriver man, hvordan "MY CUSTOM STITCH", som giver dig mulighed for at skabe egne originale 
sømme.
Side nummer begynder med "D" i dette afsnit.

Skærmbilledet og maskine tegninger kan variere en smule, dette afhænger af symaskinen modellen.

Kapitel 1 BOGSTAVER / DEKORATIVESØMME.................. D-2

Kapitel 2 "MY CUSTOM STITCH"........................................ D-12

 FORSIGTIGT
• Før udskuftning af trykfoden, skal du trykke på  (Trykfod / Nåle udskiftnings knappen) 

på betjeningspanelet for at låse alle taster og knapper, ellers er der risiko for personskade, 
hvis der trykkes på knappen "Start"Stop" eller andre knapper og symaskinen starter. 



Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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Valg af sømme

Nogle symaskiner er udstyrede med følgende 
pyntesømme og bogstaver.

Dekorative sømme

Kategorien                indeholder følgende tre typer af 
sømme. Tilgængelighed af sømme varierer afhængigt af 
din symaskine model. Se Hurtig reference guiden.

Satin sømme

7mm satin sømme

Korsting

Bogstaver

, og For at vælge et bogstav / dekorativ søm, tryk på         eller så 
bruger de numeriske knapper til at vælge din ønskede 
søm.

■ Dekorativ sømme
For hvert tryk på     ændres dekorative sømkategorien i 
følgende rækkefølge. 

...

Vælg kategorien der indeholder den ønskede søm, og  
angiv derefter sømmens nummer.

Kapitel 1 BOGSTAVER
DEKORATIVESØMME

Syning af de forskellige indbyggede dekorativesømme

Note
• Søm numrene varierer afhængigt af din 

symaskine model. Se Hurtig reference guide. 

Operations
knap Inkluderet sømme Ikon

Dekorative sømme
"MY CUSTOM STITCH" (Nr. 97)

Satin sømme         
7mm satinsømme 

Korssting

Pyntesømme

Operations
knap Font Ikon

Gotisk

Håndskrift

Omrids

Kyrillisk

Japansk

Memo
• For søm 01 til 09, kan sømmen også  

vælges ved hjælp af de numeriske knapper til at 
indtaste et tocifret tal og derefter tryk   .

• Ved brug af en - cifrede tal, og det er indtastet forkert, 
skal du trykke på slet         og det indtastede number 
bliver slettet. 



D

■ Bogsatver

...

Vælge den font du ønsker, og da vælge det bogstav du 
ønsker.

Sletning af sømme

 betjeningspanelet.For at fjerne den valgte søm, tryk på

→ Den valgte søm fjernes.

For et flot resultat

For at opnå flotte resultater ved syning af bogstaver / 
dekorative sømme, tjek nedenstående skema, for de rigtige 
stof /  tråd /nålekombinationer.

Memo
• Når du vælger en søm/bogstav fra en kategori, der 

indeholder over 100 sømme, skal sømme vælges ved at 
indtaste 3 cifrede tal (f.eks. 001) uden at trykke    .
Når en eller to cifrer er indstastet, og hvis sømmen 
ikke kan vælges med det indtastede nummer, tryk 
for at bekræfte nummeret på sømmen. 

Memo
• Hvis en ny søm vælges uden at slette den tidligere 

valgte søm, bliver den første og anden søm 
kombineret. 

Note
•

•

Andre faktorer såsom stoffets tykkelse, stabiliserings
materialer, m.v, har også en effekt på sømmen, så du 
bør altid sy en prøve først, før du begynder på dit 
projekt. 

Det kan være nødvendigt at justere sømmen,
afhængigt af typen af stof eller syhastigheden, juster
sømmen på et prøvestykke, der er det samme stof
som dit projekt.

• Ved syning satin sømme, kan der være krympning
eller sammenklumpning af sting, så sørg for at læg et
stykke stabilisator under stoffet.

• Før stoffet med hånden for at holde stoffets retning
lige og også under syning.

Stof Når du syr i strækstof, lette stoffer eller stoffer med 
grov vævninger, brug af stabilisering på bagsiden af 
stoffet. et alternativ ville være at placere stoffet på 
et tyndt stykke papir, såsom mømstrepapir.

1 Stof
2 Stabilisator
3 Tyndt papir

Tråd #50 - #60
Nål Med luftigt, uregelmæssige eller strækstoffer. Brug  

kuglenål (guldfarvet) Nm 75
Ved kraftige materialer: universal nål 90/14

Trykfod Monogramfod "N".
Brug zigzagfod "J" kan give et ringe resultat.

Tvillingenål Du kan sy med tvillingnål (2,0/11), når du vælger 
7mm satin sømme. I dette tilfælde skal du bruge 
zigzagfod "J".

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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Dekorative syning D-3

 ændres fonten i følgende rækkefølge.For hvert tryk på
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Grundlæggende syning

a Vælge dekorative søm eller bogstaver.

b Montér monogramfoden "N".

c Placér stoffet under trykfoden, og træk undertråden op
på retsiden, ved er trykke på          
(Nålepositionsknappen), sænk nålen ned i stoffet og 
snæk trykfoden.

d Tryk på "Start/stop knappen og begynd syning.

e Tryk Start/Stop knappen, for at stoppe syningen.

f Tryk          (Hæfte knappen) eller  (forskærnings 

knappen) for agt sy hæftning. 

 FORSIGTIGT
• Ved syning 7mm satinsømmen og stingene 

rynker sammen, forlænge stinglængden. Hvis 
du forsætter med at sy, når stigene rynker 
sammen, kan nålen bøje eller knække. 
Yderligere oplysninger om justering af 
stinglængden, se "Indstilling af stinglængde" i 
afsnittet "grundlæggende betjening". 

Memo
• Hvis stoffet trækker eller skubbes under syningen kan 

mønsteret ikke blive korrekt. Afhængigt af sømme, kan 
der også være bevægelser til højre og venstre, samt frem 
og tilbage. før da stoffet med hånden for at holde stoffet 
lige under syningen.

Memo
• Ved syning af bogstaver, syr symaskinen automatisk 

hæftning i begyndelsen og ved afslutning for hvert 
bogstav.

• Når du er færdig, klip at den overskydende tråd 
over mellem bagstaverne.

Note
• Ved syning af nogle sømme, vil nålen midlertidigt

holde pause i øverste position, mens stoffet føres
frem. (Kun maskiner med ristingfunktion)

• På sådanne tidspunkter, vil der forekomme
anderledes lyde under syningen. Denne lyd er
normal og er ikke et tegn på en funktionsfejl.

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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Kombination af sømme

a Vælg først kategorien og så sømmen.

→ Den valgte søm vises på skærmen.

• Når syning starter, er det den valgte søm der bliver
syet indtil symaskinen stopper.

b Vælg den næste søm, vælge først kategori og så søm.
→ Den kombinerede søm vises på skræmen.

• for at fjerne den valgte søm tryk på
betjeningspanelet. Det mønster, der sidst er valgt
fjernes.

Efter alle de ønskede sømme er valgt, start syningen.

→ Denne rækkefølge, som sømmen vises på skærmen,
er i den rækkefølge, de bliver syet i.

Gentagelse af kombineret mønstre

Når flere sømme er kombineret, stopper symaskinen, når 
mønstret på skærmen er blevet gennemført. Brug følgende 
operationer til at sy kombinationen flere gange.

a Når sømmen er blevet kombineret, tryk på 

→ Tryk på skærmen bliver til , og du kan 
nu sy det angivne mønster gentagne gange.

→ tryk igen på og det bliver til  (syning af enkelt motiv).

Memo
• Op til 70 sømme kan kombinesres.
• Hvis flere sømme skal kombineres, stop symaskinen. 

når alle de valgte sømme, der er vist i skærmen er 
blevet syet. For gentagene gange sy denne kombination 
se henvisning "Gentagelse af kombinneret mønstre" på 
side D-5.

• Det kombinerede søm kan gemmes til senere brug. For 
detaljer, se "Lagring af en søm" på side D-9.

• Når du har oprettet en kombination af sømme, der gør 
det muligt for stingbredde/-længde justering og en, der 
ikke tillader, kan du justere stingbredden/-længden på 
din søm. Dog vil det kun være på de sømme hvor det er 
muligt at ændre stingene, blive justeret.

Note
• Hvis gentage syning er indstillet, vil mønsteret 

blive gentaget indtil symaskinen stoppes.
• Hvis symaskinen bliver slukket vil gentagne/

enkelt søm syning, vende tilbage til 
standardindstillinger.

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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Kontrol af det valgte mønster

Når man ikke kan se hele mønsteret på skærmen, og gerne vil 
kontrollere dit mønstre, kan du gøre følgende trin. 

a Vægle  (Check) på skærmen i indstillinger.

b Tryk på "-" eller "+", og for at se hele mønsteret.

c Tryk .

Ændring af størrelsen af fonte

Størrelsen af bogstaverne (undtagen håndskrift font) kan skiftes 
mellem store og små bogstaver. Afhængig af din symaskine 
model, størrelsen af håndskrift skrifttype font, Dekorative 
sømme, Satin sømme kan også ændres. 

a Vælg søm.

b Skærm

vælg 

 (Størrelse vælg) i skærmbilledet indstillinger, 

Stor og            lille.

 Stor

 Lille

c Gentag trin a og b.

Ændring af stingtætheden

Hvis der er valgt en satinsøm, kan stingtætheden ændres. 

a Vælg en satin søm.

b Vælg        (stingtæthed) i indstillinger, og
vælg den ønskede søm tæthed.

Vælg  for grovere syning eller vælge  for finere syning.

Memo
• det kombinerde mønster kan gemmes til senere brug.  

 FORSIGTIGT
• Hvis syningen er for tæt, afhængigt af nålen, 

stingene kan rynkets sammen, hvilket får kan 
får nålen til at knække. 

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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Ændring af længden mønstret

Længden af en del af en 7mm satin søm har 5 indstillinger.

a Vælge en 7mm satin søm.

b Vælge  (Forlængelse) i indstillinger og vælge
mellem "1" til "5".

Ændring af tegnafstanden

a Vælge bogstaver.

b Vælge         (Tegnafstand) i indstillinger.

c Juster tegnafstanden ved at tryk på "-" eller "+" knap.

Jo højere indstilling, vil den bredere tegnafstanden være; jo 
lavere indstilling, vil være den smallere tegnafstanden være.

Oprettelse af forskudte sømme

b Tryk .

→ Den næste søm flyttes med en halv bredde til højre.

c Vælge den samme søm.

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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(For modeller udstyret med forskydningssømme)
Dekorative sømme kan flyttes til venstre eller højre med en 
halvbredde af sømmen, så du kan skabe et forskudt søm. (Se om din 
symaskine kan lave disse sømme). Dette kaldes forskudte sømme". 
som et eksempel er proceduren for oprettelse af følgende sømme 
beskrevet.

a Vælg en dekorativ søm.
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d Tryk .

→ den næste søm flyttes en halv bredde til venstre. 

e Tryk  , for at gentage mønsteret.

• For ydelige detaljer, se "Gentaleser af kombineret
mønstre" på side D-5.

■ Eksempel af kombinations sømme.

Spejvending af en søm

a Når der valgt en enkelt søm, tryk  for at
Spejvende sømme vandret.

→ vises på skærmen, og den valgte er søm spejlvendt.

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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Vende tilbage til begyndelsen på sømme.

Du kan vende tilbage til begyndelsen af sømmen efter at have 
begyndt syning eller når sømmen sys forkert.

a 
Tryk "Start/Stop" knappen for at stoppe symaskine, 
og tryk                 .

→ Syningen vender tilbage til begyndelsen af den
valgte søm ("W").

b Tryk på "Start/Stop knappen for at forsætte med at sy.

Lagring af en søm

Kombinerede mønstre kan gemmes til senere brug. De 
mønstre du gemmer går ikke tabt når man slukker 
symaskinen, og hentes frem til enhver tid. Der kan gemmes op 
til 15 mønstre.

a Lad et kombineret mønster, du ønsker at gemme.

• For ydeliger detaljer, se "Kombination af
sømme" på side D-5.

b Tryk på skærmen.

→ En skærm, der viser listen over lommer, og en tom 
lomme er valgt.

c Tryk          .

• Sluk ikke for symaskinen, mens mønsteret bliver gemt,
da mønster da vil gå tabt.

Memo
• Hvis der trykkes på denne knap, når syningen er 

stoppet, kan der tilføjes flere sømme i slutningen af 
det kombineret mønster. (i dette eksempel tilsættes 
"!".)

Memo
• for at vælge en lomme, hvor mønstret kan være gemt 

  tryk                     eller                      for at angive den 

ønskede lomme, og tryk derefter på .

•

• Hvis der er gemt noget i alle lommer, kan man 
sagtens overskrive med et nyt mønstre.

• Hvis der ikke er en tom lomme, vælg da en lomme, 
som indeholder et mønster, der kan overskrives.

 Brug                   for at rulle den valgte kombination til venstre 
for at tjekke hele mønsteret. 

  

• Når mønsteret er gemt i lommen, kan det ikke slettes 
uden at det overskrives. Når du ønsker at slette et 
mønster i lommen, skal du trykke på 
uden at vælge mønsteret.

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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Hente et mønster frem

a Tryk  en eller to gange, indtil en liste over de gemt 
mønstre som den, der vises nedenfor.

b Vælg det ønskede gemt mønster ved hjælp af

 eller .

→ Den valgte lomme , vil vises omvendt (fremhævet), og
det lagrede mønster vises.

c Kontroller indholdet og tryk derefter på  

Justering af sømme

Sømme der ikke sys korrekt, afhængigt af typen af stof og 
syhastigheden, hvis dette sker, justere sømmen mens du syr på en 
rest stof, der er det, som dit projekt.

Det mønster, der anvendes til at foretage justeringer varierer 
afhængigt af din symaskine model.    

For modeller med lodrette og vandret justering

justring søm: nr. 36                    eller 80)

For modeller med lodret justering 

indstillinger:  (nr. 31 i)

a Montér monogramfoden "N".

eller b Vælg

 c Start syning.

→ Symaskinen stopper efter den er færdig med at sy 
sømmen. 

d Kontroller den syede søm.

Hvis den del af sømmen er vist som på tegningen er syet 
ensartet, er sømmen korrekt.

Hvis sømmen ser ud som vist nedenfor. sømmen er 
skævt i lodret retning.

(for modeller udstyret med vandret justering)
Hvis mønsteret ser ud som vist nedenfor, sømmen er 
skæv i vandret retning.

Hvis sømmen ikke er syet korrekt, skal du følge 
nedenstående trin for at justere syning.

e Vælge  (Fin justering lodret) in indstillinger på skærmen.

Memo
• Brug  at rulle det valgte mønster mod venstre 

for at tjekke hele mønsteret.

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme
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f Tryk på "-" eller "+" for at justere den lodrette retning.

→ foretag de nødvendige justeringer i henhold til 
hvordan sømmen er syet.

Tryk på "+" for at øge den lodrette retning i designet.

Tryk på "-" for at formindske den lodrette retning i 
designet.

For brugere af modeller udstyret med vandret justering: 
Gå til punkt 7.

For symaskine modeller der kun har lodrette 
indstillinger justeringer: Gå til punkt 9.

g Vælg  (Fin justering vandret) på indstillings skærmen.

h Tryk på "-" eller "+2 knappen for at juster vandret.

→ Foretag de nødvendige justeringer i henhold til 
hvordan sømmen er syet.

Tryk på "+" for at øge den vandrete afstand i sømmen.

Tryk på "-" for at formindske den vandrete retning af sømmen.

i Tryk  .

j Vælge  eller  en gang, start syning på 

symaskine og kontrollere sømmen.

Fortsæt justering af sømmen indtil det er syet korrekt.

Syning af de forskellige indbyggede dekorationssømme

Dekorative syning D-11
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Med MY CUSTOM STITCH funktion, kan du sy sømme, som du selv kan designe

Tegn en skitse af sømmen

Forbered at gitter ark.

a Tegn en skitde af sømmen på et gitter ark.

Tegn sømmen som en kontinuerlig linje og med 
startpunkt og et slutpunkt af designet i samme 
højde.

b 
Hvis sømmen skal gentages, skal der være et
mellemrum, før gentagelsen af sømmen.

c 

d Bestem syrækkefølgen.

For at få et god søm , luk sømmen ved at 
krydsende linjen.

Afprøvning af sømmen

a Montér monogramfoden "N".

Kapitel 2 MY CUSTOM STITCH
Design af egne sømme
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Markér punketrne i sømmen, som er placeret på kryds i gitteret, og 
derefter knytte disse punkter med en kontinuerlig lige linje.
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b Tryk  på betjeningdpanelet så mange gange som  
nødvendigt,  indtil der vises, og tryk på .

→ Skærm for MY CUSTOM STITCH vises.

c 
Kontroller gitter arket, og angiv koordinaterne for det
første punkt.  Angiv koordinaterne ved hjælp af "-" og 
"+" knapperne, og tryk på        .

d Specificere koordinaterne for det andet punkt, og derefter
tryk   .

e Angiv, om det er en enkelt syning eller en tredobbelt

syning sys melle punkterne.

Vælge    enten af dem ved hjælp af "-" eller "+" 

knapperne og tryk derefter på           .

1 Enkelt sting       
2 Tredobbelt sting

f Vælg, om at afslutte redigering af sømmen og vende

tilbage til sy skærmen eller forstætte redigeringen.         

Vælg enten af dem ved hjælp af "-" eller "+" knappen, og 

tryk derefter på .

1 Forsæt redigering 
2 Afslut redigering

g Gentag punkt 4 til 6 for at angive hver punkt.

h Efter er blevet indtastet alle punkter, vælge       .

i 
Angiv de forskellige stings indstillinger, f.eks. 
hæftning/forstærkning, på sammen måde som med 
andre sting.

2

1

Note
• For at kunne rette et punkt tryk på  da 

fremkommer den viset skræm, vist nedenfor.

Tryk én gang for at markere det sidste punkt bliver 
hvidt. Tryk igen for at vælge det foregående punkt. 
for at vælge det næste punkt, tryk på    .
efter valg af punkt, der skal rettes, kan du flutte den 
ved hjælp af "-" og "+" knapperne.

• Det sidste punkt kan slettes ved  at trykke mens 
punktet vises sort på skærmen, 

Note
• den søm du lave kan gemmes til senere brug, For 

ydeliger detaljer, se "laging af en søm" på side D-9.

2

1

Dekorative syning D-3
Dekorative syning D-3

Dekorative syning D-13

Design af egne søm
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Eksempel af designs

Indtast hvert af de punkter, der er angivet i tabellen og sy en prøve.

Punkt Punkt

1 0 0 21 38 13
2 12 0 22 35 14
3 18 3 23 32 13
4 22 6 24 30 10
5 23 10 25 32 6
6 21 13 26 35 3
7 17 14 27 41 0
8 14 13 28 45 0
9 12 11 29 47 4

10 9 13 30 44 7
11 6 14 31 45 11
12 3 13 32 47 13
13 1 10 33 50 14
14 3 6 34 54 13
15 6 3 35 56 10
16 12 0 36 55 6
17 41 0 37 51 3
18 43 4 38 45 0
19 40 7 39 70 0
20 41 11

Punkt Punkt

1 0 0 21 10 11
2 30 0 22 12 10
3 32 1 23 8 9
4 32 7 24 12 8
5 32 10 25 7 6
6 33 12 26 12 6
7 35 11 27 6 3
8 35 8 28 10 2
9 37 12 29 5 0

10 35 14 30 10 2
11 32 14 31 16 1
12 30 11 32 19 0
13 30 5 33 23 0
14 29 3 34 22 6
15 26 8 35 17 10
16 24 10 36 22 6
17 18 13 37 23 0
18 13 14 38 19 0
19 12 14 39 42 0
20 13 12

Punkt Punkt

1 0 0 21 16 10
2 3 5 22 18 12
3 5 8 23 21 13
4 8 11 24 25 14
5 12 13 25 28 14
6 17 14 26 33 13
7 20 14 27 37 11
8 24 13 28 41 8
9 27 12 29 43 5

10 29 11 30 44 0
11 31 9
12 32 6
13 30 3
14 27 1
15 24 0
16 21 0
17 18 1
18 16 3
19 15 5
20 15 8

Punkt Punkt

1 0 7 21 20 11
2 5 7 22 21 7
3 4 3 23 24 7
4 5 7 24 23 14
5 8 7 25 24 7
6 7 0 26 27 7
7 8 7 27 27 11
8 11 7 28 27 7
9 11 3 29 32 7

10 11 7 30 27 11
11 16 7 31 23 14
12 11 3 32 20 11
13 7 0 33 16 7
14 4 3 34 20 3
15 0 7 35 23 0
16 4 11 36 27 3
17 7 14 37 32 7
18 11 11
19 16 7
20 21 7

Design af egne søm




