
Hvis du ikke har prøvet at brodere før, så er NV950 lige maskinen at starte med. Der er hele 70 bro-
derimønstre + CD-rom med 126 broderier at gå i gang med. Alle motiver kan forstørres/formindskes 
og roteres/spejlven des, så de passer præcist til det sted, de skal placeres. Der er indbygget hjælpe-
funktion i maskinen, som forklarer de mest almindelige   funktioner, såsom spoling af undertråd 
eller udskiftning af trykfod. Som symaskine   er der 129 forskellige sømme og 10 forskellige 1-trins 
knaphuller at vælge ud fra, og der kan gemmes personlige indstillinger og kombinationer af sømme 
i maskinens hukommelse

Til de små broderier og syopgaver

Med en overlock´er syr du tøjet sammen og laver den sidste fi nish, så som afslutning af 
kanter. Syr 2, 3 eller 4 tråds overlocksøm og skærer det overskydende stof af – resultatet 
er jævne, glatte og ensartede sømme med professionelt udseende. Denne nye maskine er 
blevet noget lettere at tråde, følg farven og det går super nemt. Når du skal tråde nålen, 
benytter du blot nåletråderen, så det går som en leg. Til 4234D fås fl ere ekstra trykfødder til 
bl.a. påsyning af perler og bånd, tittekanter eller elastik.

Til de fl otter og pynt 
Broderi Overlock

 
NV950

 
4234D

Vægt 6,2 kg

Arbejdsområde (Bredde x højde) 140 x 100 mm

LCD-skærm Berøringsskærm  124 x 64 mm

Syhastighed 710 spm

Antal sømme 129

Stinglængde og -breddejustering Justérbar

Knaphuller 10

Nåletråder ja

Tilslutning til PC via USB Forbindelse til PC og USB-stik

Broderifelt 100 x 100 mm (100 x 170 mm)

Broderihastighed 400 spm

Antal indbyggede broderier 70 + CD-rom med 126 broderie

Antal indbyggede fonte 6

Klipper tråden Ved endt brodering

Importér broderier PES og DST
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Maskinetype Mekanisk

Syning 2, 3 og 4 tråde

Antal medfølgende trykfødder 2

Trådning Super let trådning

Nåletråd Til begge nåle

Stinglængde og skærebredde Ja

Differentiale Ja

Justering af trykfodstryk Ja

Stingfi nger 2

Hætte Blød hætte

Ekstra trykfødder 6


