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Information

Din levering
• 1× Guide til snor, hul diameter 1,4 mm (uden markering)
• 1× Guide til snor, hul diameter 1,8 mm (2 markeringer)
• 1× Guide til snor, hul diameter 2,2 mm (3 markeringer)

Anvendelse
• Til påsyning af uld, garn og snor.
• Til frihåndsquiltning eller quiltning med skabeloner.

For din sikkerhed

Læs venligst alle instruktioner i den særskilte vejledning samt brugsanvisnin-
gen til din maskine, før du bruger dette tilbehør.

Fremgangsmåde

Påsyning af snore

Forberedelse syning
> Guiden til snor trykkes nedefra ind i åbningen på syfoden.
> Sænk transportøren.
> Syfoden monteres på maskinen og hvis det er muligt vælges syfoden på

maskinen.
> Syfodens højde justeres med justeringshjulet på syfoden, så syfoden glider

let over snoren.
> Den passende nål til snoren montres. Brug nåle med maksimal nålestør-

relse 90.
> Indstil en ligesøm med en kort stinglængde på maskinen.

Anvendelse af guiden til snor
> Stoffet lægges under syfoden.
> Et sting sys for at hente undertråden op.
> Snoren trækkes bag om overtråden, der dannes en løkke.
> For at fastgøre snoren i sømmen skal du trække løkken fremad på stoffet,

holde fast og sy et sting. (fig. 1)
> Løft syfoden og træk forsigtigt snoren gennem åbningen på syfodsålen.

(fig. 2)
> Flyt stoffet til den ønskede startposition, sænk syfoden og begynde at sy.

Når du gør det, skal du placere nok snor på stoffet og lade det glide løst
gennem åbningen på syfodsålen. (fig. 3)
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5 > Snoren føres fra forsiden i syretningen (fig. 4). Ved meget stive snore, sno-
re der let snor sig eller laver løkker, skal du føre snoren efter syfoden
(fig. 5). Sørg for at snoren ikke bliver for høj når den på sys.

Bemærk
> Vælg en guide der matcher til snoren. Hvis snoren er for tyk, høres en

hammerende lyd under quiltning. Hvis snoren er for tynd i forhold til gui-
den, kan der opstå fejlsting.

> For et optimalt sy resultat skal du bruge en stingplade til ligesøm.
> Hvis det er muligt, skal du indstille nålestops positionen til «nåleposition

nede». Således kan der sys videre i den samme position, efter stoffet er
placeret.

> Hvis det er muligt, minimeres op og ned bevægelsen af syfoden. For at gø-
re dette skal du sætte syfodenstrykket på maskinen til 0 eller lavere.

> Brug kridt eller en markør til at markere, hvor snoren skal syes på.
> Brug ikke meget tyk uld og brug ikke snore med knuder eller ujævnheder.
> Brug monofiltråd for at opnå næsten usynlige sting.
> Hvis snoren ikke er gennembores, sænkes syfoden.
> Hvis syfoden ikke glider let over stoffet, stilles syfoden højere.
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