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1 Kompakt symaskine
Perfekt at have med på sykursus og på rejse (letvægtsmodel: 
6,3 kg).

Det originale IDT™-system 
Indbygget overtransportør – kun fra PFAFF® i mere end 
40 år! Fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven 
og fra neden.

Det originale trykfodssystem fra PFAFF® 
Med et stort udvalg af tilbehør kan du gøre syoplevelsen 
endnu større.

70 sømme 
Et bredt udvalg af flotte 7-mm-sømme, blandt andet 
nyttesømme, knaphuller, pyntesømme, quiltesømme, 
modesømme og satinsømme.

Smuk ”håndsyet” applikationssøm 
Justerbar; nemt at opnå det ønskede resultat.

5 ToPFunKTIonEr*

Syfunktioner
Det originale IDT™-system – Indbygget overtransportør kun 
fra PFAFF® i mere end 40 år! Fuldstændig jævn stoffremføring 
både fra oven og fra neden.

Det originale trykfodssystem fra PFAFF® – Med et stort 
udvalg af tilbehør kan du gøre syoplevelsen endnu større.

70 sømme – Et bredt udvalg af flotte 7-mm-sømme, blandt 
andet nyttesømme, knaphuller, pyntesømme, quiltesømme, 
modesømme og satinsømme.

Smuk ”håndsyet” applikationssøm – Justerbar; nemt at 
opnå det ønskede resultat.

Start/stop-knap – Tryk på start/stop-knappen for at sy uden 
at bruge fodpedalen. Gør det nemt at sy lange sømme, 
bruge frihåndsfunktionen og sy knaphuller. 

Hastighedsskyder – Juster hastigheden med hastighedsskyderen, 
så du får fuld kontrol over syningen.

Knaphulsmåler – Monter knaphulsfoden, og sy gentagne 
knaphuller nemt og hurtigt.

Frihåndssyning – Du skal blot montere frihåndstrykfoden 
(kan købes som tilbehør) og sænke transportøren, så bliver 
det ikke nemmere at quilte. 

* De fem topfunktioner er gentaget med fed skrift under de respektive kategorier.
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Syfunktioner
Sænkning af transportør fra ydersiden – Praktisk placeret; 
transportøren sænkes nemt og hurtigt fra bagsiden af friarmen. 
Ideelt, når du skal sy stiplesømme, frihåndsbroderi eller 
sy stoppesyning.

Ekstra meget plads under trykfoden – Hæver trykfoden til højeste 
position, så kraftigt stof hurtigt og nemt kan placeres under 
trykfoden. 

Trykfodstryk – Kan justeres ved syning med specialteknikker eller 
ved syning i let eller kraftigt stof.

Justerbar trådspænding – Afhængigt af stoftype, pladevat, tråd 
osv. kan trådspændingsvælgeren indstilles, så trådene sys jævnt 
mellem de to lag stof. 

nålestop oppe/nede – Tryk på en knap for at indstille nålen til 
automatisk at stoppe oppe eller nede i stoffet, når du skal dreje 
stoffet, sy applikationer osv. Træd let på fodpedalen for at skifte 
mellem nålestop oppe og nålestop nede. 

Øjeblikkelig hæftning – når du trykker på denne knap, hæfter 
maskinen automatisk i slutningen af en søm, så den hurtigt 
og nemt afsluttes.

29 nålepositioner – Perfekt til topstikninger, quiltning, isyning 
af lynlåse og meget mere. 

Indbygget nåletråder – Gør det nemt og hurtigt at tråde tråden. 

Stingplade – Markeringer til venstre og højre for nålen hjælper 
dig med at styre stoffet. 

Snap on-/Snap off-trykfødder – Det er nemt at skifte trykfod – 
du skal hverken bruge skruetrækker eller andet værktøj. 

Spolen ilægges ovenfra – nem adgang til undertråden. 

Elektronisk nålekraft – Fuld gennemtrængningskraft på alle 
hastighedstrin, og du har fuldstændig kontrol. 

To trådrulleholdere – Til syning med dobbeltnål eller med 
specialteknikker. 

Ekstra trykfødder medfølger – 6 forskellige trykfødder til alle dine 
grundlæggende behov.

MaSkinfunktioner
Kompakt symaskine – Perfekt at have med på sykurser og 
på rejsen (letvægtsmodel: 6,3 kg).

PFAFF® Design – Bygget til præcision og hjælper dig med at opnå 
professionelle resultater gennem komfort og brugervenlighed.

To LED-lyskilder – optimerede, klare lysdioder oplyser syområdet 
uden skyggedannelse.

Sømmenufane – Praktisk placeret i højre side af maskinen. 
Træk den ud for at få vist hele kollektionen af sømme. 

Kuffertlåg – Beskytter din symaskine, når du transporterer den, 
og holder den fri for støv. 

Tilbehørsæske – Så du altid har alt dit sytilbehør lige ved 
hånden. 

Forlængerbord/quiltebord – Du kan tilkøbe et forlængerbord 
til understøtning af dine projekter.


