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Linnedknaphul

Knaphul til bluser, skjorter, sengetøj o.l.

Ligesøm

Til sammensyning og pyntestikninger.
Mange nålepositioner bl.a. til isyning af lynlåse.

Tredobbelt ligesøm

Til forstærkede sømme som f.eks. buksesømme eller ærmegabssømme eller til pyntestikninger.
Med mange nålepositioner.

Zigzagsøm

Til applikationer og til påsyning af blonder.
Til påsyning af garner og tråde og til syning af snørehuller.

Tredobbelt zigzagsøm

Stræksøm til dekorative kanter og pyntestikninger.

Trestings zigzagsøm

Stærk søm til overkastning af sømme samt til isyning af elastikker,
reparation af flænger og påsyning af lapper.

Bikubesøm

Elastisk pyntesøm til dekorativ overkastning af kanter på strækstoffer, til applikationssyning
på strækstoffer og til syning med elastiktråd som undertråd.

Strækblindsøm

Til usynlig oplægning af kanten på strækstoffer.

Blindsøm

Til usynlig oplægning af vævede stoffer.

Overlocksøm

Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.

Grækersøm, bred

Elastisk pyntesøm. Til dekorering af vævede stoffer eller strikstoffer.
Også smart som ”crazy” quiltesøm.

Lukket overlocksøm

Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
Den lukkede søm forhindrer kanterne i at frynse.

Fagotsøm

Til sammensyning af overlappede sømme på uhåndterlige stoffer som f.eks. læder og frottéstof.

Dæksøm

Til smocksyning med smalle elastikbånd eller -garn.

Heksesøm

En elastisk, dekorativ søm, der er velegnet til oplægninger i sports- og fritidstøj.

Dekorative sømme – findes på alle 3 modeller

Kunne du tænke dig flere
sytips og mere inspiration?
Pyntesømme – findes kun på select 4.0.
Til pyntning af tøj, boligtekstiler og håndarbejde.

Sørg for at få det store Pfaff tilbehørsskatalog hos nærmeste autoriseredee
forhandler, så du ikke går glip af alt dett
sjove tilbehør, der kan gøre dine syprojekter både mere kreative og nemmere at lave!
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