Designer™ Fabric Frame
Funktioner og Fordele
1. Kompakt Design. Fabric Frame fungerer på
samme måde som en stor quilteramme, men her
quilter du én sektion ad gangen. Du kan quilte
store quilts vha. zone-to-zone metoden på denne
ramme, der kun fylder ca. 150 cm i bredden. Du
får kapaciteten fra en stor quilteramme men den
optager mindre plads.
2. “SureTrack” Glide System. Symaskinen står på
en “slæde” med 4 hjulsæt, der giver en præcis og kontrolleret bevægelse af maskinen med
et professionelt resultat til følge, uanset hvilken symaskine, der er placeret på ”slæden”.
3. Lige opspænding. Det kompakte design af Fabric Frame gør det nemt at spænde
stoffet lige op iht. trådretningen.
4. Horisontal og Vertikal Låsning. Lås “slæden” til kun at kunne bevæge sig enten
horisontalt eller vertikalt, så du kan sy perfekte lige linjer, f.eks. til “stitch-in-the-ditch-”
eller kanalquiltning eller ved rining af flere stoflag.
5. Stofklemmer. Gør det nemt at fastgøre stoffet til stængerne, så man ikke skal rulle
stoffet af, hver gang, man skal re-positionere stoffet.

EKSTRATILBEHØR: Designer™ Fabric Frame Stitch Regulator
Den perfekte makker til Designer™ Fabric Frame. Designer™ Fabric Frame
Stitch Regulator kan anvendes på to forskellige måder, der giver dig fuld
kontrol over symaskinen og stinglængden. Når den indstilles til
stingregulering, opnås der ens stinglængde ved syningen. Ved indstilling til
konstant hastighed, kan hastigheden styres blot ved et tryk på en knap.
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Designer™ Fabric Frame
Flere Fordele:


Stoffet føres væk fra maskinen. Det færdigquiltede stof føres over den bagerste stang,
så intet er i vejen, når du quilter eller dekorerer.



Stof Guides medfølger. Spar tid og placer stoffet nemt og præcist vha. de 3
medfølgende stof guides, der er trykt med præcise placeringsmarkeringer og -linjer.



Åbent Design. Giver fuld adgang til alle symaskinens funktioner og overtrådsområdet.



Justérbare håndtag. Find den position, der passer bedst til dig. Håndtagene kan nemt
drejes væk, f.eks. ved skift af nål eller undertråd.



Easy-Fit Placering af Symaskinen. Den bagerste stang kan nemt tages af, når
symaskinen skal sættes på plads eller tages ud fra din Fabric Frame.



Samme højde af stænger. Når først stofstængernes højde er justeret, er det ikke
nødvendigt at ændre højden mere. Stoffet beholder samme afstand til maskinen hele
tiden.



Justérbar Højde. Benene på Fabric Frame kan justeres i højden én tomme ad gangen
fra 76-107 cm. Hermed kan du let finde din favorithøjde til enten siddende eller stående
quiltning. Yderligere finjustering af højden klares let vha. knopperne under hvert ben.



Fremstillet af stål og ekstruderet aluminium. Rammen er stærk men let - og nem at
flytte, hvis det er nødvendigt. Siderne er svejset for bedre holdbarhed.

