חוברת הדרכה

תוכן עניינים
יש לקרוא דף זה משמאל לימין

הרכיבים העיקריים של המכונה

התפרים השימושיים
18

תפר זיג-זג

6

19

תפר זיג-זג  3צעדים

7

19

תפר אוברלוק סטרץ תפר

7

20

שלשה מחוזק ישר

7

20

תפר שלשה מחוזק זיג-זג

7

21

תפירת כפתורים

8

22

לולאה אוטומטית  4שלבים

23

תפירת רוכסן

23

תפר ניסתר למכפלת

תפירה דקורטיבית
24
24

8

חיבור המכונה לחשמל

8

שליטה במהירות התפירה

9

מנוף הגבהת רגלית התפירה

9

חלפת רגליות התפירה

9
10

25
25

חיבור מהסרה של מחבר רגלית התפירה

10

אחזקה ,ניקוי ושימון
26

ניקוי איזור בית הסליל והגרייפר

26

פירוק וניקוי מנגנון הגרייפר

26

הרכבת הגרייפר ובית הסליל

27

שימון

27

שימון מנגנון בית הסליל

28

איתור ופתרון תקלות

תוכניות התפירה
29

הכנת המכונה לפעולה

סקירה כללית

11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16

תפר ישר ויסודות בסיסיים בתפירה
17
18
18
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הוראות בטיחות חשובות
כאשר משתמשים במכונה חשמלית יש להקפיד על אמצעי זהירות כולל ההוראות הבאות:
יש לקרוא את ההוראות הבאות ואת חוברת ההדרכה בעיון לפני השימוש במכונה.
יש לשמור על חוברת ההדרכה במקום נאות יחד עם המכונה .במידה ומעבירים את המכונה לצד שלישי יש
למוסרה יחד עם חוברת ההדרכה.
כאשר המכונה אינה בשימוש או נמצאת ללא השגחה יש לנתקה ממקור הזרם ע"י ניתוק התקע מהשקע
החשמלי שבקיר.

סכנה
על מנת למנוע סכנת התחשמלות:
 .1אין להשאיר את המכונה ללא השגחה כאשר היא מחוברת למקור המתח החשמלי.
 .2יש לנתק מכשירי חשמל ממקור הזרם מיד עם סיום השימוש וכן לפני ניקוי ,שימון ,החלפת נורה וכד'.
 .3קרינת  :LEDאין להביט ישירות על הנורה .אין להביט על הנורה עם מכשירים אופטיים.

אזהרה
על מנת למנוע סכנת אש ,התחשמלות או פגיעה באנשים:
 .1המכונה אסורה לשימוש ע"י ילדים מתחת לגיל  ,8ע"י בעלי יכולות פיזיות ,מוטוריות ומנטליות מופחתות .או
ע"י חסרי ניסיון ויידע בהפעלת המכונה אלא לאחר קבלת הוראות הפעלת המכונה והסיכונים הכרוכים
בהפעלתה ע"י אדם האחראי על ביטחונם.
 .2אין להשתמש במכונה כצעצוע .דרושה הקפדת יתרה כאשר משתמשים במכונה ליד ילדים או ע"י ילדים.
 .3המכונה נועדה לשימושים המפורטים בחוברת זו בלבד .יש להשתמש אך ורק בעזרים המומלצים ע"י היצרן
ע"פ המפורט בחוברת ההדרכה הנ"ל.
 .4יש לפקח על ילדים לוודא שהם אינם משחקים עם המכונה.
 .5במקרים הבאים חל איסור מוחלט להשתמש במכונה :הכבל החשמלי או התקע נפגמו .המכונה אינה
מתפקדת כיאות .המכונה נפלה או ניזוקה .נרטבה או נפלה למים .בכל המקרים הנ"ל ,יש להחזיר את
המכונה לסוכנות הקרובה והמוסמכת של חברת ברנינה לבדיקה ,לתיקון או לכיוון חשמלי וטכני.
 .6אין לחסום את פתחי האוורור של המכונה .יש להקפיד כי פתחי האוורור של המכונה תמיד פתוחים ,וכן
לנקות את הרגלית בכל פעם שקיימת הצטברות של אבק ,שומן ,או שאריות בד קטנות.
 .7אין להכניס אצבעות לתוך חלקי המכונה .יש להיזהר במיוחד מחוד המחט ומסביבתה.
 .8יש להשתמש תמיד במשטח השיניים המקורי .שימוש במשטח שאינו מקורי עלול לגרום לשבירת המחט.
 .9אין להשתמש במחטים מעוקמות .יש להשתמש אך ורק במחטי ברנינה האיכותיות .שימוש במחטים שאינן
של ברנינה עלול לגרום לשבירתם ולפגמים בבד.
 .10אין למשוך או לדחוף את הבד בעת התפירה .פעולה שכזו עלולה לגרום לשבירת המחט.
 .11לפני ביצוע כל פעולה באזור המחט – יש להביא את מתג ההפעלה למצב " ."0לדוגמא :השחלת החוט,
החלפת מחט ,הכנסת החוט לסליל ,החלפת רגליות וכו'..
 .12יש לנתק את מכונת התפירה מהשקע החשמלי בעת ביצוע ניקוי ופעולות תחזוקה כגון :החלפת הנורה,
שימון המכונה ,וכל שאר פעולות האחזקה הכתובות חוברת זו .ניקוי ותחזוקה שמבוצעים ע"י ילדים יהיו אך
ורק תחת השגחת מבוגר אחראי.
 .13אין להשליך או להשחיל חפץ כלשהו לתוך אחד מפתחי המכונה.
 .14השימוש במכונה ייעשה רק במקומות יבשים .אין להשתמש במכונה במקומות רטובים ולחים.
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 .15אין להפעיל את המכונה במקומות בהם משתמשים בתרסיסים שונים ,או בסביבה בה פועלות מכונות חמצן.
 .16לפני ניתוק המכונה ממקור הזרם שבקיר יש להביא את המפסק הראשי למצב " .(OFF) "0אין לנתק את
השקע ע"י משיחת החוט ,אלא ע"י אחיזת התקע עצמו ומשיכתו.
 .17אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במכלול הזמינים אצל היצרן או אצל סוכן המורשה ע"י
היצרן .במידה ונפגע הכבל החשמלי של הדוושה ,רק ליצרן או לסוכן מורשה מותר להחליפו.
 .18חל איסור להניח דבר כלשהו על הדוושה החשמלית.
 .19יש להפעיל את המכונה אך ורק עם הדוושה החשמלית מדגם ).KD-2902 (220-240 V
 .20גובה הרעש המופק מהמכונה בהפעלה רגילה נמוך מ ).75dB(A
 .21מכונה זו מסופקת עם בידוד כפול )פרט למכונות הנמכרות בארה"ב וקנדה( .בעת הצורך ,יש להחליף רכיבים
שונים אך ורק בחלקי חילוף מקוריים של חברת ברנינה .יש להתייחס להוראות האחזקה של מכונות בעלות
בידוד כפול.

שירות למוצרים בעלי בידוד כפול

במוצר בעל בידוד כפול ,קיימות שתי מערכות בידוד במקום הארקה רגילה .לפיכך ,אין מכונות אלו מסופקות עם
אמצעי הארקה רגילים וכן אין להוסיף אמצעים כאלה למוצר .הטיפול במוצר בעל בידוד כפול דורש זהירות רבה
ויידע מקיף של המערכת כולה .לפיכך הטיפול חייב להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד .על חלקי חילוף של מוצר
עם בידוד כפול להיות זהים לחלקים המקוריים שבמכונה.
מוצר שכזה יסומן ע"י הכיתוב " "DOUBLE - INSULATEDאו ","DOUBLE - INSULATION
והסימון

חייב להיות על המוצר

יש לשמור בקפידה על ההוראות!
לתשומת לב
• מכונה זו נועדה לשימוש ביתי בלבד .כאשר משתמשים באופן אינטנסיבי או מסחרי יש לטפל ולנקות את המכונה בתדירות.
• שחיקה בעקבות שימוש מסחרי או אינטנסיבי אינם מכוסים אוטומטית ע"י האחריות גם אם האחריות עדיין בתוקף.
במקרים כאלה ההחלטה האם הטיפול כלול באחריות נתונה בלעדית ליבואן ברנינה או סוכן המורשה של ברנינה

הערה:

במידה והמכונה נמצאת בחדר קר ,יש להביאה לחדר חמים כשעה לפני הפעלתה

כל הזכויות שמורות

מסיבות טכניות ושיפור במוצר תכונות המכונה והעזרים יכולים להשתנות או להיות מוחלפים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
העזרים המצוינים כעזרים המגיעים עם המכונה עשויים להיות שונים ממדינה למדינה.

שמירה והגנה על איכות הסביבה
חברת ברנינה לוקחת על עצמה מחויבות להגנה על איכות הסביבה .אנו תמיד שואפים למזער את ההשפעה
הסביבתית של מוצרינו וזאת ע"י שיפור תמידי בתכנון המוצרים ובייצורם.
אין להשליך מוצרים חשמליים לאשפה שאינה ממוינת ,אלא להשליכם לאשפה המיועדת לכך.
צור קשר עם הגופים הממשלתיים המתאימים כדי לברר אודות שיטות איסוף האשפה
במידה ומשליכים מכשירים חשמליים למזבלה רגילה ,חומרים המזיקים למי תהום עלולים לדלוף מהם ,ולהזיק
לבריאות האישית ולשרשרת המזון.
כאשר מחליפים מוצר חשמלי בחדש ,בעל החנות מחויב חוקית להשליך את המוצר הישן וזאת ללא תמורה
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רכיבי המכונה העיקריים

מפרט חלקי המכונה
מנוף התפירה לאחור

כפתור בחירת תוכניות התפירה
כפתור אורך התפר
עצר מנגנון מילוי סליל
ציר מילוי סליל
עמודי גליל החוט
מתח חוט מילוי הסליל
מדריך חוט
מנוף הגבהת החוט
חוגת כיוון מתח החוט
מכסה שמאלי
חותך החוט
משחיל מחט אוטומטי
משטח השיניים המובילות
שולחן התפירה ומיכל העזרים
מחבר רגלית התפירה
בורג הידוק המחט
המחט
רגלית התפירה
ידית נשיאה נשלפת
גלגל הנעה ידני
מפסק חשמלי ראשי
שקע הכבל החשמלי/הדוושה החשמלית
הזרוע החופשית
מנוף הגבהת רגלית התפירה
הדוושה החשמלית *

הערה:
לנשיאת המכונה יש להחזיק ביד אחת בידית הנשיאה וביד
השניה יש לתמוך בגוף המכונה

הערה:
עיצוב ,מפרטי המכונה ותוכניות התפירה ניתנים לשינויים
יכולים להשתנות מהכתוב בחוברת ללא הודעה מראש
הדוושה החשמלית הכלולה עשויה להיות שונה מזו שבשרטוט *
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העזרים הסטנדרטיים המגיעים עם המכונה
שלשה סלילים
פורם תפר/סכין פתיחת לולאה
חפיסת מחטים
רגלית לולאות עם מחלק
רגלית לתפר ניסתר
רגלית לתפירת רוכסן
רגלית לתפירת כפתורים
מידע על רגליות ועזרים נוספים ניתן למצוא באתרי ברנינה ישראל
www.bernina.co.il
www.berninaisrael.com

כיסוי אבק
כיסוי האבק מגן על המכונה מאבק ולכלוך
כיסוי האבק אינו מסופק עם המכונה .באתר ברנינה תמצאו
הוראות מפורטות כיצד לתפור את הכיסוי למכונה
www.bernina.co.il
www.berninaisrael.com

שולחן התפירה
שולחן התפירה מרחיב את משטח התפירה .ניתן להסירו בקלות
לצורך תפירת שרוול ,מכנס וכד' עם הזרוע החופשית

הסרת שולחן התפירה:
משוך את השולחן שמאלה עד להסרתו
שולחן התפירה

הרכבת שולחן התפירה:
החלק את השולחן ימינה לאורך הזרוע החופשית והחדר את
הבליטות ) (3ימינה עד שיכנסו וישתלבו בחורים ) (4שבגוף
המכונה ועד לחיבור השולחן למכונה
הזרוע החופשית
בליטות
חורים

מיכל העזרים

העזרים מאוכסנים בתוך שולחן התפירה .לפתיחת מיכל
העזרים יש למשוך ולקפל קדימה את מכסה המיכל .ראה
בשרטוט משמאל
מיכל העזרים

7

תפירה עם הזרוע החופשית
כאשר מסירים את שולחן התפירה מתגלה הזרוע החופשית
הצרה .הזרוע החופשית משמשת לתפירת שרוולים ,מכנס ובדים
צינוריים צרים .בנוסף משמשת הזרוע החופשית לתיקוני גרביים
ולתיקוני בד באיזור הברכיים והמרפקים

הכנת המכונה לפעולה

חיבור הכבל החשמלי

הבא את המפסק הראשי למצב סגור " = "0לחיצה מטה
הכנס את תקע הכבל לשקע הכבל החשמלי שעל המכונה

חבר את תקע הכבל החשמלי לשקע החשמלי שבקיר
הבא את המפסק הראשי למצב מופעל .ראה כיוון החץ
תקע חשמלי ראשי = תקע אספקת החשמל
מפסק ראשי
השקע החשמלי שבקיר
שקע הכבל החשמלי ודוושת התפירה
תקע הכבל והדוושה

אזהרה:
לפני חיבור המכונה למקור המתח החשמלי )לחשמל( ,יש
לוודא שהמתח החשמלי הכתוב על המכונה זהה למתח
החשמלי של רשת החשמל במדינתך

אזהרה:
במהלך הפעלת המכונה חשוב שמבטך יהיה מופנה תמיד
לאזור העבודה .במהלך התפירה חל איסור מוחלט לגעת
באזורים הנעים של המכונה כגון :מנוף הגבהת הרגלית,
גלגל ההנעה הידני ואזור המחט
חובה להביא את המפסק הראשי למצב סגור ולנתק את
תקע הכבל מהשקע החשמלי שבקיר כאשר
עוזבים את המכונה ללא השגחהמחברים או מסירים רגליות ועזריםמנקים או משמנים את המכונהאין להניח שום חפץ על הדוושה החשמלית

השליטה במהירות התפירה
ניתן לשלוט ולווסת את מהירות התפירה בעזרת הדוושה
החשמלית .יש להניח את הדוושה על הרצפה .השליטה במהירות
התפירה מבוצעת ע"י לחיצה עם הרגל על הדוושה :ככל
שמגבירים את הלחץ על הדוושה ,גדלה מהירות התפירה
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מנוף הגבהת רגלית התפירה
בעזרת מנוף הגבהת רגלית התפירה מגביהים ומנמיכים את רגלית
התפירה .למנוף  3מצבים :מצב מונמך שהוא מצב התפירה ,מצב
הגבהה רגיל ומצב הגבהה גבוה .מצב ההגבהה הגבוה מקל על
הסרת רגלית התפירה ועל הכנסת עבודה בה הבד גבוה במיוחד.
את המנוף מגביהים בעזרת היד .ראה כיוון החץ בשרטוט
מצב מונמך = מצב תפירה
מצב הגבהה רגיל
מצב הגבהה גבוה

החלפת רגלית התפירה
אזהרה:
לפני ביצוע החלפת רגלית יש להביא את המפסק הראשי
למצב סגור ) .(0יש להקפיד להרכיב את רגלית התפירה
המתאימה לתפר הנבחר .הרכבת רגלית אחרת עלולה
לגרום לשבירת מחטים

מנוף שחרור רגלית התפירה
חריץ מחבר הרגלית
פין רגלית התפירה

להסרת רגלית התפירה:
סובב לכיוונך את גלגל ההנעה הידני עד שהמחט תגיע למצבה
הגבוה ביותר
הגבהה את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת רגלית התפירה
לחץ עתה על מנוף שחרור רגלית התפירה ) ,(1ראה כיוון החץ
בשרטוט ,ורגלית התפירה תשתחרר ממחבר רגלית התפירה

לחיבור רגלית התפירה:
וודא שמנוף הגבהת הרגלית במצב הגבהה .הנח את רגלית
התפירה האופן כזה ש"פין רגלית התפירה" ) (3נמצא בדיוק תחת
חריץ מחבר הרגלית ) ,(3ובמצב זה הנמך את מנוף הגבהת
הרגלית כך שרגלית התפירה תתחבר למחבר הרגלית

חיבור מהסרה של מחבר רגלית התפירה
אזהרה:
לפני ביצוע חיבור והסרה של מחבר רגליות התפירה יש
להביא את המפסק הראשי למצב ) = (0מנותק
בורג הידוק מחבר רגלית התפירה
מחבר רגלית התפירה הברגת
הברגת הידוק הרגלית

הסרת מחבר רגלית התפירה:
הברג ושחרר בעזרת מברג את בורג הידוק הרגלית ע"י סיבובו
כנגד כיוון השעון .מחבר הרגלית יוסר

חיבור מחבר הרגלית למכונה:
אחוז את מחבר רגלית התפירה והתאם את החריץ שעל המחבר
אל מול הברגת הידוק הרגלית ) .(3הברג את בורג הידוק מחבר
הרגלית בעזרת מברג ע"י סיבובו עם כיוון השעון עד לחיבור
מחבר הרגלית לעמוד הרגלית
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החלפת מחטים
אזהרה:
לפני ביצועהחלפת מחטים יש להביא את המפסק הראשי
למצב ) = (0מנותק ,ולהוציא את תקע הכבל החשמלי
מהשקע החשמלי שבקיר
הבא את המחט למצבה הגבוה ביותר ע"י סיבוב גלגל ההנעה
הידני לכיוונך והנמך את רגלית התפירה בעזרת מנוף ההגבהה
הבא את המפסק הראשי למצב ונותק והוצא את התקע מהשקע
סובב את בורג הידוק המחט ע"י סיבובו כנגד כיוון השעון,
והסר מטה את המחט ממחזיק המחט
החדר מחט חדשה למחזיק המחט כאשר החלק השטוח של
המחט מופנה לאחור .לפני הידוק הבורג יש לדחוף את
המחט כלפי מעלה גבוה ככל שניתן ,ואז יש להדק חזרה את
בורג הידוק המחט עם כיוון השעון .הערה :במידה ולא
מקפידים שהמחט תוכנס גבוה ככל האפשר עלולים להיגרם
דילוגי תפרים ושבירת מחטים

בדיקת תקינות המחט:
מחט איכותית ותקינה היא מפתח חשוב למניעת בעיות בתפירה.
חשוב להשתמש אך ורק במחטי ברנינה האיכותיות אותן ניתן
לרכוש אצל סוכני ברנינה .לעיתים תכופות חייבים לבדוק שהמחט
תקינה :יש להניח את המחט על משטח שטוח ולבדוק בראיה האם
המחט מקבילה למשטח וישרה לכל אורכה .בנוסף יש לבדוק האם
חוד המחט אינו שבור או עקום
לעולם אין להשתמש

טבלת בדים ,חוטים ומחטים

הערה :יש לקרוא את הטבלה משמאל לימין
המחט

לרוב עבודות התפירה הרגילות יש להשתמש במחטים בעובי
75-90
למניעת נזק בתפירת בדים עדינים יש לתפור אותם עם
מחטים דקות יותר וחוטים עדינים יותר
בדים עבים יש לתפור עם מחטים עבות וזאת כדי שהמחט
תיצור חור עבה מספיק כך שהחוט לא יישחק בשעת התפירה

#65-75

#75-90

בדים סינתטיים מומלץ לתפור עם מחט סטרץ
באופן כללי יש להשתמש באותו סוג ועובי חוט לחוט העליון
ולחוט בית הסליל

# 90-100

החוט
משי #80-100
כותנה #80-100
סינתטי #80-100
משי #50
כותנה #50-80
סינתטי #50-80
משי #30-50
כותנה #40-50
סינתטי #40-50

הבד
כותנה עדינה
משי
טריקו
אורגנזה
קרפ

בד
עדין

בד סדין
ג'רסי
בד בינוני

בד
בינוני

צמר

ג'ינס
טוויד
בד מצופה
ריפודים

בד
עבה

לידיעתכם:
עם המכונה מסופקים  3מחטים בעובי  .90כדי להשיג תפר
איכותי חשוב ומומלץ להשתמש במחטי ברנינה האיכותיות
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הכנת עמודי החוט לפעולה
עמודי החוט משמשים כדי להניח עליהם את גלילי החוט
המשמשים הן להשחלת המכונה והן למילוי סליל החוט התחתון
לפני השחלת המכונה יש למשוך מעלה ולהעמיד את שני עמודי
החוט .לאכסון המכונה יש להוריד מטה את עמודי החוט

הערה חשובה:
ישנם גלילי חוט שבשעת התפירה יש לחוט העליון נטיה
להיכרך סביב עמוד גליל החוט .ראה לדוגמה מס' )(3
בשרטוט משמאל .כאשר נתקלים בתופעה כזו יש לנהוג
כך :מקם את גליל החוט על עמוד המחט הימני ,סובב את
עמוד המחט השמאלי כך שהחור שיש במרכזו ) (2מופנה
את גליל החוטים ,השחל את קצה החוט מבעד החור ),(2
ומשם המשך את מסלול ההשחלה הרגיל
החוט העליון
החור שבעמוד גליל החוט
חוט שנכרך סביב עמוד החוט

הוצאתו והרכבתו של בית הסליל

הסר את שולחן התפירה מהמכונה ע"י החלקתו שמאלה כפי
שהודגם בדפים הקודמים
פתח את דלת בית הסליל ) (3ע"י הנעתו מטה בעזרת האצבע
כמודגם בשרטוט
דלת בית הסליל

הוצאת בית הסליל
סובב לכיוונך את גלגל ההנעה הידני עד שהמחט תגיע למצבה
העליון ביותר
על בית הסליל יש "לשונית נעילה" שאותה ניתן לפתוח ולאחוז עם
שתי האצבעות .ראה הלשונית הפתוחה מס' ) (2בשרטוט.
תפקידיה של הלשונית הם :כאשר היא פתוחה היא נועלת את
הסליל בתוך בית הסליל ,ובשעת הכנסת בית הסליל למכונה היא
נסגרת ונועלת את בית הסליל במכונה .כדי להוציא את בית הסליל
מהמכונה יש לאחוז ולשחרר לשונית זו בעזרת שתי האצבעות,
כמודגם בשרטוט ,ועתה כשהלשונית פתוחה ניתן למשוך החוצה
את בית הסליל ולהוציאו מהמכונה
לשונית נעילת בית הסליל

הכנסת בית הסליל
להכנסת בית הסליל למכונה יש לאחוז עם שתי האצבעות את
לשונית נעילת בית הסליל ולהחדיר את בית הסליל על הפין
שבמרכז החלל שבו "יושב" בית הסליל במכונה .כיוון ההכנסה :על
בית הסליל ישנה בליטה בצורת קרן ,ראה מס' ) (3בשרטוט .יש
למקם את בית הסליל כך שהקרן תימצא בשקע שמתאים לה
שנמצא בחלק העליון
הקרן
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מילוי הסליל התחתון
משוך ימינה את גלגל ההנעה הידני
מקם גליל חוט על עמוד החוט ,משוך את קצה החוט והקף עם
החוט את "מתח החוט של מילוי הסליל"  .ראה ) (2בשרטוט
משמאל ובהגדלה של אזור זה בשרטוט
החדר את קצה החוט אל החור שנמצא בסליל ,ראה )(3
בשרטוט ,כיוון הכנסת החוט מבפנים החוצה ,ומקם את
הסליל על ציר מילוי הסליל
הסט ימינה את הסליל עם ציר בית הסליל המחובר אליו
אחוז ביד את קצה החוט היוצא מהסליל ותוך כדי האחיזה
לחץ על הדוושה החשמלית .תן למכונה לבצע כמה סיבובי
חוט בסליל ועצור את המכונה .גזור את קצה החוט שבולט
מהסליל ) (5כמה שיותר קרוב לסליל
לחץ שוב על הדוושה החשמלית ,מלא את הסליל ,וכשהסליל
מלא הסר את הרגל מהדוושה ועצור את המכונה .הסט חזרה
שמאלה את הסליל שיושב על עמוד הסליל וגזור את החוט
החזר חזרה שמאל את גלגל ההנעה הידני .ראה כיוון החץ
בשרטוט משמאל

הערה:
עם סיום מילוי הסליל נא לא לשכוח להסיט חזרה את ציר
מילוי הסליל למצבו השמאלי

השחלת בית הסליל
הכנס את הסליל למקומו בתוך בית הסליל .יש להקפיד שכיוון
החוט המשתחרר מהסליל יהיה בכיוון המודגם בשרטוט כאן
משמאל

בהיקפו של בית הסליל ישנו חריץ .משוך את החוט כך שייכנס
לחריץ כפי שמודגם בשרטוט שמשמאל

על היקפו של בית הסליל יש קפיץ מתכת הנראה כמו פס
מתכת .יש למשוך את החוט מהחריץ לכיוון שמאל ואל
מתחת לפס המתכת כך שפס המתכת מכסה את החוט.
המשך להעביר את החוט עד שיגיע לחריץ .ראה השרטוט
השמאלי כיצד נראה החוט משהיגע לחריץ שנראה שחור
בשרטוט שמשמאל
*לסיום יש למשוך את קצה החוט כ  10ס"מ מבית הסליל

12

השחלת החוט העליון
הגבה את מנוף הגבהת החוט למצבו הגבוה ביותר ע"י סיבוב
לכיוונך של גלגל ההנעה הידני
הגבה את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית
הנח גליל חוט על אחד מעמודי החוט כאשר החוט מגיע החלקו
האחורי של גליל החוט

משוך את החוט והחדר אותו לתוך מדריך החוט .למדריך יש
פתח מאחור ולהדרת החוט יש להשתמש בשתי הידיים ולהעביר
החוט מאחור קדימה
אחוז ביד ימין את גליל החוט כדי למנוע את סיבובו וביד שמאל
החדר את החוט מטה דרך איזור מתח החוט ,המשך והורד אותו
מטה וסובב את החוט כמודגם בשרטוט ומשם העלה את החוט
חזרה מעלה
המשך והעלה את החוט מעלה עד לפתח של מנוף הגבהת
החוט .החדר את החוט מימין לשמאל דרך פתח המנוף
מהמנוף הורד את החוט מטה והעבר אותו דרך מדריך החוט )(4
שמעל מחזיק מחט .למדריך זה יש פתח בצידו הימני דרכו ניתן
להעביר את החוט
המשך להורד את החוט והשחל אותו דרך צידו השמאלי של
מדריך החוט שנמצא מעל המחט
השחל את המחט מקדימה לאחור .ניתן להשתמש במשחיל

משחיל המחט
הגבה את המחט למצבה הגבוה ביותר בעזרת סיבוב גלגל
ההנעה הידני לכיוונך .אחוז את ידית משחיל המחט האוטומטי
ומשוך אותו מטה ככל שניתן

למשחיל המחט יש קרס דקה שתפקידה להיכנס מאחור לקוף
המחט ,לתפוס את החוט ולהעבירו לאחור דרך קוף המחט.
להשחלה :לחיצה לאחור על ידית משחיל המחט גורמת לקרס
לחדור מאחור לקוף המחט .הבט עתה בתמונה המוגדלת :יש
להעביר את החוט דרך מדריך החוט שבצד שמאל וממנו
להעביר את החוט ימינה כך שיעבור תחת הקרס שמוחדרת
לקוף המחט .בשעת ביצוע פעולות אלו יש להקפיד שלא לעקם
ולפגום בחוד המחט
הקרס
עתה ,אחוז את קצה החוט ביד ימין וביד שמאל משוך את ידית
המשחיל לכיוונך .פעולה זו גורמת לקרס ונוע לאחור ,לצאת
מקוף המחט ולמשוך איתה לולאת חוט מאחורי המחט .משוך
את לולאת החוט להשלמת השחלת המחט .להצלחת
ההשחלה יש לבצע את הפעולות הללו באטיות .תרגול יעזור
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הוצאת החוט התחתון
הגבה את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית
ואחוז את קצה חוט המחט בקלילות בידך השמאלית

סובב לכיוונך ובאיטיות )נגד כיוון השעון( את גלגל ההנעה
הידני עד שהמחט תרד מטה .המשך לסובב באיטיות את
הגלגל עד שמנוף הגבהת החוט יגיע למצבו הגבוה ביותר,
ובמצב זה משוך בעדינות מעלה את החוט העליוןהמוחזק
ביד שמאל .החוט העליון ימשוך מעלה את החוט התחתון
ויוציאו מעל פני משטח התפירה
משוך החוצה את  2החוטים יחד לאורך של כ  10ס"מ ומקם
אותם תחת הרגלית ומאחוריה ,כמודגם בשרטוט 3

מתח החוט וחוגת כיוון מתח החוט
מתח החוט הנכון
כיוון מתח החוט הוא זה האחראי לשילוב הנכון של החוט העליון
והחוט התחתון .הכיוון של מתח החוט תלוי בסוג הבד הנתפר,
כמה שכבות בד יש וטכניקת התפירה אותה מבצעים
מתח חוט מושלם בתפר זיג זג :החוט התחתון אינו נראה בצידו
העליון של הבד ,והחוט העליון נראה קלות בצידו התחתון של
הבד .ראה שרטוט הזג-זג משמאל
מתח חוט מושלם בתפר ישר :החוט העליון והתחתון נפגשים
במרכז עובי הבד ואינם נראים לא בצד הבד העליון ולא התחתון
מתח החוט המתאים לרוב סוגי הבדים והעבודות הוא 4
החוט העליון ,צבעו לבן
החוט התחתון ,צבעו שחור
צג הבד העליון
צד הבד התחתון
חוגת כיוון מתח החוט
מספרי כיוון מתח החוט

כאשר מתח החוט העליון חזק מדי:
כאשר מתח החוט העליון חזק מדי ,בצד הבד העליון רואים את
החוט התחתון כנקודות בולטות .במקרה זה יש לכוון את מתח
החוט ע"י סיבוב חוגת כיוון מתח החוט כלפי מעלה למספר נמוך
יותר .ראה בשרטוט משמאל.

כאשר מתח החוט העליון רפוי מדי:
כאשר מתח החוט העליון רפוי מדי ,בצד הבד התחתון רואים את
החוט העליון כנקודות .במקרה זה יש לכוון את חוגת כיוון מתח
החוט כלפי מטה למספר גבוה יותר .ראה בשרטוט משמאל.
הערה :את כיוון חוגת מתח החוט יש לבצע לשיעורים ,כך שבכל
פעם מבצעים שינוי קטן בלבד ,מנסים לתפור ,ובמידת הצורך
מבצעים בכל פעם עוד שינויים קטנים עד שכיוון התפר תקין.
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כפתור בחירת תוכניות התפירה
על כפתור בחירת תוכניות התפירה מצוירים אותיות וסמלים
המיצגים את תוכניות התפירה .סובב את כפתור בחירת תוכניות
התפירה עד שהסמל של תוכנית התפירה הרצויה יגיע אל מול
הסמן ) (1שמעל לכפתור.
סמן

אזהרה

את "כפתור בחירת תוכניות התפירה" מותר לסובב רק
כאשר המחט מחוץ לבד .סיבוב הכפתור כאשר המחט בבד
עלולה לגרום נזק למחט ולבד.

כפתור אורך התפר
כפתור אורך התפר קובע את המרחק שבין תפר לתפר הבא
אחריו .ככל שהמספר גדול יותר ,כך גדל אורך התפר .לכיוון אורך
התפר יש לסובב את כפתור אורך התפר כך שמספרו של אורך
התפר הרצוי יהיה מול הסמן .ראה בשרטוט משמאל כיצד משתנה
אורך התפר עם שינוי המספר :בהצבת מס'  1התפר סמיך,
והאורך הולך וגדל ככל שהמספר גדל .חשוב :לעולם אין לתפור
עם אורך תפר  .0כאשר אורך התפר הוא  0הבד אינו מתקדם,
המכונה תופרת במקום עד להסתבכות וקריעת החוטים.
סמן
תוכניות התפירה של המכונה מחולקות לשתי קבוצות :קבוצת
התפרים הרגילים שמצוירים על המכונה בשחור ,וקבוצת .התפרים
הגמישים המצוירים על המכונה באדום.
אורך התפר עבור קבוצת התפרים הרגילים :ניתן להציב כל אורך
תפר רצוי החל מאורך תפר  0.5ועד יותר מ .4
לתפירה של קבוצת תפרי הסטרץ האדומים יש להציב את כפתור
אורך התפר ב "."S
במידה וצורת התפר של תפרי הסטרץ אינה תקינה יש לפעול כך:
במידה והתפר סמיך או צפוף מדי ,יש לסובב מעט את כפתור
אורך התפר לכיוון ה " "+שמשמאל ל " ."Sבמידה והתפר מרווח
מדי ,יש לסובב את כפתור האורך לסימן " "-שמימין ל "."S
ראו בשרטוט משמאל דוגמא אופיינית :במרכז רואים את צורת
התפר התקינה .משמאל רואים תפר מרווח מדי שכדי לתקנו
מסיטים הכפתור לכיוון ה " ."-מימין רואים תפר סמיך מדי שכדי
לתקנו מסיטים את הכפתור לכיוון ה " ."+חשוב לדעת כי שינויים
בתצורה אינם מעידים בדרך כלל על תקלה במכונה ,אלא נבעים
משינויים ע"פ הבד הנתפר.
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–

S

+

לחצן התפירה לאחור = רוורס
לחיצה מטה על לחצן התפירה לאחור גורמת למכונה לתפור
לאחור .התפירה לאחור ממשיכה כל עוד ממשיכים ללחוץ את
המנוף מטה .עם שחרור הלחיצה ,המנוף חוזר למצבו העליון
והמכונה חוזרת לתפור קדימה .מותר ללחוץ ולשחרר את המנוף
גם תוך כדי תפירה
חיזוק תפר :בתחילתו ובסיומו של כל תפר מבצעים "חיזוק
התפר" .חיזוק התפר מונע את היפרמות החוטים בתחילתו
ובסיומו של התפר .חיזוק התפר בתחילתו מבוצע כך:לוחצים על
הדוושה ומבצעים  3-5תפרים ואז לוחצים על לחצן התפירה
לאחור ותופרים  3-5תפרים לאחור .חוזרים על פעולה זו כמה
פעמים וממשיכים לתפור .בסיום התפירה מבצעים חיזוק תפר
לסיום באותה השיטה כפי שהוסבר עבור התחלת התפירה

הנמכת והגבהת השיניים המובילות
השיניים המובילות הן אלו שמקדמות את הבד בשעת התפירה,
ולכן בכל עבודות התפירה הרגילות הן תמיד במצב מוגבה .ישנן
כמה טכניקות תפירה כגון :רקמה חופשית ,תיקון קרעים וכד' בהן
אנו אלו המובילים את הבד ,כך שכאשר מבצעים טכניקות אלו יש
להנמיך את השיניים המובילות.
הנמכת השיניים המובילות :תחילה יש להסיר את שולחן התפירה
מהמכונה ע"י משיכתו שמאלה עד שיוסר מהמכונה.
פתח את דלת בית הסליל ע"י הסטתו לכיוונך ולמטה
דלת בית הסליל
הנמכת השיניים המובילות :באזור בית הסליל תראה את
מנוף הנמכת והגבהת השיניים המובילות .ראה בשרטוט
כיצד נראה המנוף .לחץ את המנוף מטה וימינה )ראה כיוון
החץ בשרטוט( .עתה השיניים המובילות מונמכות ואינן
מקדמות את הבד .ראה בשרטוט את השיניים שמונמכות
עתה אל מתחת למשטח השיניים המובילות.

הגבהת השיניים המובילות :לחץ על המנוף בכיוון מטה,
הסט אותו שמאלה ולמעלה .ראה כיוון החץ בשרטוט
משמאל .עתה השיניים מוגבהות מעל למשטח השיניים
המובילות ומקדמות את הבד הנתפר .ראה בשרטוט
משמאל את השיניים במצב מוגבה
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תפר ישר ויסודות בסיסיים בתפירה
עבור כל אחד מתוכניות התפירה שעליהם נפרט מעתה ,יוצג
שרטוט הדומה לשרטוט משמאל שבו פירוט הנתונים אותם יש
להציב :תוכנית התפירה אותה יש להציב בכפתור בחירת
התוכניות ,רגלית התפירה בה יש להשתמש עבור התוכנית
הנבחרת ,מתח החוט ואורך התפר אותם יש להציב.

תפר ישר
טבלת נתוני התפר:
 Bאו A
רגלית הזיג-זג הסטנדרטית
2–6
1.5 – 4

התחלת תפירתו של התפר הישר
הגבה את רגלית התפירה ומקם את הבד תחת הרגלית .כוון את
שפת הבד כך שתהיה מקבילה לאחד מקווי הדרכת התפר
החרוטים על משטח השיניים המובילות
החדר את המחט לבד בעזרת סיבוב גלגל ההנעה הידני לכיוונך
הנמך את רגלית התפירה על הבד ,העבר את קצות חוטי התפירה
לאחור ולחץ עם הרגל על הדוושה החשמלית להתחלת התפירה
הדרך בעדינות את הבד כך שהתפר יתבצע לאורך קו ההדרכה.
אין למשוך את הבד אלא להדריכו בלבד ולתת למכונה להובילו

הערות:
כאשר תופרים לולאות עם רגלית מחלק יש להסיט את
החוטים לצד שמאל ולא לאחור כפי שהודגם עתה
לביצוע חיזוק תפר בתחילת התפירה :יש למקם הבד מעט
פנימה ,ללחוץ על לחצן התפירה לאחור ולבצע כמה תפרים
לאחור ,לשחרר את לחצן התפירה לאחור ולהמשיך בתפירה

סיום תפירתו של התפר הישר
לחיזוק סיומו של התפר ,לחץ על לחצן התפירה לאחור ותפור כמה
תפרים לאחור .לחיזוק נוסף ניתן לתפור כמה פעמים לאחור וקדימה
עם סיום התפירה הגבה את רגלית התפירה ,משוך את הבד עם
החוטים מעט לאחור ,ועתה הגבה את החוטים אל עבר חותך
בשרטוט משמאל ,סובב את החוט מאחורי החותך
החוט ,ראה
ומעליו ,ומשוך לכיוונך את החוטים .משיכת החוטים לכיוונך תחתוך
את החוטים באופן כזה שאורכם מתאים לתחילתו של התפר הבא
חותך החוט

שינוי כיוון התפירה
אזהרה:
בשעת הדרכת הבד יש להרחיק את האצבעות מרגלית
התפירה .במידה והאצבעות תהיינה קרובות קיימת סכנת
פציעה מבורג הידוק המחט הבולט
הסר את הרגל מהדוושה ועצור את התפירה .סובב לכיוונך את גלגל
ההנעה הידני עד שהמחט תחדור לבד
הגבה את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית
סובב את הבד סביב המחט עד שהבד יגיע לכיוון החדש שבו הנך
רוצה להמשיך לתפור .הנמך שוב את רגלית התפירה על הבד
והמשך לתפור בכיוון החדש הרצוי
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קווי הדרכת הבד החרוטים על משטח השיניים
המספרים החרוטים על קווי הדרכת הבד שעל משטח השיניים
המובילות מציינים את המרחק שבין המחט במצבה האמצעי ולבין
אותו קו ההדרכה
המספרים שבקדמת הקווים מציינים המרחק בסנטימטרים
המספרים שעל הקווים מאחור מציינים את המרחק באינצ'ים
יש לקרוא את הטבלה משמאל לימין
10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8
— — — —

1 1.5 2

המספר
המרחק בסנטימטר

— — — 3/8 1/2 5/8 3/4

המרחק באינצ'ים

המחט במצב אמצעי
קווי הדרכת הבד
המספרים שמציינים את המרחק

סיבוב מדויק בפינות בזווית  90מעלות
כדי לעשות פינה מדויקת בזווית ישרה במרחק לדוגמא של
 1.6) "5/8ס"מ( מקצה הבד:
יש להניח את שול הבד הימני עד לסימון האנכי של ה"5/8-
ולתפור לאורכו .בהגיע קצה הבד התחתון לקו אופקי תחתון )מס'
 1בשרטוט( ,יש לעצור התפירה ,לנעוץ המחט בבד תוך כדי סיבוב
גלגל ההנעה הידני לכיווננו ,להרים את רגלית התפירה ,לסובב
הבד ב 90-מעלות .להנמיך את רגלית התפירה ולהמשיך
בתפירה בכוון החדש.
הנחת הבד בהתאם לתרשים ומעקב אחרי הסימונים ). (1
קווי ההדרכה האופקיים לתפירת פינות

התפרים השימושיים

תפר זיג-זג

התוכנית שיש להציב:
רגלית התפירה:
מתח החוט המתאים:
אורך התפר להצבה:

C
רגלית הזיג-זג הסטנדרטית
2-5
0.5 - 4

לתפר זיג זג שימושים רבים :תפר ניקוי שפת הבד ,תפירת כפתור
וכד' .רוחב הזיג-זג המקסימלי הוא כאשר מציבים  Cבכפתור
בחירת התוכניות ,וככל שמסובבים את הכפתור לכיוון  Bמקבלים
זיג-זג צר יותר .ראה השרטוט על כפתור בחירת התוכניות.
הפעולה של "כפתור אורך התפר" בשעת תפירת זיג-זג:
"כפתור אורך התפר" שולט בצפיפות של תפר הזיג-זג :ככל
שהמספר שנציב ב"כפתור אורך התפר" יהיה קטן יותר -כך תפר
הזיג-זג יהיה צפוף )או סמיך( יותר .נסה זאת ע"י תפירת זיג-זג
ותוך כדי התפירה שנה את המספרים ב"כפתור אורך התפר".
"תפר סטין" = תפר זיג-זג סמיך :כאשר מציבים אורך תפר בין
 0ל ,1 -המכונה מבצעת זיג-זג צפוף הנקרא "תפר סטין" .משמש
לתפרים דקורטיביים וללולאות.
הערה :לעולם אין להציב אורך תפר " ."0אורך תפר " "0גורם
למכונה להיתקע במקום ולהסתבכות וקריעת חוטים.
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תפר זיג-זג  3צעדים
התוכנית שיש להציבD :
רגלית זיג-זג הרגילה
רגלית התפירה:
מתח החוט המתאים1 - 4 :
אורך התפר להצבה0.5 - 4 :
שימושי לתפירת תחרה ,תפירה על סרטי גומי ,תיקון חורים
וקרעים ,טלאים ,ולחיזוק שפת בד בבדים גמישים.

ניקוי שפת הבד בבדים סינתטיים וגמישים הנוטים להתכווץ -
שרטוט ) :(1תפור במרחק  5/8אינץ משפת הבד ובסיום גזור את
שפת הבד .הקפד שלא לגזור את התפר
תיקון עם טלאי  -שרטוט ) :(2הצב את הטלאי על הבד במקום בו
אתה רוצה לתפור אותו .תפור סביב הטלאי במלא היקפו ,כך שחציו
של התפר על הטלאי וחציו על הבד .במידת הצורך ניתן ליצור תפר
סמיך יותר ע"י הצבת מספר נמוך יותר ב"כפתור אורך התפר".
תיקוני קרעים  -שרטוט )) :(3לייצוב התפר מומלץ להניח תחילה בדי
גיבוי תחת הקרע( .תפור תחילה שורה אחת על מרכז הקרע ,ולאחר
מכן שורה נוספת חופפת בצד הימני של הקרע ,ולאחר מכן שורה
נוספת חופפת בצד שמאל) .שכל שורה תעלה בחלקה על השורה
הקודמת( .במידת הצורך ,ובהתאם למידת הנזק ולסוג הבד ,ניתן
לתפור שורה או שתיים נוספות .במידת הצורך ניתן ליצור תפר סמיך
יותר ע"י הצבת מספר נמוך יותר ב"כפתור אורך התפר".

תפר אוברלוק סטרץ
התוכנית שיש להציב:
רגלית התפירה:
מתח החוט המתאים:
אורך התפר להצבה:

G
רגלית זיג-זג רגילה
1–4
S

השימושים :לתפירת גימורים לסריגים עדינים ,בגדי ים ,בדי ג'רסי,
סיומת לצווארונים ,בדי וולור גמישים ,רצועות שרוול ושפת בגד.
תפר סריגים זה מתאים לכל בדי הסטרץ' והבדים הסריגים מפני
שהוא תפר המייצר גמישות ואלסטיות גבוהים

לביצוע :כיין המכונה כמודגם למעלה .גזור את הבד והשאר שוליים
עודפים של  1.6ס"מ מעבר לגזרת הבגד .שבצע את התפר כך
ששפת הבד מקבילה לקו  5/8אינץ' ) 1.6ס"מ( שעל משטח
השיניים .עם סיום התפירה גזור את שפת הבד העודפת עד לתפר.
הקפד שלא לגזור שום חלק מהתפר שבוצע.
גימור קצה עם רגלית האוברלוק :רגלית האוברלוק מצוידת בפין.
בשעת התפירה התפר מתבצע סביב הפין ,ומבטיח שהבד ישמור
על גמישותו .בשעת התפירה יש להדריך את הבד צמוד ולאורך
המדריך שעל הרגלית .חשוב להבטיח שבכל תפר ,צד אחד של
התפר יתבצע מעבר לשפת הבד = "באוויר") .רגלית האוברלוק
אינה מגיעה עם המכונה וניתן לרוכשה(.
חשוב :לתוצאה טובה ,יש להשתמש במחט חדשה ,או במחט
סטרץ' .רגלית האוברלוק אינה מגיעה ברכישה.
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2

1

תפר שלשה מחוזק ישר
התוכנית שיש להציב:
רגלית התפירה:
מתח החוט המתאים:
אורך התפר להצבה:

 Bאו A
רגלית זיג-זג רגילה
2–6
S

תפר שלשה מחוזק הינו תפר חזק במיוחד ומשמש לתפירת בדים
עבים כגון ג'ינס ,קורדרוי וכד' ולאיחוי חזק במיוחד.

תפר שלשה מחוזק מבוצע כך שהמכונה תופרת שני תפרים
קדימה ואחד לאחור ,כך שמתקבל תפר חזק במיוחד
השתמש בתפר זה למקומות הזקוקים לחיזוק כגון בחיבורי מכנס
באזור המפשעה ,קצה שרוולים ,חיזוק רצועות תרמילים ,ובכל
מקום בו זקוקים לתפר חזק
היות ובמהלך התפירה המכונה מבצעת תנועות קדימה ולאחור ,יש
להקפיד להדריך את הבד במשנה זהירות

תפר שלשה מחוזק זיג-זג
התוכנית שיש להציב:
רגלית התפירה:
מתח החוט המתאים:
אורך התפר להצבה:

C
רגלית זיג-זג רגילה
2–6
S

שימושי לאיחוי חזק במיוחד של בדים עבים כגון ג'ינס ,קורדרוי
וברזנט .בנוסף ,תפר זה מתאים לתפירה על בדים גמישים בכל
מקום בהם שמתאים להשתמש בתפר זיג-זג
מתאים גם לתפירת מכפלות וחיבור בד דקורטיבי
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תפירת כפתורים

התוכנית שיש להציב:
C
רגלית התפירה:
רגלית כפתורים
מתח החוט המתאים:
3–7
אורך התפר להצבה:
0
מצב השיניים במובילות :מונמכות

הנמך את השיניים המובילות כפי שלמדנו ע"י לחיצה של
המנוף מטה ושמאלה .ראה גם בשרטוט משמאל

מקם את הבד והכפתור מתחת לרגלית הכפתורים ,והנמך
עליהם את הרגלית .וודא שהכפתור וחורי הכפתור נמצאים
בדיוק במרכז הרגלית
כוון את רוחב התפר כך שהמחט תתאים לחדור בשני חורי
הכפתור .סובב בעזרת היד ובעדינות את "גלגל ההנעה
הידני" ,וודא שהמחט חודרת פעם בחור הימני של הכפתור,
ופעם בחור השמאלי .כוון במדויק את חדירת המחט ע"י
שינוי רוחב התפר עד שהמחט תחדור במדויק לשני חורי
הכפתור
תפור כעשרה תפרים .לחיזוק תפר הכפתור ניתן לבצע כך:
עם סיום תפירת הכפתור חתוך את החוטים והשאר החוטים
באורך  10ס"מ .הבא את חוט המחט מטה מבעד לאחד
מחורי הכפתור וסובב את החוט תחת הכפתור סביב החוטים
שנתפרו .הבא עתה את חוט המחט אל צד הבד התחתון
וקשור לחיזוק
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לולאה אוטומטית ב  4שלבים
התוכנית שיש להציב:
רגלית התפירה:
מתח החוט המתאים:
אורך התפר להצבה:

רגלית לולאות עם מחלק
1–5

לפני תפירת הלולאה יש לבצע תפירת לולאה לניסיון על דוגמת
הבד שעליה מתכננים לתפור ועם ניר הגיבוי שאיתו תופרים .יש
וזאת ע"פ תפירת הניסיון.
לכוון את אורך התפר בתחום
מקם את הכפתור על הבד לדוגמא וסמן את אורך הלולאה על
הבד .קביעת אורך הלולאה :מדוד את קוטר ועובי הכפתור ,חבר
את שתי המדידות ,והוסף לתוצאה עוד  3.0ס"מ .התוצאה היא
אורך הלולאה הרצויה.
 (1לתוצאה איכותית ,ניתן להקטין מעט את מתח החוט(2 .
השתמש בפליזלין לבדים עדינים ונמתחים.
סמן בעדינות את אורך הלולאה על הבד הנתפר.
הנח את הבד תחת לרגלית הלולאות כשסימוני הלולאות
מכוונים אליך.
הסט את המחלק ) (Aקדימה לכיוונך כך שהסימון העליון )(C
שעל המחלק מיושר עם הסימון של תחילת הלולאה ) .(Bישר
את הסימנים שעל רגלית התפירה עם הסימון העליון שעל
הבד.

)(A

)(C
הערה:

)(B

הסימונים שעל הרגלית הם בסנטימטרים

הצב את הסמל "

" בכפתור בחירת תוכניות התפירה.

התחל לתפור קדימה את צד הלולאה הראשון עד שתגיע
לסימן הקדמי של הלולאה שסימנת קודם על הבד .עצור את
התפירה יש לעצור בצד השמאלי של תפר הזיג-זג.
" בכפתור בחירת תוכניות התפירה
הצב את הסמל "
ותפור חמישה תפרים .עצור את התפירה בצד הזג-זג הימני
הצב את הסמל "

" בכפתור בחירת תוכניות התפירה.

תפור לאחור את צד הלולאה הימני עד שתגיע לסימן האחורי
של הלולאה שסימנת ועצור את התפירה בצד הזיג-זג הימני.
הצבאת הסמל "

" בכפתור בחירת תוכניות התפירה.

תפור כמה תפרי חיזוק לסיום חלקה האחרון של הלולאה
והוצא את המחט מהבד.
הצב תפר ישר  Aהכפתור בחירת תוכניות התפירה והצב 0
בכפתור אורך התפר .תפור כמה תפרים לחיזוק הלולאה.
חתוך את מרכז הלולאה לפתיחתה בעזרת פורם התפרים.
כדי להגן על כך שהחלק העליון והתחתון של הלולאה לא
ייחתך ויינזק ,יש לחבר  2סיכות בחלק הקדמי והאחורי של
הלולאה .וודא שהסיכות מחוברות בדיוק בסיום התפרים
של  2צידי הלולאה כך שהתפרי החיזוק של חלקה הקדמי
והאחורי של הלולאה לא ייחתכו) .ראה בשרטוט(.
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תפירת רוכסן
התוכנית שיש להציב:
רגלית התפירה:
מתח החוט המתאים:
אורך התפר להצבה:

A
רגלית לולאות
3–6
2

הכלב את רצועת הרוכסן לבד או חברו בסיכות
משוך את החוטים לאחור והנמך את רגלית התפירה על הבד
כדי לתפור את צד הרוכסן השמאלי יש להדריך את החלק הרוכסן
המתכתי לאורך קצה הרגלית כך שהתפר מחבר את רצועת
הרוכסן והבד
סובב את הבד ב  180מעלות ותפור באותה הדרך את צידו השני
של הרוכסן

תפר ניסתר למכפלות
התוכנית שיש להציב:
רגלית התפירה:
מתח החוט המתאים:
אורך התפר להצבה:

 Fאו E
רגלית לתפר ניסתר
1–3
1–3

הביצוע בבד עבה ,שרטוט ] :[Aבצע תחילה אוברלוק או זיג-זג
לשפת הבד .אחוז את הבד כשחלקו הפנימי כלפי מעלה )ראה
 1בשרטוט( ,קפל את המקום של המכפלת כמודגם בשרטוט
והשאר מרווח של כ  0.7ס"מ )ראה  2בשרטוט( .
הביצוע בבד עדין בינוני ,שרטוט ] :[Bאין צורך באוברלוק .יש
לקפל את הבד באותה הדרך ולהוסיף קיפול נוסף לשפת הבד.
צד הבד התחתון )הפנימי(
מרווח  0.7ס"מ אותו יש להשאיר
] [Aקיפול הבד בבדים עבים
] [Bקיפול הבד בבדים עדינים ובינוניים
כוון את הבד תחת הרגלית כך שהקיפול שיצרנו בבד נמצא
בצד השמאלי ביותר ,כך שהמחט בקפיצתה שמאלה למצבה
השמאלי ביותר חודרת לבד בדיוק בקצה הקיפול.
לרגלית הניסתר יש "מדריך קיפול" שתפקידו לעזור
בהדרכת הבד לאורך הקיפול .עתה ,לאחר שכיוונו את
חדירת המחט בדיוק בקיפול ,יש לסובב את "בורג המדריך"
ולכוון בעזרתו את המדריך כך שיהיה צמוד לאורך הקיפול.
בורג המדריך
מדריך הקיפול
קצה הקיפול
השחל חוט באותו הצבע של הבד והתחל לתפור .הקפד
שמדריך הקיפול צמוד בכל זמן התפירה אל הקיפול .תפר
הנסתר בנוי כך שהמכונה תופרת כמה תפרים ואז המחט
קופצת שמאלה וחודרת בדיוק לקצה הקיפול .בסיום
התפירה יש לפתוח את איזור הקיפול ולגהץ .מה שנראה
בצד הבד העליון הם נקודות בלבד ,ובמידה והשתמשנו
בחוט בצבע זהה לבד ,הנקודות כמעט ואינן נראות.
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][B

][A

תפירה דקורטיבית

תפר אוברלוק רב שימושי )סיומת דמוי סקלופ(
התוכנית שיש להציבG :
רגלית התפירה:
רגלית זיג-זג הסטנדרטית
מתח החוט המתאים2 – 6 :
אורך התפר להצבה1.5 – 3 :

לשימוש על בדים קלים כמו טריקו .יש לקפל הבד ולתפור על
הקיפול .יתכן שיהיה צורך לחזק את מתח החוט .יש לאפשר
למחט לצאת מעבר לשוליים הימניים בעת קפיצת הזיגזג
לימין.

טכניקת כיווץ סמוקינג
התוכנית שיש להציב :תוכניות A,D
רגלית התפירה:
רגלית זיג-זג הסטנדרטית
מתח החוט המתאים1 – 4 :
אורך התפר להצבה :לתפר הישר ,4

ליצירת אפקט הכיווץ "סמוקינג" בחר בתפר ישר A,בחר באורך
תפר  4מ"מ .הנמך את מתח החוט למספר נמוך יותר.
תפור שורות תפרים ישרים מקבילים במרחק של  1ס"מ זה מזה
בכל האיזור אותו רוצים לכווץ .בצע חיזוק תפר רק בתחילתו של
כל תפר ישר )או לחילופין ניתן לאחר התפירה לקשור את קצות
החוטים בתחילת כל תפר( ,ובצדו השני השאר שארית חוט של
כמה סנטימטרים .עם סיום כל שורות התפרים המקבילים משוך
בכל שורה את קצה החוט התחתון (של הסליל) שהשארת
בולטת ,וכווץ את הבד כרצונך .פזר את כיווץ הבד באופן שווה
לאורך התפרים) .ראה משיכת החוט וכיווץ הבד בשרטוט
משמאל(  .בחר עתה בתפר הסמוקינג  Dותפור אותו בין שורות
התפרים המקבילים ,כך שעם הסיום נוצר גם אפקט דקורטיבי,
 1ס"מ מרחק בין שורה לשורה

הערה:
אפקט כיווץ דומה ניתן להשיג גם ע"י שימוש בחוט גומי באופן
הזה :יש לגלול חוט גומי עם היד בסליל של החוט התחתון,
ולתפור עם תפר ישר
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אפליקציות

התוכנית שיש להציבC :
רגלית התפירה:
רגלית הזיג-זג הסטנדרטית
מתח החוט המתאים1 – 4 :
אורך התפר להצבה0.5 − 1 :

"אפליקציה" היא דוגמת בד גזורה שמחוברת בתפר לבגד .ניתן
לחבר כל "אפליקציה" לכל סוג בגד או עבודה דקורטיבית אחרת.
"האפליקציה" דורשת ניסיון מסוים ,ולכן מומלץ מאוד לתרגל כי
האפליקציה מאפשרת אינסוף עבודות יצירתיות יפיפיות כיד הדמיון
הטובה.
התפר המומלץ לאפליקציה הוא זיג-זג צר וסמיך .ליצירת זיג-זג צר
וסמיך יש להציב אורך תפר קטן ,וזיג-זג צר .ניתן "לשחק" עם אורך
ורוחב התפר בהתאם לבד ובהתאם לרצוי מבחינה אסתטית.
גזור את דוגמת האפליקציה ,והכלב אותה לבד) .הכלבה היא
תפירה זמנית של הדוגמא לבד עם תפר ישר ארוך ,כך שקל לפרום
אותו לאחר מכן( .
תפור באיטיות לכל אורכה של שפת דוגמת האפליקציה .גזור את
שאריות הבד שמעבר לדוגמא .הקפד שלא לגזור אף אחד
מהתפרים .פרום והסר את התפר המכליב קשור את קצות שני
החוטים מתחת לאפליקציה כדי למנוע פרימת התפר.

תוכניות התפירה של תפרי הסטרץ
התוכנית שיש להציבA – G :
רגלית התפירה:
רגלית הזיג-זג הסטנדרטית
מתח החוט המתאים1 – 4 :
אורך התפר להצבהS :

תפרי הסטרץ נתפרים הן בתנועה לאחור והן קדימה .תכונה זו
מספקת לבדים הגמישים עודף חוט כך שהתפרים הופכים
לגמישים ,נמתחים עם הבד ואינם נקרעים.
במידה והזנת הבד בתנועתו לאחור אינה שווה לזו שבתנועה
קדימה נוצרת צורת תפר שאינה תקינה .לתיקון צורת התפר יש
לפעול כך :במידה והתפר סמיך או צפוף מדי ,יש לסובב מעט
את כפתור אורך התפר לכיוון ה " "+שמשמאל ל " ."Sבמידה
והתפר מרווח מדי ,יש לסובב את כפתור האורך לסימן ""-
שמימין ל "." S
ראו הסבר מפורט יותר בתחילת החוברת .חשוב לדעת כי
שינויים בתצורה אינם מעידים בדרך כלל על תקלה במכונה ,אלא
נבעים משינויים ע"פ הבד הנתפר.
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אחזקה ,ניקוי ושימון
ניקוי איזור בית הסליל והגרייפר
אזהרה:
לפני ביצוע כל עבודות תחזוקה ,ניקוי ושימון ,חובה לנתק
את המכונה מהמתח החשמלי ע"י הבאת המפסק
הראשי למצב סגור ) (0וניתוק תקע הכבל החשמלי
מהשקע החשמלי שבקיר .פירוק והרכבת רכיבי המכונה
חייבים להתבצע אך ורק ע"פ המודגם בחוברת זו.

אזהרה:
אין לאכסן את המכונה באזורים בעלי הלחות גבוהה ,ליד
רדיאטור או תנור חשמלי חם או חשוף לאור שמש ישיר.

פירוק ,הסרת הגרייפר ,וניקוי מסילת הגרייפר
הבא את המחט למצבה הגבוה ביותר ופתח את דלת בית הסליל
אחוז בעזרת האצבע והאגודל את לשונית נעילת בית הסליל )(1
והוצא את בית הסליל מהמכונה
את הגרייפר נועלת למקומו "טבעת נעילת הגרייפר" ) .(3כדי
לשחרר את הטבעת נעילת הגרייפר יש להסיט ימינה את "נועל
טבעת הגרייפר" הימני ) (2ושמאלה את "נועל טבעת הגרייפר"
השמאלי .ראה כיווני החיצים בשרטוט
הסר את "טבעת נועל הגרייפר" והוצא את הגרייפר
נקה את "מסילת הגרייפר" ) (5בעזרת מברשת ובד יבש .כדי
לנקות את חציה השני יש לסובב את גלגל ההנעה הידני
בית הסליל
נועל טבעת הגרייפר
טבעת נעילת הגרייפר
הגרייפר
מסילת הגרייפר

הרכבת הגרייפר ובית הסליל
וודא שהמחט במצבה הגבוה כך שחציה הימנו של מסילת הגרייפר
פנוי .אחוז את הגרייפר בפין המרכזי והנח אותו במדויק על מסילת
הגרייפר ) (5באופן שייצור מעגל שלם .על "טבעת נעילת הגרייפר"
נמצא "פין טבעת הגרייפר" ) .(6הנח את "טבעת נעילת הגרייפר
במקומה כך שהפין ) (6מתאים ונכנס לשקע ) .(7עתה סגור חזרה
את "נועל טבעת הגרייפר" הימני והשמאלי לנעילת הטבעת ,ולסיום
הרכב את בית הסליל למקומו
פין טבעת נעילת הגרייפר
שקע
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שימון
אזהרות:
לפני שימון איזור הגרייפר חובה להביא את המפסק הראשי
למצב מנותק ) (0ולנתק את תקע הכבל החשמלי מהשקע
החשמלי שבקיר.
פרק את מנגנון הגרייפר כפי שתואר בעמוד הקודם.
במידה והמכונה אינה בשימוש ,יש לשמנה רק בשימוש הבא.
יש להשתמש אך ורק בשמן איכותי הנועד למכונות תפירה.
יש לשמן בכמות של  1-2טיפות שמן בלבד
בסיום השימון נקה כל שאריות שמן ממשטח השיניים
וממשטח התפירה .שאריות שמן עלולות להכתים את הבד.

שימון מנגנון בית הסליל
פתח את דלת בית הסליל .פרק והסר את "טבעת נעילת הגרייפר"
ואת הגרייפר כפי שלמדנו .נקה את "מסילת הגרייפר" בעזרת
מברשת ומטלית בד יבשים
שמן בכל צד של מסלול הגרייפר עם  2טיפות שמן .ראה החיצים
השרטוט .הערה :אין צורך ביותר משתי טיפות שמן
דלת בית הסליל
טבעת נעילת הגרייפר
הגרייפר

ניקוי השיניים המובילות
אזהרה:
לפני ביצוע כל עבודות תחזוקה ,ניקוי ושימון ,חובה לנתק
את המכונה מהמתח החשמלי ע"י הבאת המפסק הראשי
למצב סגור ) (0וניתוק תקע הכבל החשמלי מהשקע
החשמלי שבקיר.

הסר את המחט ואת רגלית התפירה
שחרר את  2ברגי ההידוק של משטח השיניים המובילות ) (1והסר
את משטח השיניים המובילות
נקה אבק ,לכלוך ושאריות חוט ובד מבין השיניים
המובילות בעזרת מברשת ניקוי
החזר למקומו את משטח השיניים והדק את  2הברגים
ברגי הידוק משטח השיניים המובילות

27

איתור ופתרון תקלות
הערה :יש לקרוא את הטבלה משמאל לימין
פתרון התקלה

התקלה

הגורם לתקלה

עמוד 13

החוט העליון אינו מושחל כהלכה 1.

עמוד 14

מתח החוט העליון חזק מדי 2.

עמוד 10

המחט פגומה או עקומה 3.

עמוד 10

המחט אינה מורכבת כהלכה 4.

עמוד 14

לפני תחילת התפירה יש להניח את החוט העליון והחוט התחתון תחת 5.
רגלית התפירה .החוטים לא הושמו כהלכה תחת הרגלית

עמוד 17

עם סיום התפירה יש למשוך את  2החוטים לאחור .החוטים לא נמשכו 6.
לאחור כהלכה בסיום התפירה

עמוד 10

חוט התפירה אינו מתאים לעובי המחט :או עבה או דק מדי 7.

עמוד 12

החוט התחתון אינו מושחל כהלכה בבית הסליל 1.

עמוד 26

שיירים ושאריות של בדים וחוטים הצטברו באיזור מסלול הגרייפר 2.

החלף סליל

הסליל פגום ואינו מסתובב בצורה חלקה בבית הסליל 3.

עמוד 10

המחט אינה מורכבת כהלכה למקומה 1.

עמוד 10

המחט עקומה או פגומה 2.

עמוד 10

בורג הידוק המחט משוחרר ואינו מהודק כהלכה 3.

עמוד 14

מתח החוט העליון חזק או הדוק מדי 4.

עמוד 17

עם סיום התפירה יש למשוך את  2החוטים לאחור .החוטים לא נמשכו 5.
לאחור כהלכה בסיום התפירה

עמוד 10

המחט עדינה מדי עבור הבד הנתפר 6.

עמוד 10

המחט אינה מורכבת כהלכה 1.

עמוד 10

המחט עקומה או פגומה 2.

החוט העליון נקרע

החוט התחתון נקרע

שבירת מחטים

דילוגי תפרים

המחט ו/או חוטי התפירה אינם מתאימים לבד הנתפר 3.
עמוד 10

לתפירת בדי סטרץ' בדים עדינים ובדים סינתטיים חובה להשתמש 4.
במחט סטרץ המיוחדת .לא השתמשו במחט סטרץ

עמוד 13

החוט העליון אינו מושחל כהלכה 5.

החלף את המחט

שימוש במחט שאינה מתאימה 6.

עמוד 14

מתח החוט העליון חזק או הדוק מדי 1.

עמוד 13

החוט העליון אינו מושחל כהלכה 2.

עמוד 10

המחט עבה מדי עבור הבד הנתפר 3.

הקטן את אורך התפר

אורך התפר ארוך מדי עבור הבד הנתפר 4.

עמוד 26

לכלוך ושיירי בד וחוט הצטברו על ובין השיניים המובילות 1.

כוון לאורך תפר ארוך יותר

אורך התפר קצר מדי 2.

הבד אינו מוזן ואינו
מתקדם כהלכה

עמוד 8

כבל החשמל אינו מחובר לתקע החשמלי 1.

המכונה אינה עובדת

עמוד 26

חוט הסתבך ונתקע באיזור הגרייפר 2.

עמוד 12

גלגל ההנעה הידני משוך החוצה ,המכונה נמצאת במצב מילוי סליל 3.

עמוד 26

חוט הסתבך ונתקע באיזור הגרייפר 1.

עמוד 26

לכלוך ושיירי בד וחוט הצטברו באיזור מסלול הגרייפר 2.

התפר מתכווץ

המכונה מרעישה
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תוכניות התפירה
סקירה כללית
לתפירת אוברלוק וחיבור  2בדים אלסטיים בעת ובעונה אחת

תפירת אוברלוק ותפר חיבור בין שני בדים אלסטיים בעת ובעונה אחת .ובנוסף
משמש כתפר דקורטיבי על ביגוד ,מוצרי טקסטיל לבית ועבודות יד אחרות

תפר אלסטי דקורטיבי לקישוט בדים אלסטיים ,סריגים וקווילט

תפר אלסטי דקורטיבי על בדים גמישים ולתפירה על סרטים אלסטיים

תפר אלסתי לסיומת של הבד בצורה דקורטיבית ולתפרי קווילט

לתפירה מחוזקת על בדים נוקשים ,לתפרים עליונים מודגשים ולמכפלות
מודגשות

לתפירה מחוזקת על בדים נוקשים ,לתפרים עליונים מודגשים ולמכפלות
מודגשות

לסיומת דמוי אוברלוק על בדים אלסטיים קלים כמו טריקו ,ג'רסי ,ולקישוט כל
פרוייקט תפירה

לתפר נסתר למכפלת על בדים יציבים

לתפר ניסתר למכפלת על בדים אלסטיים

לסיומת וחיזוק שולי בד ,לתפירת גומי לבד ,לקישוט ,לאיחוי קרעים בבד

לסיומת שלי הבד ,לתפירה על סרטים ,אפליקציות ,כפתורים ,ולחיזוק סרטי
תחרה על בד .לחיבור אפליקציות יש להנמיך את צפיפות התפר ל 0.5-ס"מ

משמש לחיבור בדים ,לתפירה עליונה בשולי הבד ולתפירת רוכסנים

משמש לחיבור בדים .כמו כן יכול לשמש כתפר סימון )תפר מכליב( .אורך התפר
הסטנדרטי לחיבור בדים הוא  .2.5לתפירת בדים עבים ולשימוש כתפר מכליב
יש להציב את אורך התפר הארוך ביותר

לולאה רגילה

תיאור

1-4

1-4

1-4

1-4

2-6

2-6

2-6

2-6

3-5

1-3

1-4

2-5

2-6

2-6

1-5

מתח
החוט

רגלית זיג זג

רגלית זיג זג

רגלית זיג זג

רגלית זיג זג

רגלית זיג זג

רגלית זיג זג

רגלית זיג זג

רגלית תפר ניסתר

רגלית תפר ניסתר

רגלית זיג זג

רגלית זיג זג

תפר אוברלוק סטרץ

תפר אוברלוק מחוזק

תפר פלורנטיין

תפר כוורת

תפר שלשה מחוזק
זיג-זג

תפר שלשה מחוזק
ישר ,מצב מחט שמאל

תפר שלשה מחוזק ישר

תפר אוברלוק רב
שימושי

תפר ניסתר למכפלות

תפר מכפלת אלסטית

תפר זיג-זג  3צעדים

תפר זיג-זג

G

F

E

D

C

B

A

G

F

E

D

C

B

S

S

S

S

רגלית זיג זג

S

S

S

1.5 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

0.5 - 4.0

0.5 - 4.0

1.5 - 4.0

רגלית זיג זג

תפר ישר ,מצב
מחט שמאלי

תפר ישר

A
1.5 - 4.0

רגלית זיג זג

רגלית לולאה עם מחלק

לולאה עם  4שלבים

אורך
התפר

רגלית התפירה

שם תוכנית התפירה

תוכנית התפירה
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