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2-trådet overlock,
bred og smal
Afslut kanterne, før 
du syr stofstykker 
sammen med en 
almindelig ligesøm.

4-trådet
sikkerhedssøm,
smal
Til sammensyning
med forstærket søm
og overkastning i én
arbejdsgang.

5-trådet
sikkerhedssøm,
smal
En slidstærk kædesøm
med overlockkant til
syning af beklædning,
quiltesyning og andre
syprojekter i én
arbejdsgang.

Kædesøm
Til alle typer syning 
såsom modelsyning, 
oplægning og  
quiltesyning. Brug 
brodértråd i griberen 
til udsmykning.

Dæksøm, bred 
Til oplægning i 
elastiske stoffer og til 
dekorative effekter 
på alle stoftyper. Brug 
brodértråd i griberen 
til udsmykning.

2-trådet overlock,
smal kant
Til afslutning af kanter
på tyndtvævede og
mediumvævede stoffer
samt tynde strikstoffer.

3-trådet elastisk
overlock
Til syning i meget
elastiske, tyndtvævede
eller mediumvævede
stoffer. (Du kan give
stoffet ekstra elasticitet
ved at bruge en elastisk
tråd i griberne).

2-trådet foldet
overlock, bred og
smal
Smuk finish til
tyndtvævede stoffer 
eller uldstoffer.

4-trådet
sikkerhedssøm,
bred
Til sammensyning
med forstærket søm
og overkastning i én
arbejdsgang.

3-trådet foldet
overlock, smal
Perfekt til færdiggørelse
af nederdele eller som
krøllekant på tynde
stoffer.

5-trådet sikker-
hedssøm, bred
En slidstærk kædesøm
med overlockkant til
syning af beklædning,
quiltesyning og andre
syprojekter i én arbejdsgang.

3-trådet foldet
overlock, bred
Perfekt til færdiggørelse
af nederdele eller som
krøllekant på tynde
stoffer.

Dæksøm, smal
Til oplægning i elastiske
stoffer og til dekorative
effekter på alle stoftyper.
Brug brodértråd i
griberen til udsmykning.

3-Tråds Picotkant
Delikat finish for
kanter i fine stoffer.

Dæksøm, tredobbelt 
Til oplægning i elastiske
stoffer og til dekorative
effekter på alle stoftyper.
Brug brodértråd i griberen 
til udsmykning.

2-trådet flatlock,
bred
Sy strækstoffer sammen
med en dekorativ effekt,
eller afslut kanter på
mediumvævede stoffer.

3-trådet flatlock,
smal
Sy strækstoffer sammen
med en dekorativ 
effekt, enten med 
flatlock-siden eller  
siden med omvendt
flatlock/stigesøm.

3-trådet flatlock,
bred
Til sammensyning af
elastiske stoffer med en
dekorativ effekt enten
med flatlocksiden eller
siden med omvendt
flatlock/stigesøm.

3-trådet overlock,
smal kant
Giv silketørklæder,
pudeflæser og servietter
en professionel finish.

2-trådet rullesøm
Afslut kanterne på
tyndtvævede stoffer. 
Pæn finish på 
silketørklæder,  
pudeflæser og  
servietter.

3-trådet overlock,
bred og smal
Sy, overkast kanten, og
skær overskydende stof  
af i én arbejdsgang.

4-trådet overlock
Sy, overkast kanten, og
skær overskydende stof 
af i én arbejdsgang. Til 
alle sømme, hvor der 
er brug for, at stoffet 
kan strækkes eller give 
sig, såsom halskanter, 
sidesømme og ærmer.

3-trådet rullesøm
Giv silketørklæder,
pudeflæser og  
servietter en  
professionel finish.

*admire™ air 5000 har 
3-tråd Picot-søm, men 
har ikke 2-tråds smalle 
kantsømme.
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Sammenlign sømmene!
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