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Ultimativ brugervenlighed – Høj kvalitet – PFAFF® design

Med de originale 
Pfaff ®- funkt ioner

Bare tryk og sy!
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Ønsker du flere sytips og 
mere inspiration?



Så er  klar til at gå i gang!

Kan du bare ikke lade 
være med at sy?

Den perfekte løsning til alle, der er på udkig efter en alsidig symaskine. Et moderne 
udseende, overbevisende funktioner og masser af sykomfort – det er, hvad der  
kendetegner  fra PFAFF®. Du kan vælge mellem 3 forskellige modeller!

Nyd det store udvalg af sømme og den lethed, hvormed du vælger  
dem ved hjælp af Easy  System. Tryk på en knap for at vælge  
en søm. Oplev også fordelen ved at sy med det  
originale IDT™-system – kun fra PFAFF®!

Lær PFAFF®  at kende. Så får du helt sikkert  
lyst til at sy! Det garanterer vi.

Perfection  
starts here™!
I over 150 år har navnet PFAFF®  
stået for høj kvalitet, smukke  
sømme og ekstra sykomfort.  
Og du kan forvente den samme 
høje kvalitet af maskinerne i  
PFAFF® . De er påli-
delige symaskiner, der lever op til  
navnet PFAFF®. Ægte PFAFF®-
kvalitet til en overkommelig pris. 
Få en grundig introduktion hos  
nærmeste autoriserede PFAFF®- 
forhandler. Service er en del  
af det, PFAFF® lover sine 
kunder – også efter købet.

Mix & Match - Design puder i forskellige faconer 
og størrelser. Kombinér mønstre og teknikker for 
et dynamisk look.  select™ line  giver dig excellent 

stingkvalitet i alle stoftykkelser og kvaliteter.  
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Stærk, alsidig
og praktisk

PFAFF®  er perfekt til alle, der har ledt 
efter en pålidelig symaskine, som kan forvandle 
kreative ideer til virkelighed. 27 forskellige kvali-
tetssømme fra PFAFF® giver dig perfekte resultater 
i en lang række af stoffer – selv strækstoffer! 

Du skal ikke søge efter en søm - med easy 
 system skal du blot trykke på en knap 

for at vælge en søm. Stingbredden kan øges og 
reduceres, mens du syr. Brug frihåndspostitionen 
for trykfoden, når du frihåndsquilter. Det gør 
frihåndsquiltning til en leg!

PFAFF®  er nem at bruge – og det er  
præcis det, syning drejer sig om. Alt dette – og  
meget mere – er typisk for  fra 
PFAFF®!

fuldstændig jævn stoffremføring både 
fra oven og fra neden.

Når du vælger PFAFF®  får du den ekstra  
sykomfort, som millioner af syentusiaster verden  
over sværger til: IDTTM (indbygget overtransportør)  
fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og 
fra neden. IDTTM sikrer perfekt stoffremføring og 
perfekte sømme – uanset hvilken type stof, du syr i.

Det kan ikke blive nemmere at vælge 
en søm!

“Easy  System“ fra PFAFF® gør det så let at 
vælge den søm, du ønsker. Tryk blot på en knap 
og begynd at sy!

Med „Easy  
System“ og den ekstra 
fordel, når du syr: IDTTM!

- PFAFF® design
Det bliver ikke lettere!  
„Easy  System“ 
Bare vælg og sy!

 tilbyder dig „Easy  System“.
Du behøver ikke søge efter en søm - med 
„Easy  System“ skal du blot trykke på en 
knap og starte syningen! Alt er klart og tydeligt. 
Knapperne er store og lette at bruge. Selvfølgelig 
giver vi dig denne fordel på alle 3 modeller. Det 
velafprøvede „Easy  System“ fra PFAFF® - 
simpelthen bare en god ide.

Kun PFAFF® giver dig perfekt stoffremføring med 
det originale IDTTM-system! PFAFF® gør hele 
forskellen!

Mønstre og tern passer nøjagtigt 
sammen.

LED belysning
Langtidsholdbar lyskilde, der oplyser dine syprojekter med 
et klart lys. 
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Originalproduktet fra PFAFF® i over 40 år!

Det tidstestede originale PFAFF®  
IDT™-system sikrer den optimale stof-
transport, du forventer, uanset stoftype. 

Alt bliver, hvor det er. Tynde stoffer og 
silkestoffer rynker ikke, og striber og 
tern matcher perfekt – det er nemt at 
sy buede sømme, og det er nærmest 
ikke nødvendigt at bruge knappenåle.

Det originale IDT™-system kan på 
enestående vis gribe og fremføre selv 
små stofstykker, hvilket sikrer maksimal 
præcision og professionelle resultater. 
Symaskinerne fra PFAFF®  går  
ubesværet fra et enkelt stoflag til flere  
stoflag og kan uden problemer sy hen  
over kraftige sømme. 

Perfekt transport  
af stof  

Sy professionelle knaphuller!
Det er nemt at sy professionelle 
knaphuller i alle længder.

Flere lag?
Den ekstra store plads under trykfoden gør 
det nemt at placere flere lag kraftigt stof 
under trykfoden. En ekstra kraftig motor 
giver ensartet nålekraft.

PFAFF®  giver dig hele den komfort, der  
kendetegner , samt et par ekstra funk- 
tioner, der helt sikkert vil imponere dig.

Du kan vælge mellem 40 forskellige  
sømme, der giver dig perfekte resultater uanset  
stoftypen. Trådning af nålen er let med den ind-
byggede nåletråder. Du får også fordelen ved
at sy med det originale IDTTM System, som garanterer  
absolut ens stoffremføring fra oven og fra neden.

og der er flere funktioner og mere  
tilbehør, f.eks. stoppefoden, sømfolderen og  
pyntesømsfoden, der giver dig endnu flere  
symuligheder.

Sammenlign funktionerne og sømtabellerne på de 
tre -modeller for at se, hvilken af model-
lerne der bedst passer til dig! 

Din PFAFF®-forhandler hjælper dig også gerne!  

Pyntesømme!
Sy flotte detaljer med pyntesømmene  
i , der følger en pyntesøms-
fod med!

Specialbygget tilbehørsbakke.
Stort udvalg af tilbehør følger 
med: 
Standardtrykfod, kantlineal/quilte-
lineal, klarfod, trykfod til usynlig 
oplægning, lynlåsfod, knaphulsfod, 
sømopsprætter, frihåndsstoppefod,
sømfolder, pyntesømsfod og 
nålesortiment. Hvert enkelt stykke 
tilbehør har sin egen plads.

Nem trådning!
Du behøver ikke længere at lede  
efter hullet i nålen. Den indbyggede 
nåletråder gør det nemt at tråde 
maskinen.

Mange nålepositioner!
Til præcise pyntestikninger.  
Også perfekt, når du f.eks.  
skal sy lynlåse i.

Du kan  
købe meget mere  

ekstratilbehør. Besøg  
nærmeste PFAFF®- 

forhandler eller
www.pfaff.com

Endnu flere 
muligheder!

Kun  , 



		



Sømoversigt!

 sømme  beskrivelse  fordele
   
 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 -tråd. 
  
 Heksesøm En elastisk, dekorativ søm, der er velegnet til oplægninger i sports- og fritidstøj.

        Pyntesømme – findes kun på .  
Til pyntning af tøj, boligtekstiler og håndarbejde.

  Dekorative sømme – findes på alle 3 modeller

Topdæksel med sømvisning: 
Stort udvalg af sømme, alle i den 
kendte PFAFF® kvalitet. Du kan se dem 
alle i topdækslet. 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



www.pfaff.com

Din autoriserede PFAFF®-forhandler:
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Hurtigt overblik over alle funktionerne!

Kun fra PFAFF®: praktisk sømvalg via ”  System”. Bare tryk og sy. 
 
Den korrekte søm til enhver opgave, inklusive dekorative sømme! 
 
Position til frihåndssyning! Dækker dine behov for frihåndsquiltning, frihåndssyning og stopning.
 
Altid ensartet nålekraft, selv når du syr i kraftige stoffer eller i flere lag. 
 
Masser af plads under trykfoden! Ved syning, quiltning og stopning –  
ekstra plads under trykfoden til kraftige stoffer og flere lag.
 
Variabel stingbredde op til 5,5 mm og stinglængde op til 6,0 mm.
 
Perfekte knaphuller uden at vende stoffet.
 
Sy knapper i hurtigt og nemt med din  symaskine! 
 
Praktisk tilbagesyningsfunktion, så du kan hæfte sømmen. 
 
Ekstra smal friarm til syning af cylinderformede emner som f.eks. manchetter, bukseben, halsudskæringer mm.
 
Mange nålepositioner giver perfekte pyntestikninger, f.eks. når du syr lynlås i.
 
Undertrådsspoling gennem nålen går som en leg! Du skal ikke tråde din  symaskine om, men blot  
spole gennem nålen. 
 
Undertrådsspolingen stopper automatisk, når spolen er fuld.
 
”Snap on”-system – hurtig udskiftning af trykfod og stingplader – du skal blot klikke på og af! 
 
To trådrullepinde – den store trådrullepind vipper op, så det er nemt at sætte trådrullen på. 
Den ekstra trådrullepind bruges, når du skal sy med dobbeltnål.  
 
Oplyst syområde – Oplyst syområde - LED-lyset er behageligt for dine øjne og perfekt placeret, så dit sytøj oplyses.  
 
Omfattende sortiment af tilbehør! Standardtrykfod, kantlineal/quiltelineal, klarfod  
trykfod til usynlig oplægning, lynlåsfod, knaphulsfod, sømopsprætter, nålesortiment.
 
Aftagelig tilbehørsbakke – så du har alt dit tilbehør inden for praktisk rækkevidde.
 
Robust kuffertlåg - beskytter din  symaskine under transport og mod støv. 
 
Trådkniv – praktisk placeret på siden af maskinen, så det er nemt at skære trådene over.
 
Kun fra PFAFF® gennem mere end 40 år: IDT™ Systemet. Absolut ens fremføring af stoffet både  
fra oven og fra neden.  
 
Indbygget nåletråder! Gør det til en leg at tråde nålen.
 
Ekstratilbehør til frihåndsquiltning og frihåndssyning: Stoppefod inkluderet!
 
Ekstratilbehør: sømfolder og pyntesømsfod. 
 
Specialbygget tilbehørsbakke – hvert enkelt stykke tilbehør har sin egen særlige plads.
 
Ekstra pyntesømme til flotte effekter.
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Ønsker du flere sytips og 
mere inspiration?

Nyt på www.pfaff.com
– PFAFF®-TILBEHØRSKATALOG
PFAFF® har et imponerende sortiment af 
trykfødder og tilbehør, der kan gøre din 
syoplevelse endnu bedre. Du kan vælge 
tilbehør i form af trykfødder, som kan  
hjælpe dig til mere præcise resultater,  
eller trykfødder, som er udviklet til  
specialteknikker. Der er endda special-
tilbehør til quilteentusiaster. Udvid dine 
muligheder med det rette tilbehør!
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