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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: 

אין להשאיר את המכונה ללא השגחה כאשר היא מחוברת למקור המתח החשמלי.   .1
יש לנתק מכשירי חשמל ממקור הזרם מיד עם סיום השימוש וכן לפני ניקוי, שימון, החלפת נורה וכד'.   .2

קרינת LED: אין להביט ישירות על הנורה. אין להביט על הנורה עם מכשירים אופטיים.   .3

אזהרה 
על מנת למנוע סכנת אש, התחשמלות או פגיעה באנשים: 

המכונה אסורה לשימוש ע"י ילדים מתחת לגיל 8, ע"י בעלי יכולות פיזיות, מוטוריות ומנטליות מופחתות. או   .1
ע"י חסרי ניסיון ויידע בהפעלת המכונה אלא לאחר קבלת הוראות הפעלת המכונה והסיכונים הכרוכים 

בהפעלתה ע"י אדם האחראי על ביטחונם. 
אין להשתמש במכונה כצעצוע. דרושה הקפדת יתרה כאשר משתמשים במכונה ליד ילדים או ע"י ילדים.   .2

המכונה נועדה לשימושים המפורטים בחוברת זו בלבד. יש להשתמש אך ורק בעזרים המומלצים ע"י היצרן   .3
ע"פ המפורט בחוברת ההדרכה הנ"ל. 

יש לפקח על ילדים לוודא שהם אינם משחקים עם המכונה.   .4
במקרים הבאים חל איסור מוחלט להשתמש במכונה: הכבל החשמלי או התקע נפגמו. המכונה אינה   .5
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. 
אין לחסום את פתחי האוורור של המכונה. יש להקפיד כי פתחי האוורור של המכונה תמיד פתוחים, וכן   .6

לנקות את הרגלית בכל פעם שקיימת הצטברות של אבק, שומן, או שאריות בד קטנות. 
אין להכניס אצבעות לתוך חלקי המכונה.  יש להיזהר במיוחד מחוד המחט ומסביבתה.   .7

יש להשתמש תמיד במשטח השיניים המקורי. שימוש במשטח שאינו מקורי עלול לגרום לשבירת המחט.   .8
אין להשתמש במחטים מעוקמות. יש להשתמש אך ורק במחטי ברנינה האיכותיות. שימוש במחטים שאינן   .9

של ברנינה עלול לגרום לשבירתם ולפגמים בבד. 
אין למשוך או לדחוף את הבד בעת התפירה. פעולה שכזו עלולה לגרום לשבירת המחט.   .10

לפני ביצוע כל פעולה באזור המחט – יש להביא את מתג ההפעלה למצב "0". לדוגמא: השחלת החוט,   .11
החלפת מחט, הכנסת החוט לסליל, החלפת רגליות וכו'.. 

יש לנתק את מכונת התפירה מהשקע החשמלי בעת ביצוע ניקוי ופעולות תחזוקה כגון: החלפת הנורה,   .12
שימון המכונה,  וכל שאר פעולות האחזקה הכתובות חוברת זו. ניקוי ותחזוקה שמבוצעים ע"י ילדים יהיו אך 

ורק תחת השגחת מבוגר אחראי. 
אין להשליך או להשחיל חפץ כלשהו לתוך אחד מפתחי המכונה.   .13

השימוש במכונה ייעשה רק במקומות יבשים. אין להשתמש במכונה במקומות רטובים ולחים.   .14
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אין להפעיל את המכונה במקומות בהם משתמשים בתרסיסים שונים, או בסביבה בה פועלות מכונות חמצן.   .15
לפני ניתוק המכונה ממקור הזרם שבקיר יש להביא את המפסק הראשי למצב "0" (OFF). אין לנתק את   .16

השקע ע"י משיחת החוט, אלא ע"י אחיזת התקע עצמו ומשיכתו. 
אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במכלול הזמינים אצל היצרן או אצל סוכן המורשה ע"י   .17

היצרן. במידה ונפגע הכבל החשמלי של הדוושה, רק ליצרן או לסוכן מורשה מותר להחליפו. 
. חל איסור להניח דבר כלשהו על הדוושה החשמלית.  18

 YC-485-EC-1 (100-240V) 19. יש להפעיל את המכונה אך ורק עם הדוושה החשמלית מדגם
 .75dB(A) 20. גובה הרעש המופק מהמכונה בהפעלה רגילה נמוך מ

מכונה זו מסופקת עם בידוד כפול (פרט למכונות הנמכרות בארה"ב וקנדה). בעת הצורך, יש להחליף רכיבים   .21
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.  
 ,"DOUBLE - INSULATION" או "DOUBLE - INSULATED" מוצר שכזה יסומן ע"י הכיתוב

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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מפרט חלקי המכונה

*כבל אספקת המתח עשוי להיות שונה מזה שכאן בשרטוט

הערות:
 לניוד ולנשיאת המכונה, יש לאחוז ביד אחת את ידית הנשיאה וביד

השניה לתמוך בגוף המכונה. אחיזה בידית בלבד אינה מספקת

העיצוב והמפרטים יכולים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת

לחצן התחל / עצור 
לחצן התפירה לאחור = רוורס
מגירת שרטוט מגוון התפרים  

לחצן תפר חיזוק / רקמה בודדת
לחצן עוצר מחט במצב עליון / תחתון

לחצן חיתוך חוט אוטומטי
לחצן מחט זוגית / מחט כפולה
מחלק וויסות מהירות התפירה 

לוח הלחצנים 
שקע חיבור עמוד גליל חוט נוסף

עצר מנוף מילוי הסליל  
ציר מילוי סליל  

דסקית נעילת גליל החוט  
עמוד המחט המאוזן 

  LCD צג
מדריך חוט עליון 

חוגת כיוון לחץ רגלית התפירה
מנוף הגבהת החוט  

חוגת כיוון מתח החוט
מכסה שמאל 

חותך חוט 
משחיל מחט

שולחן התפירה / מיכל העזרים
 המחט

בורג הידוק המחט 
מחבר רגלית התפירה  

משטח התפירה 
משטח כיסוי בית הסליל 

לחצן שחרור כיסוי בית הסליל
מנוף הנמכת השיניים המובילות

הזרוע החופשית 
מנוף הלולאות 

מנוף הגבהת רגלית התפירה 
ידית נשיאה 

גלגל הנעה ידני 
מתג הפעלה ראשי 

שקע חיבור הדוושה החשמלית
שקע הכבל החשמלי
הדוושה החשמלית  

*כבל אספקת המתח 
האיזון
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שולחן מאריך

חיבור השולחן המאריך למכונה

הסר מהמכונה את שולחן התפירה

 השולחן מגיע כשרגליו מקופלות. פתח את רגלי השולחן המאריך

 אחוז את השולחן בשתי הידיים והחלק את השולחן כמודגם בשרטוט
משמאל לימין עד שיגיע למקומו

כיוון גובה השולחן
 חשוב שהשולחן יהיה מיושר עם  הזרוע החופשית. במידה ושניהם אינם

 באותו הגובה ניתן לכוון את גובה השולחן המאריך ע"י סיבוב הבורג
שבקצה רגלי השולחן בעזרת מברג

העזרים הסטנדרטיים
רגלית זיג-זג סטנדרטית. מגיעה מורכבת על המכונה

רגלית אוברלוק 
רגלית רוכסן 

רגלית סטין = רקמות המבוצעות עם תפר צפוף 
רגלית למכפלת / לתפר ניסתר 

רגלית לתפירת כפתורים
רגלית רקמה פתוחה 

רגלית לולאות עם מחלק 
חפיסת מחטים 

 שתי דסקיות גדולות לנעילת גליל החוט 

שתי דסקיות קטנות לנעילת גליל החוט. אחת במכונה 
עמוד גליל החוט האנכי הנוסף 

ארבעה סלילי חוט תחתון. האחד במכונה 
מברג 

מברשת ניקוי 
פורם תפרים / חותך פתח הלולאות 

רשת גליל החוט 
כיסוי מכונה קשיח 

שולחן מאריך 

מידע נוסף אודות העזרים ניתן למצוא באתרי ברנינה ישראל:

:A
:C
:E
:F
:G
:T
:F2
:R

www.bernina.co.il
www.berninaisrael.com
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שולחן התפירה ומיכל העזרים
שולחן התפירה       משמש כהרחבה למשמש להגדלת משטח התפירה
וכמקום אכסון לעזרים. ניתן להסירו בקלות לתפירה עם הזרוע החופשית

שולחן התפירה ומיכל העזרים
פין מחבר השולחן 
חור מחבר השולחן

הסרת שולחן התפירה
משוך שמאלה את השולחן כמודגם בשרטוט משמאל עד שיוסר מהמכונה

חיבור שולחן התפירה למכונה
      דחף את השולחן ימינה כמודגם בשרטוט עד שהפין של השולחן       ייכנס לחור

והשולחן יתחבר למקומו במכונה

מיכל העזרים
 שולחן התפירה משמש גם מקום אכסון לעזרים. משוך לכיווןך את מכסה מיכל העזרים

עד שייפתח ויתגלה מקום אכסון העזרים
מיכל העזרים

תפירה עם הזרוע החופשית
 הזרוע החופשית משמשת ליתקוני גרביים, לתיקוני חורים, תפירת

טלאים, ותיקונים באיזור הברךשל בגדי ילדים

תרשים התפרים ותוכניות התפירה
בתחתית חזית המכונה נמצאת מגירה נשלפת       . במגירה נמצא

תשים כל תוכניות התפירה של המכונה       שלוף המגרה לצפיה
מגירת תרשים תוכניות התפירה

תרשים תוכניות התפירה 

 לעיון בשרטוט התוכניות: משוף בעזרת האצבע את המגירה לכיוונך
 ככל שניתן. עתה הנך יכול לעיין בשרטוט התפרים
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הכנת המכונה לפעולה
חיבור כבל החשמל

הפעלת הדוושה החשמלית
 הבא את המפסק הראשי למצב מנותק     . חבר את תקע כבל הדוושה

 החשמלית      לשקע חיבור הדוושה החשמלית      . חבר את תקע הכבל
 החשמלי      אל שקע הכבל החשמלי שבמכונה      . חבר את התקע

 שבצידו השני של הכבל החשמלי      אל שקע החשמל שבקיר      . הבא
 את המפסק הראשי שלמצב מופעל      . כאשר הדוושה החשמלית

מחוברת יופיע על הצג הסמל       המציין כי הדוושה מחוברת למכונה
מפסק חשמלי ראשי

תקע כבל הדוושה החשמלית
שקע חיבור הדוושה החשמלית

תקע הכבל החשמלי למכונה
 שקע הכבל החשמלי במכונה

 תקע הכבל החשמלי לשקע שבקיר
שקע החשמל שבקיר

סמל הדוושה החשמלית ע"ג הצג

אזהרה: 
 כאשר המכונה בפעולה יש להשגיח תמיד על איזור התפירה. אין 
לגעת או לקרב את האצבעות לאזורים הנעים כגון: מנוף הגבהת  
החוט, המחט, גלגל ההנעה הידני. במצבים המפורטים יש להביא 
תמיד את המפסק החשמלי למצב מנותק ולהוציא את תקע הכבל

 כאשר משאירים את המכונה ללא השגחה 
כאשר מחברים או מסירים חלקים,מחליפים מחטים וכד

כאשר משמנים או מנקים את המכונה
 לעולם אין להניח דבר על הדוושה החשמלית

לפני השימוש הראשון במכונה
 לפני השימוש הראשון במכונה יש לוודא שלא נשארו שאריות שמן, ולכן:
 הנח פיסת בד תחת רגלית התפירה, הנמך את הרגלית על הבד בעזרת
 מנוף הגבהת הרגלית ותפור על הבד ללא השחלת חוט. לסיום נקה את

 איזור התפירה משאריות שמן במידה ויש

השימוש בלחצן התחל / עצור
 הבא את המפסק הראשי למצב "מנותק" = הסימן 0 לחוץ      . חבר את
 תקע הכבל החשמלי      אל השקע המתאים לו במכונה      , וחבר את

 התקע השני של הכבל      אל שקע החשמל שבקיר      . הבא את המפסק
הראשי      למצב "מופעל" = חלקו העליון של המפסק לחוץ

המפסק הראשי
תקע הכבל החשמלי

שקע הכבל החשמלי במכונה
תקע הכבל החשמלי לקיר 

השקע החשמלי שבקיר 
לחצן התחל / עצור

הערה:
 לחצן התחל / עצור אינו פועל כאשר הדוושה החשמלית אינה

מחוברת למכונה

הוראות הפעלה:
 ניתן להפעיל את התפירה בשתי דרכים: 1) כאשר הדוושה החשמלית

 מחוברת: לחיצה עם הרגל על הדוושה. ככל שמגבירים את לחץ הרגל על
 הדוושה, המכונה תתפור מהר יותר. 2) כאשר הדוושה אינה מחוברת:

 לחיצה על לחצן התחל / עצור. במצב זה השליטה במהירות מבוצעת ע"י
הסטת מחלק וויסות מהירות התפירה. ראה בהמשך במפורט

הסימן "0" על המפסק הראשי מורה על כך שהמכונה מנותקת מהחשמל

* YC-485EC-1 דגם הדוושה החשמלית של המכונה הוא

מופעל

מנותק

החשמלי מהשקע שבקיר:

מופעל

מנותק
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שתי האפשרויות לשליטה במהירות התפירה

השליטה במהירות בעזרת מחלק וויסות מהירות התפירה
 ניתן לשלוט במהירות התפירה ולהתאימה לצרכיך בעזרת מחלק וויסות

מהירות התפירה. ראה המחלק בשרטוט משמאל
הסטת המחלק ימינה מגבירה את מהירות התפירה

הסטת המחלק שמאלה מאיטה את מהירות התפירה

השליטה במהירות בעזרת הדוושה החשמלית
המכונה מתחילה לתפור כאשר לוחצים עם הרגל על הדוושה החשמלית.

ככל שלוחצים עם הרגל חזק יותר לכיוון מטה, כך גוברת מהירות התפירה.
ניתן לשלוט טוב יותר במהירות בשילוב מחלק ווסת מהירות התפירה:
כאשר המחלק מוסט ימינה עד הסוף, הלחיצה על הדוושה משיגה את

המהירות הגבוהה ביותר. ככל שמסיטים את המחלק שמאלה, המהירות
המקסימלית קטנה. תכונה זו עוזרת הן לתופרות מתחילות והן לעבודות

יצירתיות הדורשות דיוק והקפדה על כיוון התפר וחיבורי הבדים

הערה:
 במידה ולוחצים על הדוושה החשמלית או לוחצים על לחצן התחל /

 עצור כאשר רגלית התפירה במצב מוגבה, המכונה לא תתחיל לתפור
 וסמל רגלית התפירה שעל הצג יהבהב. יש להנמיך את רגלית

 התפירה על הבד ואז להתחיל לתפור



12

לחצן תפר חיזוק / רקמה בודדת

לחצן התחל / עצור
 הנמך את רגלית התפירה על הבד בעזרת מנוף הגבהת הרגלית. לחץ על
 לחצן התחל / עצור      והמכונה מתחילה לתפור. את התפרים הראשונים

 המכונה תופרת תמיד לאט וזאת כדי שתהיה שליטה טובה בתחילת
 התפירה, ולאחר מכן המכונה תמשיך לתפור ע"פ מה שהוצב של מחלק
ווסת מהירות התפירה. לסיום התפירה יש ללחוץ שוב על לחצן התחל /

עצור

הערה:
 לאחר הלחיצה על לחצן התחל/עצור,      המכונה ממשיכה לעבוד

עד ללחיצה נוספת על הלחצן שעוצרת את המכונה
לחצן התחל/עצור       אינו פעיל כאשר הדוושה החשמלית מחוברת
 כאשר רגלית התפירה במצב מוגבה, לחצן התחל/עצור אינו מתפקד

 ולחיצה עליו גורמת לסמל הרגלית      שעל גבי הצג להבהב. יש
 להנמיך את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית ואז

הלחצן שוב פעיל

לחצני ההפעלה של המכונה

קבוצה 1 07

קבוצה 2 07, 11, 28, 29

היכן בחוברת Pages 30, 46, 47

קבוצה 1 01, 02, 05, 06

קבוצה 2 01, 02, 05, 06, 13, 

קבוצה 3 01, 59, 60

תפירת תפר
ביטחון ועצירה 

 כאשר בוחרים בתפרים אלו, לחיצה על לחצן תפר
 חיזוק/רקמה בודדת       גורמת למכונה לתפור מיד

כמה תפרי חיזוק ולעצור אוטומטית בסיומם

קבוצה 1 01, 02, 05, 06

קבוצה 2 01, 02, 05, 06, 13

קבוצה 3 01, 59, 60

 לתפירה
לאחור

לחץ על לחצן הרוורס      והשאר אותו לחוץ

לתפירה קדימה 

 תפירה
 איטית
 לאחור

 לעצירת המכונה לחץ על לחצן התחל עצור      . לחץ
 עתה על לחצן הרוורס       , המכונה תופרת לאט

 לאחור. המכונה תמשיך בתפירה לאחור עד שעוזבים
את לחצן הרוורס

לחצן הרוורס עם כל שאר התפרים ותוכניות התפירה
 לחיצה על לחצן הרוורס      גורמת למכונה לתפור מיד כמה תפרי חיזוק
 ולאחריהם לעצור אוטומטית. כאשר בוחרים בתוכנית של אחת הלולאות

 או בלולאת עין, כפתור הרוורס אינו פעיל ולחיצה עליו אינה עושה דבר

לחצן תפר חיזוק/רקמה בודדת עם כל שאר התפרים ותוכניות התפירה
כאשר בוחרים את כל שאר תוכניות התפירה, לחיצה על לחצן תפר חיזוק/

 רקמה בודדת      גורמת למכונה  לסיים את התפר או הרקמה הבודדת
 הנוכחית, ובסיומה לבצע תפר חיזוק. לאחר ביצוע תפר החיזוק המכונה

עוצרת אוטומטית

לחצן התפירה לאחור = לחצן רוורס
למכונה יש 6 "קבוצות תפרים". (בהמשך נלמד כיצד עוברים בין 

קבוצות התפרים השונות). בטבלאות שלמטה ניתן לראות כיצד פועל 
לחצן הרוורס על התפרים השונים שבקבוצות התפרים השונות. את 

הטבלאות יש לקרוא משמאל לימין.

שחרר לחצן הרוורס     , המכונה חוזרת לתפור קדימה

תוכניות נוספות בהן משתמשים בלחצן הרוורס, והיכן ההסבר בחוברת

בטבלה שלמטה ניתן לראות כיצד פועל לחצן תפר חיזוק על התפרים 
השונים שבקבוצות השונות. את הטבלאות יש לקרוא משמאל לימין.
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לחצן עוצר מחט במצב עליון / תחתון

 לחיצה לעל לחצן עוצר מחט במצב עליון/ תחתון      מביאה את המחט
 למצבה העליון ביותר או למצבה התחתון ביותר בתוך הבד

לחצן חותך החוט האוטומטי עם סיום התפירה

 לחץ על לחצן חותך החוט האוטומטי      עם סיום התפירה. החוטים
ייחתכו באופן אוטומטי וסמל החיתוך      יהבהב על הצג עד סיום החיתוך

 להמשך התפירה ניתן לשים בד ולתפור ללא צורך להוציא שוב את החוט
התחתון

 כדי שהמכונה תחתוך את החוטים אוטומטית עם סיום התפר יש לפעול
 כך: לחץ ברציפות על לחצן חותך החוט  האוטומטי עד שסמל החיתוך

 יופיע על הצג      . עתה בחר בתפר הרצוי והתחל לתפור. לסיום התפירה
 עם חיתוך החוטים יש ללחות או על לחצן "תפר חיזוק/רקמה בודדת" או
 על "לחצן הרוורס". לחיצה על "לחצן הרוורס" גורמת למכונה לתפור מיד
 כמה תפרי חיזוק ובסיומם לבצע חיתוך חוטים אוטומטית ולעצור. לחיצה

 על לחצן "תפר חיזוק/רקמה בודדת" גורמת למכונה לסיים את הרקמה
 הנוכחית, בסיומה לבצע כמה תפרי חיזוק, לחתוך אוטומטית את החוטים

 ולעצור אוטומטית

לחצן מחט כפולה = מחט זוגית
 ניתן לתפור במכונה עם מחט כפולה. כאשר תופרים עם מחט כפולה יש
 סכנה שהמחט תפגע ברגלית התפירה ותישבר. לכן, כאשר עובדים עם
 מחט כפולה יש להפעיל את פונקציית מחט כפולה שמגבילה את רוחב

 התפר. לתפירה עם מחט כפולה לחץ על לחצן המחט הכפולה      . על הצג
 ייראה הסמל של מצב מחט כפולה      . לביטול מצב מחט כפולה יש ללחוץ

 פעמיים על לחצן מחט כפולה      . סמל המחט הכפולה ייעלם מהצג

הערה:
 כאשר סמל המחט הכפולה מהבהב ע"ג הצג, כל הפונקציות

 והלחצנים מושבתים. לביטול ההיבהוב יש ללחוץ שוב על לחצן
 המחט הכפולה. ראה בהרחבה אודות התפירה עם מחט כפולה

בעמוד 54

הערה:
 עבור חוטים עבים, החל מחוט מספר 30 ועבים יותר, יש לחתוך את

 החוטים בעזרת חותך החוט הידני שעל המכונה ולא עם חותך
החוטים האוטומטי
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לחצני הספרות. ראה הרחבה בעמוד 24 

לוח לחצני המגע
לחצן קבוצות התפרים 

 כאשר מפעילים את המפסק הראשי המכונה נמצאת אוטומטית בקבוצת
 התפרים לבחירה ישירה. כדי לעבור בין קבוצות התפרים האחרות יש

ללחוץ על לחצן קבוצות התפרים. ראה בהרחבה בעמוד 24
לחצן נקה  

 לחץ על לחצן "נקה" כדי למחוק תפר השמור בזיכרון הממוחשב. כדי
 למחוק את כל התפרים בזיכרון הממוחשב יש ללחוץ ברציפות על לחצן

נקה עד לשמיעת צליל ביפ. ראה בהרחבה בעמוד 62
לחצן אפקט מראה 

 לחיצה על לחצן "אפקט מראה" גורמת לתפר או לרקמה להסתובב אופקית
וליצור תפר מראה של התפר המקורי. ראה בהרחבה בעמוד 56

לחצן הזיכרון 
 לחיצה על לחצן הזיכרון שומרת לזיכרון הממוחשב את התפר הנבחר.

 ראה הרחבות אודות הזיכרון בעמוד 56

התפרים לבחירה ישירה: כאשר נמצאים בקבוצת התפרים הראשונה שהיא  
קבוצת התפרים לבחירה ישירה, לחיצה על כל לחצן הספרות בוחרת את 

התפר שנמצא באותו הלחצן. לדוגמא: לחיצה על לחצן 1 בוחרת בתפר ישר 
בחירת תוכניות בעלי 2 ספרות: כאשר נמצאים בקבוצות התפרים 6-2, ניתן 

ללחוץ על לחצן ספרת העשרות ולאחריו על לחצן ספרת היחידות
רוחב התפר לחצני 

כדי לשנות את רוחב התפר לחץ על לחצן      או      . ראה בהרחבה  
בעמודים 23,92

לחצני אורך התפר 
כדי לשנות את אורך התפר לחץ על לחצן      או       . ראה בהרחבה בעמוד 

29
לחצני הסמן

כדי לערוך את שילוב הרקמות השמורות בזיכרון יש להניע את הסמן ימינה 
ושמאלה. לחץ על לחצן       או        כדי לשלוט במיקום הסמן בזיכרון..

צורת התוכנית שנבחרה
 קבוצת התפרים 

 מספרה של התוכנית שנבחרה
רגלית התפירה המתאימה

 רוחב התפר
אורך התפר

LCD צג ה

עם הפעלת המכונה על גבי הצג נראים הסמלים הבאים
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חיבור והסרה של מחבר רגלית התפירה

הסרת מחבר רגלית התפירה
 סובב את בורג נעילת מחבר רגלית התפירה 1 כנגד כיוון השעון עד

להסרת מחבר רגלית התפירה

חיבור מחבר רגלית התפירה
 אחוז את מחבר רגלית התפירה 2 והתאם את החור שבמחבר 3

 אל החור שבעמוד המחט. עתה חבר את בורג 1 למקומו והדק
אותו ע"י סיבובו עם כיוון השעון בעזרת המברג

בורג הידוק מחבר הרגלית
מחבר הרגלית 

החור שעל מחבר הרגלית  
החור שבעמוד הרגלית

אזהרה: 
 לפני חיבור או הסרה של מחבר רגלית התפירה יש לנתק את

 המכונה ע"י הבאת המפסק הראשי למצב סגור

החלפת רגלית התפירה

הסרתה של רגלית התפיר
 הבא את המחט למצבה הגבוה ביותר ע"י סיבובו של גלגל ההנעה הידני

 לכיוונך. הגבהה את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית. על
 מחבר הרגלית מאחור נמצא מנוף הנעילה של רגלית התפירה      . כדי

 להסיר את רגלית התפירה יש ללחוץ על מנוף הנעילה בכיוון מאחור
קדימה, כמודגם בשרטוט, ורגלית התפירה תשתחרר

מנוף נעילת רגלית התפירה 

חיבורה של רגלית התפירה
 הנח את רגלית התפירה הרצויה תחת מחבר רגלית התפירה באופן שהפין

 שעל הרגלית        מונח בדיוק מתחת לחריץ שעל מחבר הרגלית      .
 הנמך את מחבר הרגלית מטה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית עד שהחריץ

 שעל הרגלית ייכנס בדיוק לחריץ שבמחבר הרגלית והורד עד שהרגלית
תתחבר

החריץ שעל מחבר הרגלית 
הפין שעל הרגלית

אזהרה: 
 לפני החלפת רגלית יש לנתק את המכונה ע"י הבאת המפסק

 הראשי למצב סגור. חובה להשתמש ברגלית המתאימה לתפר או
 לתוכנית שנבחרו. תפירה עם רגלית שאינה מתאימה עלולה לגרום
 לשבירת מחטים. כל רגלית מסומנת באות אנגלית. כאשר בוחרים

 בתוכנית אות הרגלית מופיע על הצג. ראה בשרטוט היכן המקום בו
כתובה האות על רגלית התפירה
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מנוף הגבהת רגלית התפירה
 בעזרת מנוף הגבהת רגלית התפירה מגביהים את הרגלית על מנת לשים
 בד תחתיה ומנמיכים אותה על הבד למצב תפירה. למנוף הגבהת הרגלית

 שלשה מצבים: שלב תחתון שהוא מצב תפירה שבו הרגלית נמצאת על
 הבד. שלב שני אליו מגיעים ע"י הסטת המנוף מעלה והוא מצב של הוצאת
 הבד, ושלב שלישי שהוא הגבוה ביותר ובו משתמשיםלהחלפת רגליות או

 להכנסת והוצאת בדים עבים במיוחד

 מנוף הגבהת רגלית התפירה
 מצב הוצאת והכנסת בד

המצב הגבוה ביותר

חוגת כיוון לחץ רגלית התפירה
לתפירה רגילה יש לכוון את חוגת כיוון לחץ רגלית התפירה למספר 6

לאפליקציות, תפר מכלב, רקמה חופשית, עבודות חיתוך כוון את חוגת 
לחץ הרגלית בתחום 3-6

 לתפירת בדי שיפון, תחרה, אריגים עדינים, ושאר הבדים העדינים יש לכוון
את חוגת לחץ רגלית התפירה לתחום 1-3

בדי קטיפה ארוגים, סריגים בעלי מתיחות גבוהה קרוב לוודאי יזדקקו 
לחץ רגלית נמוך ולכן יש לנסות לכוון את מתח הרגלית למספר 1 

הביצוע: כוון את החוגה      ימינה או שמאלה עד שתגיע למספר הרצוי

חוגת כיוון לחץ רגלית התפירה

הנמכת והגבהת השיניים המובילות
התפקיד של השיניים המובילות הוא להזין ולקדם את הבד. עבור כמה סוגי

העבודות כגון רקמה חופשית וכד' יש להנמיך את השיניים המובילות

 מנוף הנמכת והגבהת השיניים המובילות נמצא בחלקה האחורי של הזרוע
 החופשית וניתן לראותו כאשר מסירים את השולחן מאריך ומביטים בגב

המכונה על הזרוע החופשית

 כדי להנמיך את השיניים המובילות יש להסיט את  המנוף       לכיוון החץ = ימינה
כאשר מביטים מצידה האחורי של המכונה. ראה בשרטוט

 להגבהת השיניים המובילות יש להסיט את המנוף      לכיוון החץ = שמאלה כאשר
מביטים במכונה מאחור, ולסובב לכיוונך את גלגל ההנעה הידני

 לתפירה רגילה ולכל שאר סוגי העבודות השיניים המובילות חייבות להיות
במצב עליון



17

הבד החוט המחט

בד עדין

כותנה עדינה
משי

טריקו
אורנזה

מלמלה-קרפ

 משי #80-100
 כותנה #80-100
סינתטי #80-100

#9/65-11/75

 מחט סטרץ' כחולה

בד בינוני

סדינים
ג'רסי

ברודשות
צמר-גיזה

משי #50
 כותנה #50-80
סינתטי #50-80

#11/75-14/90

עבה בד

ג'ינס
אריג טוויד

ברזנט
קווילט

 משי #30-50
 כותנה #40-50
סינתטי #40-50

#14/90-16/100

טבלת מחטים ובדים

 לרוב עבודות התפירה יש להשתמש במחט בעובי 80 או 90. במידה
ותופרים בד עדין עם מחט וחוט עבים הבד עלול להיפגם

הערות:
 עם המכונה מגיעות המחטים הבאות: מחט כפולה אחת, מחט סטרץ' מס' 75 אחת, שני מחטים מס' 75,

מחט אחת מס' 70
 לתוצאות תפירה טובות יש להשתמש אך ורק במחטי ברנינה האיכותיות. את מחטי ברנינה ניתן להשיג

אצל היבואן

החלפת המחט

 הבא את המפסק הראשי למצב מנותק. סובב לכיוונך את הגלגל הידני בעזרת
 הידיד לכיוונך עד שהמחט תגיע למצבה הגבוה ביותר. שחרר בעזרת מברג את

      בורג הידוק המחט       עד שהמחט תשתחרר מטה ממחזיק המחט

 הכנס מחט חדשה אל מחזיק המחט      כך שחלקה השטוח פונה
 לאחור (ראה בשרטוט). כאשר המחט בתוך מחזיק המחט      וודא
 שהמחט חודרת גבוה ככל שניתן עד שתיעצר. הדק את בורג הידוק

 המחט      בעזרת מברג ע"י סיבובו עם כיוון השעון

 יש לתפור תמיד עם מחט תקינה לחלוטין. מדי פעם יש לבצע
 בדיקה שהמחט ישרה. לבדיקה יש להניח את המחט על משטח ישר

 כגון משטח התפירה, זכוכית, וכד', המחט חייבת להיות מקבילה
 למשטח לכל אורכה. השימוש במחט פגומה עלול לפגום בחלקי
 המכונה ולפגום בשלמות הבד הנתפר. חשוב להשתמש תמיד

במחטי ברנינה האיכותיות

 בורג הידוק המחט
מחזיק המחט

אזהרה: 
 לפני החלפת מחט יש להביא את המפסק הראשי למצב מנותק

לרוב עבודות התפירה יש להשתמש במחט בעובי80  או90 . 
במידה ותופרים בד עדין עם מחט וחוט עבים הבד עלול להיפגם.

 . עבור רוב עבודות התפירה משתמשים במחט מס' 80 או 90

לתפירת בדים עדינים יש להשתמש במחט וחוט דקים. במידה ותופרים
עם חוט עבה הבד עלול להיפגם.

בדים עבים יש לתפור עם מחט עבה כך שתוכל לחדור לבד מבלי שהחוט
ישחק וייפגם.

יש לבצע תמיד תפירת ניסיון עם המחט על דוגמה מהבד אותו תופרים
כדי לוודא שהמחט מתאימה לבד הנתפר

לרוב עבודות התפירה יש להשתמש באותו החוט הן לחוט העליון והן
לחוט בית הסליל.

יש להשתמש במחט סטרץ' כחולה כאשר תופרים בדים גמישים, בדים 
עדינים במיוחד ובדים סינתטיים. מחט סטרץ' מונעת דילוגים ופגמים 

בבד.
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עמוד החוט הנוסף
 עמוד החוט הנוסף       נועד לאפשר למלא את הסליל התחתון גם אם
 המכונה מושחלת וללא צורך להסיר את ההשחלה. חיבור עמוד החוט:

 החדר את עמוד החוט הנוסף      אל החור המתאים לו שבחלקה העליון
 של המכונה      . שים לב כי לעמוד החוט אפשרות תנועה. הצב את עמוד
 החוט כשהוא מכוון אל דסקיות מתח מילוי הסליל      . (ראה בעמוד הבא
 כיצד משחילים את המכונה לצורך מילוי הסליל). הנח גליל חוט על עמוד

 החוט הנוסף, ומשוך את קצה החוט וסובב אותו סביב דסקיות מתח מילוי
הסליל      . ראה בעמוד הבא כיצד ממלאים הסליל

עמוד החוט הנוסף
חור חיבור עמוד החוט הנוסף

דסקיות מתח מילוי הסליל 

הסרת, מילוי והרכבת הסליל התחתון

הסרת הסליל התחתון מהמכונה
 הסט ימינה את נועל משטח כיסוי בית הסליל (כמודגם בשרטוט), משטח
כיסוי בית הסליל ישתחרר. הוצא את משטח כיסוי בית הסליל מהמכונה

נועל משטח כיסוי בית הסליל
משטח כיסוי בית הסליל

הסליל 

הערה:
 יש להשתמש אך ורק בסליל המתאים למכונה,      . השימוש בכל

סליל אחר עלול לגרום לבעיות בתפר ועלול לפגום במכונה

הנחת גליל חוט בעמוד החוט

עמוד החוט האופקי
      לעמוד החוט האופקי יש תנועה לכיוון מעלה. הסט את עמוד החוט

 מעלה. מקם גליל חוט       על עמוד החוט    . נעל את גליל החוט בעזרת
 דסקית נעילת החוט: לגליל חוט רחב השתמש בדסקית הגדולה      ולגליל
 חוט צר השתמש בדסקית הקטנה      . הדק ימינה את דסקית הנעילה כך

שגליל החוט ייצמד לתומך גליל החוט

עמוד החוט
גליל חוט

  דסקית נעילת החוט-הגדולה
תומך גליל החוט

דסקית נעילת החוט-הקטנה

דסקית נעילת החוט הקטנה משמשת לנעילת גלילי חוט צרים, ודסקית
הנעילה הגדולה משמשת לנעילת גלילי חוט עבים או רחבים

דסקית נעילת החוט-הקטנה

רשת גליל החוט
 לגלילי חוט פוליאסטר או לגלילים רחבים של חוט ניילון יש נטייה להפוך

 לרפויים מדי כאשר המוט משתחרר בתפירה ובכך להשפיע על איכות
 התפר. כדי לשמור על איכות תפר מומלץ להניח על גליל החוט את רשת

גליל החוט המסופקת עם המכונה
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מילוי הסליל

הערה:
 למילוי סליל יש למקם את מחלק ויסות מהירות התפירה למצב

 המהיר ביותר = ימינה ככל שניתן לכיוון סימן הפלוס

 משוך את החוט מגליל החוט אל דסקיות מתח מילוי הסליל      . סובב
 את החוט סביב מתח מילוי הסליל ומתחת לדסקית העליונה. ראה כיוון

הסיבוב בשרטוט

דסקיות מתח מילוי הסליל

 טול סליל והשחל את קצה החוט לחור שעל הסליל מבפנים החוצה
כמודגם בשרטוט

 חבר את הסליל על ציר מנגנון מילוי הסליל. לפני חיבור הסליל יש
 לוודא כי מנגנון מילוי הסליל נמצא במצבו השמאלי. ניתן לבדוק זאת

  ע"י הסטת ציר המילוי שמאלה ככל שניתן

הסט את הסליל עם מנגנון מילוי הסליל ימינה ככל שניתן. על גבי הצד 
יופיע סמל מילוי הסליל       . הסטת מנגנון מילוי הסליל ימינה מנתקת 

את המכונה ממצב תפירה ומחברת אותה למצב מילוי הסליל.

סמל מילוי הסליל

 אחוז את קצה החוט הבולט מהסליל והפעל את המכונה או ע"י לחיצה
 על הדוושה החשמלית או ע"י לחיצה על לחצן התחל/עצור. הסליל

 מתחיל להתמלא. בצע כמה סיבובים של החוט על הסליל ועצור את
 מילוי הסליל. גזור את קצה החוט הבולט מהסליל כמה שיותר קרוב

לסליל

 הפעל שוב את המכונה והתחל למלא את הסליל. כאשר הסליל מלא,
 מילוי הסליל ייעצר אוטומטית. הסר את הרגל מהדוושה החשמלית או

 לחץ שוב על לחצן התחל/עצור. החזר את מחלק וויסות מהירות התפרה
 למקומו, הסט חזרה ימינה ככל שניתן את הסליל עם מנגנון מילוי

 הסליל, ולסיום גזור את החוט כמודגם בשרטוט

הערה:
 למטרות בטיחות: המכונה תעצור אוטומטית 1.5 דקות לאחר

הפעלת מילוי הסליל

 הסר מעלה את הסליל ממנגנון בית הסליל, במידה
 ועדיין לא חתכת את החוט חתוך אותו עתה והחזר את

מחלק ויסות מהירות התפירה למצבו הרגיל
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הרכבת הסליל התחתון למכונה

 לאחר שהסליל מלא, הסר את כיסוי בית הסליל כפי שלמדנו
 בעמודים הקודמים והכנס את הסליל המלא למקומו בבית הסליל

 כאשר סיבוב החוט הוא כנגד כיוון השעון. ראה כיוון החוט ע"פ כיוון
 החץ בשרטוט משמאל

כיוון קצה החוט כנגד כיוון השעון

 אחוז את קצה החוט והחדר את החוט אל תוך החריץ הראשון
 שנמצא בקדמת בית הסליל. ראה בשרטוט את החריץ      ואת החוט

שנכנס לחריץ

החריץ שבקדמת בית הסליל 

 משוך את קצה החוט שמאלה כך ש"יישב" בהיקף בית הסליל וייכנס
 מתחת לקפיץ השטוח שנמצא בהיקף בית הסליל. ראה בשרטוט את

מסלול החוט בהיקף בית הסליל

 המשך למשוך את החוט שמאלה עד שהחוט יגיע ויחליק אל 
 החריץ הנוסף שנמצא בצד שמאל ומאחור של בית הסליל      . משוך
 החוצה את קצה  החוט כך שתהיה שארית של כ 15 ס"מ חוט נעבר

לחריץ השני

החריץ השני

 חבר חזרה למקומו את משטח כיסוי בית הסליל. שים לב כי על
 משטח כיסוי בית הסליל יש שרטוט המראה כיצד משחילים את החוט

 בבית הסליל ואת כיוון החוט שהוא כנגד כיוון השעון      . היעזר
בשרטוט זה להשחלה

שרטוט השחלת החוט שעל משטח כיסוי בית הסליל
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 הצב גליל חוט על עמוד החוט. משוך את קצה החוט והעבר אותו
 תחת מדריך החוט העליון שנמצא בחלקה העליון של המכונה. ראה
 בשרטוט את כיוון החץ. ממדריך החוט משוך את קצה החוט לכיוונך
 והעבר אותו קדימה כשהוא בתוך התעלה. ראה כיוון החץ בשרטוט

השחלת החוט העליון

אזהרה: 

לפני השחלת המכונה יש להביא את המפסק הראשי למצב סגור

 הנח אצבע על גליל החוט      , הורד מטה את קצה החוט כשהוא עובר בתוך
 התעלה, ומשהגעתה לחלק התחתון הקדמי של התעלה, הקף מימין לשמאל
 את מכסה הקפיץ שנמצא בסוף התעלה       . לאחר שהקפת את את מכסה

 הקפיץ       משוך מעלה את קצה החוט  אל "מנוף הגבהת החוט" הבולט מעט
משטח פני המכונה כאשר המחט במצבה העליון ביותר

גליל החוט
מכסה הקפיץ

 ראה בשרטוט כיצד נראה "מנוף הגבהת החוט". משוך את החוט אל
 עבר המנוף והעבר אותו דרך חריץ וחור המנוף מימין לשמאל. שים
 לב כי בצד האחורי של המנוף ישנו פתח, כך שכל שיש לעשות הוא

 להחדיר את החוט דרך פתח זה, כך שהחוט ייכנס אוטומטית
למקומו שבמנוף

 לאחר השחלת המנוף, הורד את קצה החוט מטה אל מדריך החוט
 הקדמי והעבר את החוט דרך מדריך החוט בקדמי הנמצא מלפנים

 ומעל עמוד המחט. ראה בשרטוט משמאל כי  למדריך יש פתח בצדו
 הימני, כך שכדי להשחילו יש להעביר את החוט מימין דרך הפתח

 והמדריך מושחל

 מהמדריך הקדמי המשך להוריד את קצה החוט עד למדריך הנוסף
 שנמצא מעל המחט. שים לב שלמדריך זה יש פתח מצד שמאל כך
 שכל שיש לעשות כדי להשחילו הוא להעביר את המוט דרך הפתח
 שמשמאל. השחל עתה את המחט מקדימה לאחור. ניתן להשחיל
באופן ידני או בעזרת משחיל המחט האוטומטי. ראה בעמוד הבא

השחלת החוט העליון

 הגבהה את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית. לחץ על לחצן
 עוצר מחט במצב עליון/תחתון      והבא את המחט למצבה העליון ביותר

לחצן עוצר מחט במצב עליון/תחתון



22

הערות:
 ניתן להשתמש עם המשחיל במחטים בעוביים 70-100. המוטים

המומלצים לשימוש עם המשחיל הם בעובי 50-90
לא ניתן להשתמש במשחיל עבור מחט כפולה = מחט זוגית

משחיל המחט

 משוך את החוט משמאל לימין כשהוא עובר תחת מדריך החוט
 השמאלי       ועובר ימינה אל תחת מדריך החוט הימני      . כאשר

 החוט עובר מהמדריך השמאלי לימני הוא נכנס גם מתחת לקרס של
 פין המשחיל       . ממדריך החוט הימני       החלק מעלה את החוט

       אל בין המדריך ומשטח האחיזה

מדריך החוט השמאלי
מדריך החוט הימני

משטח האחיזה

 הגבהה חזרה את ידית המשחיל למצבה העליון (ראה כיוון החץ 
 בשרטוט). החוט יימשך ע"י פין המשחיל אל קוף המחט וייצור לולאה

מאחרי המחט

 משוך את החוט אל מאחרי המחט, והמחט עתה מושחלת. הערה:
 השחלת המחט דורשת ניסיון ומיומנות ולכן מומלץ לבצע כמה

נסיונות עד שתירכש מיומנות השימוש במשחיל

אזהרה: 
 לפני ביצוע השחלת המחט חובה להביא את המפסק הראשי למצב

סגור

 הנמך את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית והבא את 
 המחט למצבה הגבוה ביותר. הסט מטה ככל שניתן את ידית המשחיל

  והשאר אותה למטה       . הלחיצה מטה על מנוף משחיל המחט
 מביאה את משחיל המחט למצב השחלה שבו פין המשחיל        חודר

מאחור לתוך קוף המחט. ראה בהגדלה בשרטוט העגול משמאל

ידית המשחיל 
פין המשחיל 

פין המשחיל 
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הוצאת החוט התחתון

 הגבהה את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית. אחוז
בקלילות את קצה החוט בעזרת יד שמאל

לחץ פעם אחת על לחצן "עוצר מחט במצב עליון/תחתון"       , המחט
תרד למצבה התחתון ביותר. לחץ שוב על לחצן "עוצר מחט במצב

עליון/תחתון, המחט תשוב למצבה העליון ביותר והחוט העליון יעלה
איתו מעלה את החוט התחתון. משוך בעדינות את החוט העליון כך

שלולאה מהחוט התחתון תצא בנוחות מעל פני שטח המכונה

עוצר מחט במצב עליון/תחתון

 משוך יחד את החוט העליון והתחתון לאור של כ 10-15 ס"מ והנח 
את 2 החוטים מתחת לרגלית ולאחור, כמודגם בשרטוט
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בחירת תפרים/רקמות/תוכניות התפירה

קבוצת התוכניות 1

קבוצות התוכניות 2-6

 כדי לעבור בין קבוצות התוכניות 1-6 יש ללחוץ בכל פעם על לחצן"בחירת
 קבוצת התוכניות      . כל לחיצה מעבירה אותנו לקבוצת התוכניות הבאה.
 קבוצת התוכניות אותה בחרנו מוצגת כמספר וכמחיצה בצידו השמאלי של

המסך      .והרי רשימת ומספרם של קבוצות התוכניות השונות

קבוצת התוכניות 1:  קבוצת תוכניות התפירה לבחירה ישירה
קבוצת התוכניות 2:  קבוצת התוכניות של התפרים השימושיים

קבוצת התוכניות 3:  קבוצת התוכניות של התפרים הדקורטיביים והרקמות
קבוצת התוכניות 4:  קבוצת הספרות והאותיות באנגלית

קבוצת התוכניות 5:  קבוצת האותיות של השפות האירופאיות
קבוצת התוכניות 6:  קבוצת האותיות ברוסית = קרילית

 כאמור: קבוצת התפרים בה אנו נמצאים עתה מוצגת כמספר בצידו השמאלי
 של המסך. את מגוון תוכניות התפירה, הקבוצות שלהן ומספרן ניתן לראות

הן במגירה הנשלפת שבחזית המכונה והן בסוף חוברת זו
 לבחירת תפר מהקבוצות 2-6 יש לדעת מה מספרו ואז לבחור את 2
 הספרות ע"י לחיצה על לחצן הספרה המתאימה. ראה בדוגמה כאן

 דוגמה כיצד לבחור ברקמה מס' 54 שבקבוצת התוכניות 3

 הסמל ומספרה של קבוצת התוכניות הנבחרת מוצג בצדו השמאלי של
 המסך. והרי דוגמא כיצד לבחור בתפר/תוכנית מס' 4 מקבוצת התוכניות 1

 כאשר מפעילים את המכונה, קבוצת התוכניות 1 ותפר מס' 01 הם 
 הנבחרים אוטומטית כברירת המחדל. ראה בשרטוט משמאל: בפינה
 שמאלית עליונה של המסך רואים שהקבוצה הנבחרת היא קבוצה 1

והתפר הנבחר הוא תפר 01

 במצב זה לחץ על הלחצן 4, ועל המסך תראה כי תוכנית התפירה 4 
וקבוצת התוכניות 1 הם הנבחרים עתה

 הפעל את המכונה. עם ההפעלה המכונה כאמור נמצאת בקבוצת
 התפרים 1. לחץ על לחצן בחירת קבוצת התוכניות והמכונה תעבור

 לקבוצת התפרים 2. לחץ פעם נוספת על לחצן בחירת קבוצת
 התוכניות ועתה אנו בקבוצה 3. ראה בשרטוט משמאל את הספרה 3

 בצד השמאלי של המסך

 לחץ עתה על הספרה 5, הספרה 5 תהבהב על המסך במקום שבו
 מספרו של התפר. לחץ עתה על הספרה 4 ועל הצג יופיע המספר 54
שאומר לנו כי תפר מס' 54 של קבוצת התפרים 3 מוכן עתה לתפירה

 ראה בשרטוט כיצד נראה המסך כאשר אנו בקבוצת תוכניות התפירה
 ובתפר מס' 54. לחיצה על הדוושה והמכונה מתחילה לתפור את 3

 תפר 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

תוכניות התפירה השונות מחולקות ל 6 קבוצות. המעבר בין הקבוצות 
מתבצע ע"י לחיצה על לחצן "בחירת קבוצת התוכניות"

קבוצה זו היא קבוצת התפרים לתפירה ישירה. כדי לבחור באחת התוכניות 
יש ללחוץ על אחד מלחצני הספרות. ראה      בשרטוט. תוכנית התפירה 

המשויכת עבור כל לחצן משורטטת על הלחצן

והרי 10 תוכניות התפירה לבחירה 
ישירה ע"י לחצני הספרות
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מצב שינוי כיווני המכונה

כדי להיכנס למצב כיווני המכונה יש ללחוץ ברציפות על לחצן הזיכרון ותוך 
כדי לחיצה רציפה להביא את המפסק הראשי למצב פועל. במידה ופעלת 

נכון אתה אמור לראות את מה שמוצג בשרטוט שהוא כיוון הזמזם
במצב שינוי כיווני המכונה ניתן לבצע את הכיוונים הבאים

כיוון צליל הזמזם
 המכונה מצויידת בזמזם המפיק ציליל ביפ שונים. ראה בהמשך. את
הזמזם ניתן לכבות או להפעיל. ברירת המחדל היא שהזמזם מופעל

כנס למצב כיווני המכונה כפי שלמדנו למעלה. רואים שהזמזם מופעל
 כדי לכבות ולהפסיק את פעולת הזמזם יש ללחוץ על החץ הימני של
 לחצני הסמן. הסימן "מכובה" יהבהב. לקיבוע כיבוי הזמזם יש ללחוץ

על לחצן הזיכרון

למכונה צלילי עזר וצלילי אזהרה. את צלילי האזהרה לא ניתן לכבות

כיוון קבוע למצב במחט במצב עליון או תחתון
 ניתן לקבע את מיקום עצירת המחט במצב עליון או תחתון, כך שלאחר

הקיבוע המחט תעצור ע"פ מה שקבענו במצב עליון או תחתון

כנס למצב כיווני המכונה ולחץ פעם אחת על לחצן "בחירת קבוצת 
התפרים". המכונה עתה במצב כיוון עוצר המחט

 מצב ברירת המחדל של עוצר המחט הוא עצירה במצב עליון. 
 במידה ורוצים שהמחט תמיד תעצור במצב תחתון יש לשנות את
 הבחירה בעזרת החץ של לחצני הסמן. כדי לשמור על השינוי יש

ללחוץ על לחצן הזיכרון

כיוון טיימר כיבוי אוטומטי של המכונה
 המכונה מצוידת בטיימר שמכבה את המכונה במידה והיא נמצאת במצב

של חוסר פעולה ע"י הזמן שמכוון בטיימר

את הזמן בו תכבה המכונה אוטומטי לאחר חוסר פעילות ניתן לקבוע לתום
שבין שעה אחת של חוסר פעילות עד 12 שעות

מצב ברירית המחדל שבו תכבה המכונה לאחר חוסר פעילות הוא 7
שעות, כך שאם כניסה לכיוון זמן הטיימר נראה על המסך את הספרה 7

 כנס למצב כיווני המכונה. כדי להגיע למסך כיוון טיימר כיבוי אוטומטי
 יש ללחוץ פעמיים על לחצן בחירת קבוצות התפרים ולהגיע למסך

שרואים בשרטוט
 כאמור, המכונה מכוונת לטיימר של 7 שעות והמספר שבע על הצג.

 כדי לשנות את זמן הטיימר לחץ על לחצני החיצים של הסמן.
 המספר ישתנה בין 1-12. בחר כמה שעות הינך רוצה שהמכונה
 תכבה אוטומטית לאחר חוסר פעילות. לביטול הטיימר יש ללחוץ

ברציפות על החץ עד שיופיע הסימן כבוי

כדי לשמור את השינוי בזיכרון יש ללחוץ על לחצן הזיכרון

הערה:
טיימר הכיבוי האוטומטי של המכונה אינו עובד בכל המידנות
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כיוון מתח החוט לתפר ישר

כיצד נראה מתח חוט תקין
 כך נראה החוט העליון שצבעו לבן כך

  נראה החוט התחתון שצבעו שחור
להחלשת מתח החוט=מספר קטן יותר

להגברת מתח החוט = מספר גבוה יותר

 מתח החוט האופטימלי הוא כאשר הקשר בין החוט העליון והתחתון נמצא
 בדיוק במרכז החתך של שני הבדים. ראה בשרטוט כיצד הקשר בבין החוט

העליון הלבן והחוט התחתון השחור נפגשים במרכז הבדים
 הבט בחוט העליון הלבן ובחוט התחתון השחור וראה כי הם נראים שווים

בדיוק וצורתם אחידה. כך נראה כיוון תפר איכותי
 ככל שמציבים בחוגת כיוון מתח החוט מספר גבוה יותר, כך מתח החוט

העליון מהודק יותר
התוצאות של מתח החוט תלויות גם בגורמים הבאים:

-עובי וקשיות הבד הנתפר
-מספר שכבות הבד הנתפר
-סוג התפר/תוכנית התפירה

כיצד נראה מתח חוט הדוק מדי ומה יש לבצע כדי לתקן
החוט העליון הלבן נראה כקו ישר

החוט התחתון השחור נמשך אל פנים הבד
יש לשחרר את מתח החוט ע"י הבאת החוגה למספר נמוך 

 צד הבד העליון. רואים כיצד החוט התחתון נמשך למעלה
צד הבד התחתון

 כאשר מתח החוט הדוק מדי, החוט העליון חזק מדי, אינו מאוזן עם התחתון
 ומושך את החוט התחתון מעלה. במצב זה רואים החלקו העליון של הבד

 את החוט התחתון והקשרים בין החוט העליון והתחתון מבוצעים בחלק
 העליון של הבדים ולא במרכז הבדים (כפי שראינו למעלה בתפר תקין). כדי

 לתקן את המתח יש לפעול כך: להביא את חוגת מתח החוט למספר נמוך
 יותר. הדרך הנכונה לביצוע היא להזיז במעט את חוגת מתח החוט לכיוון

 מספר נמוך יותר, לנסות לתפור, ואם התפר עדיין לא מאוזן לחזור שוב על
פעולה זו בכל פעם בצעדים קטנים עד שהתפר מתאזן

כיול וכיוון הלחצנים
כאשר חשים שהלחצנים אינם מגיבים כיאות ניתן לבצע כיוון וכילו הלחצנים

 כנס למצב שינוי כיווני המכונה, לחץ פעמיים או שלש פעמים על לחצן
 בחירת קבוצות התפרים עד שתגיע למצב כיול הלחצנים. ראה מסך

כיול הלחצנים בשרטוט משמשל

 בפינה ימנית עליונה מופיע הסמל "פי1" =       . אחוז את הפורם
 שנמצא בין העזרים ובעזרת הפורם לחץ על לוח לחצני המגע במיקום

המסומן בשרטוט ב

 עתה יופיע על המסך "פי2". לחץ בעזרת הפורם על לוח לחצני המגע
      בנקודה המסומנת ב

 עתה יופיע על המסך "פי3". לחץ בעזרת הפורם על לוח לחצני המגע
 בנקודה המסומנת ב

 עתה יופיע על המסך "פי4". לחץ בעזרת הפורם על לוח לחצני המגע
 בנקודה המסומנת כ

 עתה יופיע על המסך "פי5". לחץ בעזרת הפורם על לוח לחצני המגע
בנקודה המסומנת כ

לאחר ביצוע כל השלבים שלמעלה המכונה חוזרת למסך כיוון הזמזם. 
כדי לשמור את השינויים שנערכו יש ללחוץ לסיום על לחצן הזיכרון
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כיצד נראה מתח חוט תקין עבור תפר זיג-זג
 צד הבד העליון. החוט התחתון אינו נראה הצד העליון

צד הבד התחתון. החוט העליון מבצבץ בחיבורים

  כאשר מכוונים את מתח החוט של תפר הזיג-זג יש לאזן את המתח כך
 שבצד הבד התחתון נראה מעט מאוד מהחוט העליון וממש רק באזור

 חיבורי הבד, ומצד שני לא לסגור מדי את מתח החוט כך שלא יגרום לכיווץ
הבד הנתפר

 תוצאות התפירה מושפעות ומשתנות בהתאם לבד, לחוט התפירה
 ולתנאים

כיצד נראה בזיג-זג מתח חוט הדוק מדי ומה יש לבצע כדי לתקן
צד הבד העליון. רואים את החוט התחתון נמשך לצד העליון

צד הבד התחתון. החוט העליון אינו נראה בצד התחתון

 במצב זה רואים כי כאשר מתח החוט הדוק מדי, החוט העליון (הלבן)
 מושך את החוט התחתון (השחור), כך שבפינות תפר הזיג-זג רואים בצד

 העליון את החוט התחתון. במקרה זה יש להפחית את מתח החוט ע"י
 סיבוב חוגת מתח החוט לכיוון מספר קטן יותר. גם כאן יש לבצע זאת

 בשיעורים קטנים: להנמיך מעט את המתח, לבצע תפירה לניסיון, ובמידת
הצורך להנמיך עוד, לנסות, וחוזר חלילה

כיצד נראה בזיג-זג מתח חוט רפוי מדי ומה יש לבצע לתיקון
צד הבד העליון. החוט התחתון אינו נראה

 צד הבד התחתון. החוט התחתון (השחור) מושך את החוט
העליון הלבן אל צד הבד התחתון

 כאשר מתח החוט חלש מדי, החוט התחתון (השחור) מושך את החוט
 העליון (הלבן) אל צד הבד התחתון, ובצד התחתון רואים חלקים נרחבים
 של החוט העליון. במקרה זה יש להביא בצעדים קטנים את מתח החוט

 למספר גבוה יותר עד שבחלק התחתון רואים רק נגיעות של החוט העליון

כיצד נראה מתח חוט רפוי מדי ומה יש לבצע כדי לתקן
החוט העליון הלבן

החוט התחתון השחור נראה בצד הבד התחתון כקו ישר 
יש להדק את מתח החוט ע"י הבאת החוגה למספר גבוה 

צד הבד העליון
צד הבד התחתון. רואים כיצד החוט העליון נמשך למטה

 כאשר מתח החוט רפוי מדי רואים את החוט העליון בולט בצדו התחתון
 של הבד, ובקשר שבין החוטים מבוצע בתחתית הבד במקום במרכזו. כדי

 לתקן יש לפעול כך: יש להביא את חוגת מתח החוט למספר גבוה יותר.
 מומלץ לבצע זאת בצעדים קטנים בכל פעם: להדר במעט, לנסות לתפור,

 ואם המתח עדיין לא תקין לסגור מעט שוב וחוזר חלילה עד שמתקבל תפר
 איכותי

כיוון מתח החוט עבור תפר זיג-זג
 כיוון התפר האופטימלי של תפר זיג זג הוא עמודגם בשרטוט: בחלקו

 העליון של הבד      לא רואים בכלל את החוט התחתון, ובצדו התחתון של
 הבד      רואים בצדי הזיג-זג "נגיעות" של החוט העליון
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תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

אורך התפר:

טיפוס ותפירה על בד עבה
בחלקה האחורי של רגלית התפירה יש כפתור שחור      . לחיצה על הכפתור

נועלת את רגלית התפירה במצב מאוזן כך שאין לה תנועות מיותרות
כאשר תופרים על תחילתו של בד יש פעמים רבות בעיה להתחיל לתפור
בדיוק מתחילתו של בד עבה      , ובמקרים אלו נעזרים בכפתור השחור

הנמך את המחט והחדר אותה לקצה הבד במקום שבו רוצים להתחיל לתפור
 הנמך את רגלית התפירה על הבד תוך כדי שאתה גם לוחץ שמאלה את הכפתור

 השחור       . ראה בשרטוט כיוון החץ. רגלית התפירה נמצאת עתה על הבד כשהיא
 נעולה המצה מאוזן. הרחק את הידיים מאזור התפירה והתחל לתפור. המכונה מתחילה

 לתפור על הבד העבה ללא חשש להחלקה. הכפתור השחור משתחרר אוטומטית לאחר
כמה תפרים

הכפתור השחור
בד עבה

התחלת התפירה
הגבהה את רגלית התפירה. הנח תחת הרגלית את הבד שאותו הנך רוצה 
לתפור כך ששפת הבד מיושרת עם הקו שעל משטח השיניים  או עם הקו 
הימני ביותר שעל כיסוי בית הסליל (מסומנים כ "8/5 שהם 6.1 ס"מ. ראה 

פירוט בהמשך אודות הסימונים). הנמך את המחט כך שתחדור לבד במקום 
הוא אתה רוצה להתחיל לתפור, הנח את שני החוטים לאחור אל מאחרי הבד 

והנך את רגלית התפירה על הבד. התחל לתפור או בעזרת לחיצה על הדוושה 
החשמלית או בעזרת לחצן התחלת סיום התפירה. בתפירה הדרך את הבד 

כך ששפת הבד כל הזמן מקבילה לקן שעל מכסה בית הסליל.  חשוב: לעולם 
אין למשוך את הבד מאחור אלא להדריכו בעדינות ולתת לו לזרום

סיום התפירה
 בסיום התפירה לחץ על לחצן הרוורס (התפירה לאחור)        ותפור כמה
 תפרים לאחור וזאת כדי לחזק את התפר ועצור את התפירה. לאחר סיום

התפירה לחץ על לחצן חותך החוטים האוטומטי        לחיתוך החוטים
לחצן הרוורס

לחצן חותך החוטים האוטומטי
הגבהה את רגלית התפירה בעזרת מנוף הגבהת הרגלית

     את החוטים בסיום התפירה ניתן גם לחתוך בעזרת חותך החוטים הידני
 שנמצא בפינה השמאלית אחורית של המכונה. החיתוך מתבצע ע"י משיכת

 שני החוטים לאחור ואז הרמתם מאחור קדימה דרך החותך, משיכתם
והחוטים נחתכים. עבור חוטים עבים מומלץ להשתמש בחותך הידני

עקרונות התפירה הבסיסיים
תפר ישר

תפירת פינות עם זווית ישרה של 90 מעלות
 כדי לעשות פינה מדויקת בזווית ישרה במרחק לדוגמא של "5/8 שהם 1.6

-ס"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' 1

 בשרטוט), 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

קווי ההדרכה האופקיים לתפירת פינות

בתחילת כל הסבר על תפר או טכניקת תפירה תראה שרטוט ולידו טבלה. 
השרטוט והטבלה מורים לנו את הנתונים הבאים: איזו קבוצת התפרים לבחור, 
איזה מספר תוכנית להציב, איזה מתח חוט להציב, איזו רגלית תפירה לחבר, 

איזה אורך תפר, רוחב תפר ומצב מחט יש להציב. הערה: כאשר בוחרים 
בתוכנית תפירה המכונה בוחרת אוטומטית את אורך ורוחב התפר המתאימים 

לתוכנית שנבחרה, ועל הצג ניתן לראות את הרגלית המתאימה ואת שרטוט 
התפר. נתוני אורך התפר, רוחב התפר ומצב מחט כתובים בשרטוט.

מצב המחט:

קבוצת התפרים 1:  1
קבוצת התפרים 2:  01

2-6 בהתאם לבד הנתפר
רגלית זיג-זג

2.4
3.5 במצב אמצעי

חותך החוט הידני
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כיוון והצבת מצב במחט
 שינוי מצבי המחט יכול להתבצע עם התפרים הישרים הבאים: 01-03, 07

 של קבוצות התפרים 1 ו- 2, תפר 11 של קבוצת התפרים 2, והתפרים
01-03, 59-60 של קבוצת התפרים 3

 כאשר נמצאים באחד מהתפרים שברשימה שלמעלה, לחיצה על לחצן רוחב
התפר                משנה את מצב המחט ומסיטה את המחט ימינה ושמאלה

 לחץ על החץ "         " כדי להסיט את המחט ימינה. ראה         בשרטוט
 לחץ על החץ "         " כדי להסיט את המחט שמאלה. ראה         בשרטוט

 המחט במצב שמאל. ברוחב התפר על המסך: 0.0
המחט במצב אמצע. ברוחב  התפר על המסך: 3.5

המחט במצב ימין. ברוחב התפר על המסך: 7.0

כיוון אורך התפר

לשינוי אורך התפר (צפיפות התפר) לחץ על לחצן אורך התפר

לחץ על "     " לאורך תפר קצר יותר = תפר צפוף יותר = מספר קטן יותר
 לחץ על "     " לאורך תפר ארוך יותר = תפר מרווח יותר = מספר גדול
 אורך התפר יכול להשתנות בתחום של 0.0-5.5 מ"מ. לעולם אין לתפור

 עם אורך תפר 0.0, כי אז יש סיכון שהבד ייעצר במקום וחוטים ייתקעו
במכונה ולמכונה ייגרם נזק

משטח התפירה והשיניים המובילות
 על משטח השיניים ועל מכסה בית הסליל חרוטים קווים המשמשים להדרכה מדויקת

  של הבד, כך שניתן לתפור לאורכו של כל קןו. המספרים החרוטים על קווי הדרכת הבד
 מציינים את המרחק שבין המחט במצבה האמצעי        ולבין אותו קו ההדרכה, או

 במילים אחרות: לבין שפת הבד       . המספרים שבקדמת הקווים מציינים המרחק
בסנטימטרים המספרים שעל הקווים מאחור מציינים את המרחק באינצ'ים

מצב מחט אמצעי
שפת הבד מודרכת לאורך קווי ההדרכה

המרחק
בסנטימטר

המספר

המרחק
באינצ'ים

10 20 30 40 1/2 5/8 3/4 1 1 1/2

1.0 2. 0 3.0 4.0

1/2 5/8 3/4 1 1 1/2— — — —

— — — — —

 המרחקים של שלשת הסימונים שבחזית       הם בהתאמה מרחקים
מהמחט במצבה האמצעי       של  "1/8,"3/8,"5/8 אינץ

שלשת הסימונים שבחזית

הערה:
 בתפירת לאחור = רוורס אורך התפר המקסימלי הוא

 4.0 מ"מ

יש לקרוא את הטבלה משמאל לימין

המושג אורך התפר הוא למעשה המרחק שבין תפר לתפר. ניתן לכוון 
את אורך התפר למספר נמוך, ואז מקבלים תפרים צפופים וזה נקרא 

אורך תפר קצר, וניתן לכוון את אורך התפר למספר גדול, ואז המרחק 
בין התפרים ארוך וזה נקרא תפר ארוך



30

תוכנית לתפר חיזוק = תפר ביטחון

 תפר ביטחון או תפר חיזוק הוא ביצוע כמה תפרים קדימה ולאחור בתחילתו
 ובסיומי של תפר וזאת במטרה לחזק את תחילת וסיום התפר כדי שלא

 ייפרם. כאשר בוחרים בתפר 7 או 07, המכונה מבצעת בתחילת התפירה
 כמה תפרי חיזוק קדימה ואחורה, וכדי לסיים את התפירה עם תפר חיזוק
 בסיום יש ללחוץ בסיום התפר על לחצן הרוורס      , והמכונה מבצעת 4

 תפרים לאחור, לאחריהם 4 תפרים לפנים ועוצרת אוטומטית. כך שיש לנו
  תפר חיזוק בתחילתו ובסיומו של התפר

תוכנית לתפר נעילה

 תפר נעילה נועד לחזק את התפר בתחילתו ובסיומו באופן סמוי שאינו נראה.
 הביצוע: בחורים בקבוצת התפרים 2 ובה בוחרים בתוכנית 11. מניחים את

 הבד תחת הרגלית במקום שבו רוצים להתחיל את התפר ומתחילים לתפור.
 המכונה תתחיל לתפור אוטומטית כמה תפרים במקום ולאחר מכן תמשיך

 בתפירה רגילה. כאשר רוצים לסיים את התפר לוחצים על לחצן הרוורס      .
המכונה תבצע כמה תפרים במקום ותעצור אוטומטית

תפר שלשה מחוזק

תפר ישר

 תפר זה מבצע למעשה 3 שורות תפרים ישרים בעת ובעונה אחת. התפר
 משמש לבדים עבים בהם נדרש תפר חזק במיוחד ובנוסף שהם גם גמישים
 שבהם נדרשת גם גמישות של הבד וגם תפר חזק, כך שהתוצאה היא תפר
 נוח ללבישה מפאת גמישותו ומצד שני תפר חזק שאינו נפרם בקלות. תפר

 זה כאמור משמש גם במקומות בהם נדרש תפר חזק כגון תפר חיזור
 במפסעה, מפתח שרוולים וכד'.דוגמא נוספת בה נדרש תפר חזק במיוחד

זה תפירת תרמילים וכד

לתפירת בגדים, רוכסנים, אפליקציות ועוד
 תוכנית 02 מתאימה לתפירת בדים עדינים. ניתן לשנות את 
 מצבי המחט ובכך לארגן את מרחק התפר מקצה הרגלית או
 לאורך קווי ההדרכה שעל משטח  השיניים, כך שהזנת הבד

 תהיה נוחה ומדויקת יותר

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

אורך התפר:
מצב המחט:

קבוצת התפרים 1:  1 או 2 
קבוצת התפרים 2:  10 או 20

2-6 בהתאם לבד הנתפר
רגלית זיג-זג

2.4
נבחר אוטומטית ע"י המכונה. 

ניתן לשנות

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

לחצן הרוורס = לחצן התפירה לאחור

קבוצת התפרים 1:  7 
קבוצת התפרים 2:  07

2-6 בהתאם לבד הנתפר
רגלית זיג-זג

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:
לחצן הרוורס = לחצן התפירה לאחור

קבוצת התפרים 2:  11
2-6 בהתאם לבד הנתפר

רגלית זיג-זג

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

אורך התפר:
מצב המחט:

קבוצת התפרים 1:  3
קבוצת התפרים 2: 03

2-6 בהתאם לבד הנתפר
רגלית זיג-זג

כנדרש. 3 כברירת מחדל
כנדרש. אמצעי כברירת מחדל
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תפר סטרץ

תפר גילוף חדש

תפר גילוף

משמש לתפירה עליונה ולקווי מתאר של רקמות

בפינות יש לתפור באיטיות ובזהירות

 תפר זה משמש לתפירה עליונה ולתפירת קווי המתאר של היקף רקמות
לשיפור במראה הרקמה

 תפר זה הוא תפר סטרץ' שעוצב על מנת למנוע כיווץ בבדים אלסטיים
 ובבדים הגזורים באלכסון. החיבור בצד הבד העליון נראה כתפר שטוח

 וישר

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

אורך התפר:
מצב המחט:

קבוצת התפרים 1:  4 
קבוצת התפרים 2:  04 או 12

3-6
רגלית זיג-זג

כנדרש. 2.5 כברירת מחדל 
כנדרש. 1.0 כברירת מחדל

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:
אורך התפר:
מצב המחט:

קבוצת התפרים 3:  02
3-6

רגלית  סטין
כנדרש. 2.5 כברירת מחדל 
כנדרש. 3.5 כברירת מחדל

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:
אורך התפר:
מצב המחט:

קבוצת התפרים 3:  03
3-6

רגלית סטין
כנדרש  4.0 כברירת מחדל 
כנדרש. 3.5 כברירת מחדל
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כיצד משפיע שינוי אורך התפר כאשר אנו בתפר זיג-זג

 לשינוי אורך התפר:  לחץ על החץ הימני או השמאלי של לחצן אורך התפר                      .
 מספרו של אורך התפר הנוכחי מוצג על המסך

 להקטנת אורך התפר לחץ על הלחצן "        " של לחצן אורך התפר

להגדלת אורך התפר לחץ על הלחצן "        " של לחצן אורך התפר

אורך התפר יכול להיות בתחום הבא: 0.2-5.0. לעולם אין לתפור עם אורך  
תפר הקטן 0.2. במידה ואורך התפר קטן מדי עלולה להיווצר בעיה בהזנה: 
הבד לא יתקדם, המחט תתפור במקום והחוטים עלולים להיקרע ולהסתבך 

בתוך המכונה

תפר הזיג-זג הוא אחד מהתפרים הכי שימושיים והרבגוניים

הזיג-זג משמש למגוון סוגי תפירה ובניהם: ניקוי שפת הבד, חיבור
אפליקציות ע"י תפירת זיג-זג בהיקף, תיקוני קרעים, כתפר דקורטיבי ועוד

תפר זיג-זג

שינוי רוחב התפר = שינוי הזיג-זג
 לחץ על לחצן                    כדי לשנות את רוחב התפר, או במילים אחרות: כדי

לשנות את רוחב הזיג-זג. על הצג נראה רוחב התפר שבחרת       המיוצג בספרות

לחץ על לחצן "      " כדי להקטין את רוחב התפר. ראה בשרטוט       רוחב תפר צר
לחץ על לחצן "      " כדי להגדיל את רוחב התפר. ראה בשרטוט      רוחב תפר רחב

 רוחב התפר יכול להשתנות בתחום 0.0-7.0

הערה :
 כאשר תופרים על בדים גמישים כגון: סריגים, ג'רסי וטריקו יש

להשתמש בניר גיבוי לצורך ייצוב הבדים הגמישים ומניעת כיווץ הבד

 כאשר בוחרים בתפר זיג-זג מספר 5 (או 05) ומשנים את רוחב
התפר, המחט תמיד נשארת במצב אמצעי

 כאשר בוחרים בתפר זיג-זג מספר 13, מצב המחט נשאר תמיד בצד
ימין. ראה בשרטוט

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 1:  5
קבוצת התפרים 2:  05 או 13

2-6
גלית זיג-זג

כאשר בוחרים באחד מתפרי הזיג-זג 05 או 13, ברירת המחדל שהמחשב 
מציב היא רוחב תפר 3.5. ניתן כמובן לשנות לכל רוחב רצוי

כאשר נמצאים בתפר זיג-זג, ניתן לשנות את אורך התפר: כאשר אורך התפר 
נמצא במספר קטן יותר התפר יהיה צפוף יותר או סמיך יותר      . כאשר אורך 

התפר במספר גבוה יותר התפר יהיה מרווח יותר
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זיג-זג 3 צעדים

 תפר זה מעולה לניקוי ולסיומת של שפת הבד בבדים סינתטיים ובבדים
 הנוטים להתכווץ. תפר זה מעולה גם לתיקוני קרעים וכתפר מילוי וחיזוק

של איזורים שחוקים או קרועים

מקם את הבד תחת הרגלית כך שהתפר ניתפר במרחק של כ 1.5 ס"מ
משפת הבד. עם סיום התפירה גזור בעזרת מספריים את שאריות הבד

שמעבר לתפר. יש להיזהר שלא לגזור חלקים מהתפרים עצמם

 תפר זה מבצע ניקוי שפת הבד (תפר אוברלוק) וחיבור שני הבדים
הניתפרים בעת ובעונה אחת

 הוראות תפירה: כוון המכונה כמצויין בטבלה, הרכב את ררלית האוברלוק.
 בצידה הימני של רגלית האוברלוק יש משטח שחור. הצמד את שפת הבד
 למשטח השחור, והתחיל לתפור כאשר אתה מדריך את הבד שיהיה צמוד

 למשטח השחור לכל אורך התפירה. הדרכה נכונה עוזרת למנוע כיווץ
וגילגול פנימה של שפת הבד

תפר אוברלוק

הערות:
 רוחב התפר צריך להיות בתחום 4.5 עד 7.0. כאשר תופרים על בדי

 סטרץ' מומלץ ךהשתמש במחטי סטרץ' וזאת למנוע דילוגי תפרים
ולהגנה על הבד

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 1:  6
קבוצת התפרים 2:  06

3-6
רגלית זיג-זג

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 1:  8 
קבוצת התפרים 2:  08

3-7
רגלית אוברלוק
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 תפר זה נועד לתפירת אוברלוק בשפת הבד בבדים הנוטים להישחק
ולהיפרם בשפת הבד כגון אריגי כותנה, מצעים, גברדין וכד

 בתפר זה מבוצע בעת ובעונה אחת זיג-זג כפול העוטף את שפת הבד
 ביעילות רבה ומונע מהתפר ומשפת הבד מלהיפרם

 יש להדריך את שפת הבד בתפירה כשהיא צמודה ללוחית השחורה כפי
שלמדנו קודם בתפירת תפר אוברלוק

 יש לכוון את מתח החוט כך שבתפירה החוט העליון וחוט הסליל התחתון
 נפגשים בדיוק בשפת הבד. ראה כתזכורת בעמודים קודמים אודות מתח

החוט

תפר אוברלוק כפול

הערה:
  רוחב התפר צריך להיות בתחום 5.4 עד7.0 . כאשר תופרים על בדי

 סטרץ' מומלץ ךהשתמש במחטי סטרץ' וזאת למנוע דילוגי תפרים
ולהגנה על הבד

תפר סריגים

 תפור לאורך שפת הבד כאשר אתה מדריך את הבד כך שהתפר יתבצע 
כ 1.5 ס"מ משפת הבד. עם סיום התפירה גזור את שארית הבד 

בעזרת מספריים. הקפד שלא לגזור שום חלק מהתפר

: תוכנית התפירה לבחירה: 
מתח החוט: 

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  14
3-6

רגלית זיג-זג

תוכנית התפירה לבחירה: 
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  15
3-7

רגלית  אוברלוק
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תפירת רוכסנים

חיבור רגלית הרוכסן למכונה
 חבר את רגלית הרוכסן אל מחבר הרגלית כך שהפין      שבצידה הימני

 של הרגלית חודר בשעת חיבור הרגלית אל החריץ שבמחבר הרגלית      .
 החיבור נעשה כפי שלמדנו עבור כל הרגליות

לתפירת צידו השמאלי של הרוכסן יש לחבר את הרגלית כאשר הפין שבצד 
ימין  מתחבר לחריץ שבמחבר הרגלית      . לתפירת צידו הימני של 

הרוכסן יש לחבר את הרגלית כאשר הפין שבצד שמאל מתחבר לחריץ 
שבמחבר הרגלית

פין רגלית רוכסן 
 חיבור הרגלית לתפירת צד שמאל של הרוכסן

 חיבור הרגלית לתפירת צד ימין של הרוכסן

הכנת הבד לתפירת הרוכסן

הוסף סנטימטר אחד לאורכו של הרוכסן. אורך זה הוא המפתח הכולל

צד הבד העליון
 תוספת 1 ס"מ לאורכו הכולל של הרוכסן

מידת המפתח הכולל
אורך הרוכסן

מחלק הרוכסן 
שיני הרוכסן

רצועת הרוכסן
צד הבד התחתון

סוף מפתח הרוכסן

 הצמידי את שולי הבדים ותפרי בתפר ישר עד לסוף מפתח הרוכסן
 ובמרחק של 2 ס"מ משפת הבד. בסיום התפר יש לבצע תפר חיזוק

 בעזרת לחצן הרוורס. הרכיבי למכונה את רגלית הזיג-זג והכליבי לאורך
 מפתח הרוכסן בעזרת תפר ישר. לצורך ההכלבה יש להגדיל את אורך

התפר ל 4.5

ס"מ 2
הכלבת מפתח הרוכסן

תפר חיזוק עם לחצן הרוורס 
סוף המפתח

תפר רגיל

הערה
 כאשר מבצעים תפר מכליב לסימון יש להנמיך את מתח החוט ל 1

התחלת התפירה
 קפל את תוספת התפר העליונה. קפל לאחור את תוספת התפר 
 התחתונה, כך שכ 0.3 ס"מ יוותרו מעבר לתפר. את שיני הרוכסן

 יש להצמיד מתחת ובמקביל לתוספת התפר

הבד התחתון
סוף מפתח הרוכסן

שיני הרוכסן
ס"מ 0.3

צד שמאל של בד עליון
מפתח הרוכסן 

קיפול 

תוכנית התפירה לבחירה: 
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 1:   1
1-4

זיג-זג   או רגלית  
רגלית רוכסן

החריץ של מחבר הרגלית
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 את רגלית הרוכסן ניתן לחבר בצד שמאל או ימין. הרכיבי למכונה את
 רגלית הרוכסן בצידה הימני. תפרי על גבי כל השכבות עד לסוף מפתח
 הרוכסן. את התפירה יש לבצע כאשר שיני הרוכסן צמודות בכל מהלך

 התפירה לדופן הרגלית

 עצור את התפירה חמישה ס"מ לפני שמגיעים לידית (לסגר) הרוכסן. 
 נעץ מחט בבד, הגבהה את רגלית התפירה, פתח את הרוכסן, הורד

 את הרגלית על הבד וסיים את התפר

ידית (סגר) הרוכסן 
ס"מ 5

 סגור את הרוכסן, פתח והשטח את הבד העליון על הרוכסן. הכלב 
 את הבד העליון והרוכסן יחד

תפר מכלב 

 הרכב את רגלית הרוכסן בצידה השמאלי. חזק בעזרת תפר רוורס 1
 ס"מ בסוף מפתח הרוכסן. הטה את הבד ב 90 מעלות (רבע סיבוב),

 ותפור לאורך הבגד והרוכסן

תפר חיזוק 

 עצור את התפירה כ 5 ס"מ לפני שהרגלית פוגשת את ידית הרוכסן. 
 הגבהה את רגלית התפירה ופרום את תפר המכליב מהבד התחתון

תפר ביטחון

 פתח את הרוכסן. הנמך שוב את רגלית התפירה על הבד, וסיים את
 התפר. לסיום הסר את תפר המכלב מהבד העליון
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תפר ניסתר למכפלות

 הנח את הבד כשצידו הפנימי כלפי מעלה      . בצע קיפול במקום
 בו הנך רוצה את המכפלת כך שבשפת הבד תישאר שארית

הבולטת  מהקיפול באורך של כ 0.4-0.7 ס"מ
צד הבד התחתון

 שארית הבד של 0.4-0.7 ס"מ

(1)

(2)

 לרגלית לתפר ניסתר יש מדריך מפלסטיק לבן לאורכה      . יש
 להניח את הבד תחת הרגלית כך שהקיפול      צמוד לכל אורכו

 לאורך המדריך. בביצוע תפר הניסתר המכונה תופרת כמה תפרים
 ישנים שלאחריהם מבוצע תפר אחד הקופץ שמאלה, ולאחר מכן שוב
 קבוצת תפרים ישרים ושוב קפיצה שמאלה וחוזר חלילה. יש להקפיד

 בתפירה שכל תפר הקופץ שמאלה מבוצע בדיוק על מקום קיפול
 הבד. מכוונים זאת ע"י סיבוב של בורג כיוון הניסתר      . לצורך דיוק
 מרבי, יש לסובב תחילה את גלגל ההנעה הידני, לבדוק האם המחט
 חודרת בקפיצה שמאלה בדיוק בקיפול      . במידה ולא, יש לסובב
 את הבורג       ואז לנסות שוב, עד שמגיעים לכיוון הנכון בו המחט

 כאמור חודרת בדיוק בקיפול הבד. משהשגת את הכיוון הנכון התחל
 ותפור את המכפלת כולה. שיטה נוספת לדיוק בחדירת המחט

לקיפול נעשית בעזרת שינוי מצב המחט. ראה בהמשך

קיפול הבד 
מדריך הפלסטיק הלבן לאורכה של רגלית הניסתר 

בורג כיוון הניסתר 

עם סיום התפירה יש לפתוח את הקיפול ועתה רואים רק נקודות

כיוון מצב המחט

 ניתן להיעזר בכיווני תפירת הנסתר באמצעות שינויים במצבי המחט.
 השינוי במצבי המחט מסיט את כל התפר ימינה או שמאלה. לשינוי מצבי

המחט כאשר אנו בתפר ניסתר יש לפעול כך
לחץ על החיצים של לחצן רוחב התפר

ראה (1): לחץ על "     " כדי להסיט את התפר כולו ימינה
ראה (2): לחץ על "     " כדי להסיט את התפר כולו שמאלה

המסך מראה את המרחק במ"מ שבין המדריך לבין מצב מחט שמאלי
 תחום השינוי האפשרי הוא 0.0-1.2 מ"מ

  מצב מחט שמאל 
המדריך

הערה:
 ע"י כיוון מצבי המחט ניתן לשנות את מיקום התפר, אך לא ניתן

לשנות את רוחב התפר

הערה:
 במידה ומיקום הבד אינו מדויק כך שהתפר שקופץ שמאלה אינו

 בדיוק בשפת הבד אלא עובר שמאלה מ הקיפול, כאשר תפתח את
הבד תגלה פסי תפר ארוכים במקום נקודות  קטנטנות

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

9  :1 קבוצת התפרים 
2:  09 או 16 קבוצת התפרים 

1-4
רגלית לתפר ניסתר

בבדים עבים בהם לסיבים בשפת הבד נוטים להיפרם יש 
לתפור תפר אוברלוק בשפת הבד לניקוי שפת הבד

בבדים עדינים יש לקפל בפשטות את שפת הבד קיפול נוסף 
פנימה. ראה      בשרטוט (2)
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תפרי גישור

 התפרים 59-63 מקבוצת התפרים 3 הם "תפרי הארכה" או "תפרי גישור"
 ומשמשים להוספת מספר רצוי של תפרים ישרים בסיומה של רקמה או

 בסיומה של כל תוכנית תפירה שנבחרה. התפרים 61,62 מקבוצת התפרים
 3 משמשים כאמור להוספת תפר ישר בסיום רקמה, ובנוסף: הם מקבלים

 את אורך התפר ואת מצב המחט של הרקמה שלפניהם בשילובי רקמה
 שבזיכרון. ראו בהמשך פירוט אודות "תפרי הארכה" ותיכנות שילובי תפרים

לזיכרון הממוחשב

 והרי דוגמה כיצד מוסיפים 2 תפרים ישרים בסיומו של תפר 09 של קבוצת
התפרים מס' 2

 לחץ על לחצן בחירת קבוצת התפרים ובחר בקבוצת התפרים 2. בחר
בתפר מס' 09. לחץ על לחצן הזיכרון. תפר מס' 09 שמור עתה בזיכרון

 לחץ על לחצן קבוצת התפרים ובחר בקבוצת התפרים 3. בחר בתפר
 מס' 61. לחץ על לחצן הזיכרון. תפר מס' 61 שהוא למעשה תוספת 2

תפרים ישרים בסוף תפר 09 נשמר עתה לזיכרון

 התחל לתפור. המכונה תופרת עתה את תפר המכפלת 09 ובסוף כל
תפר מוסיפה 2 תפרים ישרים

תפירת כפתורים

הנמך את השיניים המובילות (ראה עמוד 61) והגבה את רגלית התפירה

 הסט שמאלה את ווסת מהירות התפירה למהירות הנמוכה ביותר .
 החדר את הפין האחורי של רגלית הכפתורים      אל תוך השקע האחורי

של  מחבר רגליות התפירה

 אחוז בידך את רגלית הכפתורים והתחל להנמיך באטיות את מנוף
  הנמכת הרגלית כך שמחבר רגליות התפירה יורד על רגלית הכפתורים

והפין הקדמי של הרגלית יתחבר לשקע הקדמי של מחבר הרגליות

 הגבה את רגלית התפירה, הנח פתור על הבד תחת הרגלית כך
 שחורי הכפתור גלויים כמודגם בשרטוט. סובב עם היד את גלגל ההנעה

הידני לכיוונך עד שהמחט תחדור לחור השמאלי של הכפתור

 הנמך את רגלית התפירה על הכפתור תוך כדי הקפדה שחורי הכפתור
מיושרים כמודגם בשרטוט

 סובב לכיוונך באטיות את גלגל ההנעה הידני עד שהמחט חודרת לחור
 הימני של הכפתור. במידה והמחט אינה חודרת בצורה חלקה לחור

הכפתור הימני יש לשנות את רוחב התפר כך שהמחט תחדור בקלות

לאחר כיוון חדירת המחט לשני החורים יש לתפור כמה תפרים

 לאחר סיום התפירה חתוך את 2 החוטים כך שישאר כ 10 ס"מ משני
מהחוטים וזאת כדי לנעול את התפר

 השחל לחוט העליון למחט לתפירת יד והעבר בעזרת המחט את 
 החוט העליון לחלקו התחתון של הבד כך ששני החוטים נמצאים עתה
 בתחתית הבד. קשור את החוטים האחד לשני וגזור את שארית קצוות

  החוטים שהשארנו קרוב למקום הקשר

אזהרה: 

 לפני החלפת רגליות התפירה חובה להביא את המפסק החשמלי
הראשי למצב סגור

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:
שיניים מובילות:

קבוצת התפרים 1:  5 
קבוצת התפרים 2:  05

3-7
רגלית כפתורים

מונמכות
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חיבור גומי

הערה: אפשר להשתמש גם בתפר 06 מקבוצת התפרים 2

 חלקי הגומי לארבעה רבעים. הצמידי במתיחה את ארבעת רבעי הגומי
 לארבעת רבעי הבד. אחד בקדמה, אחד לאחור ושניים בצדדים, וחברי

 את הגומי לבד בסיכות. הניחי את הגומי מתחת לרגלית התפירה ותפרי
   כל רבע בנפרד תוך כדי מתיחת הגומי על הבד

תוכנית התפירה לבחירה: 
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  18
3-7

רגלית  סטין
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הערות:

 שלבי לתפירת לולאות מספר 22 עד 27 הם אותם השלבים של
 תפירת הלולאה הסטנדרטית כפי שכתובים בעמודים 41,42

 גודל הלולאה נקבע אוטומטית ע"פ גודל הכפתור הנתפר.
 מניחים את הכפתור במקום שנועד לו בחלק האחורי של הלולאה

 במפתח מיקום הכפתור שברגלית ניתן לשים כפתור שקוטרו
המקסימאלי הוא עד 2.5 ס"מ

 כאשר תופרים לולאה על בדים עבים ומיוחדים, קורה ויש צורך
לשנות את גודל הלולאה עבור כפתור מסוים

 מומלץ תמיד לבצע תחילה לולאה לניסיון על אותו הבד שעליו
עומדים לתפור את הלולאות וזאת כדי לבדוק את הכיוונים

 לפני תחילת התפירה מקם את הכפתור על הבד הנתפר וסמן את
תחילתה וסופה של הלולאה  כדי שמיקומה על הבד יהיה ברור

 ללולאה על בדי סטרץ' מומלץ להשתמש ב"אינטרפייס" שהוא
חומר גיבוי לייצוב הלולאה

מגוון סוגי הלולאות השונות והשימוש בכל סוג
לולאה סטנדרטית 

 הלולאה הנפוצה ביותר. משמשת לתפירת לולאות בבדים בינוניים עד
 עבים. ברגלית הלולאות קיים מפתח שבו מניחים את הכפתור עבורו

 תופרים את הלולאה כך שגודל הלולאה נקבע אוטומטית ע"פ גודל
 הכפתור

לולאה עם סיומת עגולה 
 משמשת לתפירה עם בדים עדינים ובינוניים. שימושית במיוחד לתפירה

 על חולצות בלוזון ובגדי ילדים

לולאה לבדים עדינים 
 לולאה זו עגולה משני צדיה. משמשת לתפירת לולאות על בדים עדינים

 ודקים כגון משי עדין וכד

לולאת חור מנעול 
 משמשת לתפירת לולאות על בדים בינויים ועבים כגון מעילים וכד'. לולאה

 זו מתאימה לתפירת לולאות עבור כפתורים גדולים ועבים

לולאת סטרץ
 לתפירת לולאות על בדי סריג ובדים נמתחים מכל הסוגים. יכולה לשמש

 גם כלולאה דקורטיבית

לולאה בסגנון עתיק 
 לולאה הנראית כלולאה שנעשתה בעבודת יד. אדיאלית לתפירה על בדים

 עדינים, ולכל נושאי האופנה הרוצים לשוות מראה מכובד ועתיק

לולאת תפר ישר 
 לולאה זו משמשת למפתחי כיסים, לחיזוק לולאה רגילה, ובמיוחד

ללולאות על עורות ודמויי עור
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לולאה סטנדרטית = לולאה רגילה

שלבי תפירת הלולאה הסטנדרטית

 הגבה את הרגלית התפירה. הבא את המחט למצבה הגבוה ביותר
 ע"י לחיצה על לחצן עוצר מחט במצב עליון/תחתון. הרכב את רגלית

       הלולאות עם המחלק כך שהפין      שעל הרגלית נכנס לחריץ
 שעל מחבר הרגלית. הנמך את מנוף הגבהת הרגלית כך שהרגלית

תתחבר למחבר הרגלית

השקע שעל מחבר הרגלית
הפין שעל רגלית הלולאות 

הערות :
 במידה והכפתור עבה מאוד מומלץ לתפור תחילה לולאה לניסיון על

בד מאותו הסוג של הבד הניתפר
 במידה וקשה להחדיר את הכפתור מבעד ללולאה שעשינו לניסיון,
 זה אומר שהלולאה קצרה מדי. ניתן להאריך מעט את הלולאה ע"י

 משיכת "מהדק הכפתור" אחורה מעט, כך שייווצר מרוח מאחרי
הכפתור      , ובתפירה גורם ליצירת לולאה ארוכה יותר

 בחלקה האחורי של רגלית הלולאות נמצא "מפתח הכפתור"       שהוא
 המקום בו מניחים את הכפתור. יש להתאים את "משטח הפתור"

 לכפתור ע"י משכת חלקה האחורי של הרגלית (שנקרא גם "מהדק
 הכפתור") החוצה, הנחת הכפתור במשטח הכפתור והידוק חזרה של

 חלקה האחורי של הרגלית כך שהכפתור יהיה אחוז היטב במשטח
הכפתור

מנוף הלולאות      עוזר לקבוע את גודל הלולאה ע"פ הכפתור. יש  
לאחוז את מנוף הלולאות השחור ולהנמיכו מטה ככל שניתן 

ולעזוב.  כאשר בוחרים בתוכנית לולאה כלשהי על המסך מופיע 
סמל מנוף הלולאות כתזכורת על כך שעלינו להנמיכו

 סמן על הבד את הלולאה ואת נקודת ההתחלה של הלולאה      . הנח 
 את פינת הבד תחת רגלית התפירה. לחץ פעמיים על לחצן עוצר מחט

 במצב עליון/תחתון כך שהמחט חודרת לבד ויוצאת חזרה. עתה הזז
 את הבד שמאלה: החוט העליון אוסף את החוט התחתון יחד והחוט

 העליון חודר אל במפתח הרגלית. שים את הבד תחת הרגלית במקום
 תחילת הלולאה, הנמך את המחט שתחדור לבד בנקודת תחילת

הלולאה       והנמך את הרגלית על הבד

סימון הלולאה
נקודת ההתחלה של הלולאה

מפתח הכפתור
מרווח נוסף מאחרי הכפתור

הערה:
 לפני תחילת התפירה חשוב לוודא שאין מרווח      בין מחלק

 הלולאה     לבין עצר מחלק הלולאה     . לרגלית הלולאה ישנו קפיץ
 המושך את המחלק קדימה אל העצר ולמעשה הדואג לכך שלא

יהיה שם מרווח, למרות זאת חשוב לוודא זאת שוב לפני התפירה

מחלק הלולאה 
עצר הלולאה 

לוודא שכאן אין מרווח
מרווח התפירה

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

סמל מוט הלולאות

קבוצת התפרים 1:  0 
קבוצת התפרים 2:  10

1-5
רגלית לולאות עם מחלק

מנוף הלולאות
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 התחל לתפור את הלולאה. ניתן להתחיל התפירה הן ע"י לחיצה על
 הדוושה החשמלית והן ע"י לחצן הפעל/עצור (במידה והדוושה אינה

 מחוברת למכונה). במידה ותופרים ע"י לחיצה על הדוושה, יש ללחוץ
 ברציפות על הדוושה. הלולאה מבוצעת בשלב אחד רציף ועוצרת

 אוטומטית עם סיומה של הלולאה כולה. בשלב בראשון מבצעת המכונה
 תפר ישר לאחור ובסיומו מתחילה המכונה לתפור את צד הלולאה

השמאלי בתפירה קדימה

 בשלב הבא המכונה תופרת שוב תפר ישר לאחור, ולאחר מכן את תפר
 החיזוק האחורי של הלולאה, ובסיומו תופרת המכונה את צד הלולאה

הימני כאשר גם הוא נתפר בתנועה קדימה

 ולסיום תופרת המכונה את תפר החיזוק הקדמי של הלולאה ועוצרת
 אוטומטית בסיום הלולאה. במידה וסמל חיתוך החוט האוטומטי

 מופיע על המסך, המכונה תגזור את החוטים אוטומטית עם סיום
 התפירה. בכל מקרה ניתן כאמור לחתוך את החוטים ע"י ליחמה על

לחצן חיתוך החוטים האוטומטי או בעזרת חותך החוט הידני

הערה:
 במידה ומתחילים לתפור לולאה מבלי שהנמכנו מטה תחילה את מנוף

 הלולאות, על המסך יופיעו כתזכורת האותיות "      "  והסמל של
 מנוף הלולאות      יהבהב על המסך. במצב זה יש להנמיך את מנוף

הלולאה ולהתחיל לתפור שוב את הלולאה מחדש

 עם סיום תפירת הלולאה הסר את הבד מהמכונה. קח את פורם
 התפרים/חותך פתח הלולאה       שקיבלת עם שאר האביזרים ופתח

 בעזרתו את הלולאנ לכל אורכה כמודגם בשרטוט. כדי למנוע כל אפשרות
 לחיתוך שגוי של מדי הלולאה פעל כך: חבר תחילה סיכה       בחלקה

 הקדמי והאחורי של הלולאה (כמודגם בשרטוט), והקפד לבצע את
 החיתוך ממרכז הלולאה לכיוון אחת מהסיכות ובשלב השני שוב ממרכז

 הלולאה אל כיוון הסיכה השניה

סיכה 
 פורם תפרים/פותח הלולאה

   עם סיום תפירת הלולאות נא לא לשכוח להחזיר את מנוף הלולאות
למצבו הגבוה ביותר

מנוף הלולאות

bL
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כיוון צפיפות התפר = כיוון אורך התפר של הלולאה

 ניתן לשלוט בצפיפות התפר של  שני צדי הלולאה כך שהתפר ייראה סמיך
 יותר (סמיך יותר) או מרווח יותר. כדי לשנות את צפיפות התפר יש ללחוץ
 על לחצן אורך התפר                 . לחיצה על החץ השמאלי "     " גורמת
 לצדי הלולאה להיות צפוף או סמיך יותר. ראה בשרטוט       כיצד נראית
 לולאה עם תפר צפוף יותר. לחיצה על החץ "     " גורמת לצדי הלולאה

 להיות מרווחים יותר. ראה בשרטוט      כיצד נראית לולאה עם תפר מרווח
 יותר. צפיפות התפר של הלולאה משתנה מ 0.2 עד 0.8, תלוי בסוג

הלולאה הנבחר. כיוון ברירת המחדל הוא 0.4

כיוון רוחב התפר של הלולאה

 ניתן לשנות את הרוחב של כל צד של הלולאה. כדי לשנות את רוחב התפר
 יש ללחוץ על לחצן רוחב התפר                 . כדי להקטין את רוחב התפר
 יש ללחוץ על החץ השמאלי "     ". ראה       בשרטוט: כך נראית הלולאה

 כאשר מקטינים את רוחב התפר. כדי להגדיל את אורך התפר יש ללחוץ על
 החץ הימני "      ". ראה       בשרטוט: כך נראית הלולאה כאשר מגדילים
 את רוחב התפר. ניתן לשנות את רוחב התפר בתחום 2.5 עד 7.0. רוחב

התפר של ברירת המחדל כאשר בוחרים בלולאה הוא 5.0

כיוון רוחב הלולאה וצפיפות הלולאה

לולאה עם סיומת עגולה

תהליך תפירת הלולאה הוא בדיוק כמו תפירתה של לולאה סטנדרטית. 
ניתן  גם כאן לשנות את רוחב התפר בתחום 2.5 עד 5.5 . כדי לשנות 

ולשלוט  ברוחב התפר או באורך התפר (צפיפות התפר): ראה בלולאה 
הסטנדרטית.  ראה בשרטוט משמאל את שלבי תפירת הלולאה

לולאה לבדים עדינים

תוכנית התפירה לבחירה: 
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  22
1-5

רגלית  לולאות עם מחלק

תוכנית התפירה לבחירה: 
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  23 
1-5

רגלית  לולאות עם מחלק

תהליך תפירת הלולאה הוא בדיוק כמו תפירתה של לולאה סטנדרטית. 
ניתן  גם כאן לשנות את רוחב התפר בתחום 2.5 עד 5.5 . כדי לשנות 

ולשלוט  ברוחב התפר או באורך התפר (צפיפות התפר): ראה בלולאה 
הסטנדרטית.
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לולאת חור מנעול

 שלבי תפירת הלולאה הם כשלבי תפירת הלולאה הסטנדרטית. לחיתוך
 פתח הלולאה השתמש בפורם התפרים ובמנקב לולאת עין      . עזר זה

ניתן לרכישה

מנקב לולאת עין. עזר זה ניתן לרכישה ואינו מגיע עם המכונה

 ניתן לשנות את רוחב התפר בתחום שבין 5.5-7.0. ראה במפורט בעמוד
 43 כיצד משנים את אורך ורוחב התפר  בתפירת לולאות

לולאת סטרץ

 סדר תפירת הלולאה: המכונה תופרת תחילה את תפר החיזוק הקדמי,
 לאחר מכן את צד הלולאה השמאלי, לאחריו את תפר החיזוק האחורי,

ולסיום את צד הלולאה הימני. בסיום הלולאה המכונה עוצרת אוטומטית

 ניתן לשנות את רוחב התפר כרצוי בתחום 2.5-7.0
ניתן לשנות את אורך התפר (צפיפות התפר) כרצוי בתחום  0.5-1.0

 ראה בעמוד 43 במפורט כיצד משנים את אורך ורוחב התפר

לולאה בסגנון עתיק

תוכנית התפירה לבחירה: 
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  24 
1-5

רגלית  לולאות עם מחלק

תוכנית התפירה לבחירה: 
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  25   
1-5

רגלית  לולאות עם מחלק

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים2:  26 
1-5

רגלית  לולאות עם מחלק

 סדר תפירת הלולאה: המכונה תופרת תחילה את תפר החיזוק הקדמי,
 לאחר מכן את צד הלולאה השמאלי, לאחריו את תפר החיזוק האחורי,

ולסיום את צד הלולאה הימני. בסיום הלולאה המכונה עוצרת אוטומטית

 ניתן לשנות את רוחב התפר כרצוי בתחום 2.5-7.0
ניתן לשנות את אורך התפר (צפיפות התפר) כרצוי בתחום  0.5-1.0

 ראה בעמוד 43 במפורט כיצד משנים את אורך ורוחב התפר
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לולאה עם חוט ייצוב עבה

 כאשר תופרים לולאה על בדי סטרץ' ובדים עדינים ונמתחים מומלץ
 לייצב את הלולאה עם חוט חיזוק שעליו ייתפרו 2 צדי הלולאה. חוט

החיזוק יכול להיות חוט תפירה עבה במיוחד או חוט רקמה
 שלבי תפירת הלולאה עם חוט חיזוק זהים לשלבי תפירת לולאה

 סטנדרטית. יש רק לשים לב להתאים את רוחב התפר כך שיתאים
 לתפירה על חוט החיזוק. מומלץ ביותר לבצע תחילה כמה לולאות

לניסיון כדי להכיר את ההליך ולהתאים את רוחב התפר לחוט החיזוק
 שלבי חיבור החוט: חבר את רגלית הלולאות והגבה את רגלית

 התפירה. אחוז את חוט החיזוק והעבר את מרכזו משני עברי הפין
 שבולט בחלקה האחורי של רגלית הלולאות      . משוך לכיוונך את

 שני החוטים כשהם עוברים מתחת לרגלית הלולאות עד שיגיעו
 למזלג שבחלקה הקדמי של הרגלית      . העבר את החוט הימני
 בחריץ הימני של המזלג ואת הקצה השמאלי בחריץ השמאלי של

המזלג
 החדר את המחט לבד במקום בו סימנת את תחילתה של הלולאה

והנמך את רגלית הלולאות על הבד

הפין שבחלקה האחורי של רגלית הלולאות
המזלג שבחלקה הקדמי של הרגלית

 התחל לתפור את הלולאה ע"פ השלבים של תפירת לולאה 
 סטנדרטית. שני מדי הלולאה ושני תפרי החיזוק נתפרים על חוט

 החיזוק. עם סיום תפירת הלולאה הסר את הבד מהמכונה וגזור את
שאריות חוט העליון והתחתון שנותרו

החוט העליון

 משוך בעדינות את 2 קצות החוטים כך שיימשכו  פנימה והחוט יהיה
 יציב ולא רפוי. השחל את קצות החוטים במחט לתפירת יד, העבר
 את 2 קצות החוטים מטה אל צד הבד התחתון וכאשר 2 החוטים

למטה קשור את 2 קצות החוטים האחד דלי

הערה:
 במידה וקצות חוט החיזוק תפורים ולא ניתן למשוך אותם כדי להדק
 את הלולאה יש לנהוג כך: גזור את 2 קצות החוטים קרוב ללולאה,

אחוז את החוטים עם היד ומשוך את קצות החוטים להידוק הלולאה

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

סמל מוט הלולאות

קבוצת התפרים 1:  0 
קבוצת התפרים 2:  10

1-5
רגלית לולאות עם מחלק
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כיוון תפר התיקונים כך שיהיה מלבנן מיושר

ניתן ליישר את תפר התיקונים כך שיהיה מלבן מושלם באופן הזה: כאשר
נמצאים בתוכנית התיקונים,  לחיצה על לחצני החיצים של כפתור אורך

התפר                 מיישרת את תפר התיקונים

     כאשק הצד הימני של תפר התיקונים נוטה למטה, לחיצה על החץ הימני
 מיישרת את תפר התיקונים. כאשר הצד השמאלי של תפר התיקונים נוטה

 מטה, לחיצה על החץ השמאלי     מיישרת את התפר למלבן

תוכנית לתיקוני קרעים

שלבי ביצוע התיקון

משוך לאחור את סגר מפתח הכפתור
 הנח את הבד תחת הרגלית. הסט את הבד כך פינת הבד תהיה

 תחת הרגלית. לחץ פעמיים על לחצן עוצר מחט במצב עליון/תחתון.
 הזז שמאלה את הבד כך שעתה החוט העליון חדר למפתח הרגלית

 החזר את הבד אל מתחת לרגלית הלולאות והחדר את המחט לבד
 בנקודת ההתחלה של תפר התיקונים. הנמך את רגלית התפירה על

 הבד והתחל לתפור. המכונה תבצע כמה תפרי חיזוק, לאחריהם
תבצע 16 שורות של תפר התיקונים ובסופם תעצור אוטומטית

 הסט את הבד ב 90 מעלות והתחל לתפור. המכונה תבצע כמה
 תפרי חזוק, תתפור שוב 16 שורות של תפר תיקון בכיוון החדש,

 תבצע תפר חיזוק בסיום ועצור אוטומטית. במידה ועל הצג מופיעה
 סמל מנוף הלולאות שנבחר לפני זה, המכונה תגזור אוטומטית את

החוטים עם סיום התפירה

סגר מפתח הכפתור
נקודת תפילת התפירה 

מרווח 2 ס"מ
מרווח 0.7 ס"מ

תיקון לקרע קצר יותר מ 2.0 ס"מ
 לתפירת קרע הקטן יותר מ 2.0 ס"מ: תפור את התפר הראשון, משהגעת  

 לאורך הרצוי של התיקון      עצור את התפירה. לאחר שהמכונה עצרה, לחץ
 על לחצן הרוורס      . הלחיצה על לחצן הרוורס מתכנתת לזיכרון המכונה
 את אורכו של התיקון הרצוי. התחל לתפור שוב, ועם סיום תפירת הקרע

באורך הרצוי אותה קבעת      , המכונה תעצור אוטומטית

 לחצן הרוורס = התפירה לאחור
אורך התיקון הדרוש

נקודת התחלת התיקון

תפירת תיקון נוסף באותו האורך
 כאשר תפרנו את התיקון הקודם, אורך התיקון כבר הוכנס לזיכרון המחשב, כך

 שעתה כל שיש לעשות לתפירת תיקון נוסף באותו האורך הוא ללחוץ על
הדוושה והמכונה תבצע שוב תיקון באורכו של התיקון הקודם

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  28  
3-6

רגלית  לולאות עם מחלק
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תפר נעילה = תפר חיזוק = ברטאק

שלבי התפירה
 התחל לתפור עד שהמכונה תעצור אוטומטית. המכונה מבצעת תפר

חיזוק באורך 1.5 ס"מ. ראה      בשרטוט משמאל
 במידה ועל הצג מופיע סמל המספריים, עם סיום התפירה

המכונה כאמור תעצור אוטומטית ותגזור את החוטים

תפירת תפר נעילה קצר יותר

העבר את מחלק ווסת מהירות התפירה שמאלה למהירות האיטית ביותר

 כדי לתפור תפר נעילה קצר מ 1.5 ס"מ פעל כך: התחל לתפור ועצור את
 המכונה כאשר אתה מגיע לאורך תפר הנעילה הרצוי     . לחץ על לחצן
 הרוורס     . האורך הרצוי      נשמר עתה בזיכרון המכונה. לחץ שוב על

 הדוושה. המכונה תשלים את תפר הנעילה ותעצור אוטומטית בסיומו של
התפר באורך הרצוי

האורך הרצוי
לחצן הרוורס

 האורך של תפר הנעילה
נקודת ההתחלה

תפירת תפר נעילה באותו הגודל
 לאחר סיום תפירת תפר הנעילה באורך הרצוי, יש להתחיל לתפור תפר נעילה

 נוסף. המכונה תעצור אוטומטית לאחר שתיצור תפר נעילה באורך של תפר
הנעילה הקודם שביצענו

לולאת עין

לולאת העין משמשת ליצירת לולות עגולות כחורים לחגורות וכד

שלבי תפירת לולאת העין
חבר את רגלית תפר סטין. התחל לתפור. המכונה מבצעת את לולאת העין

ועוצרת אוטומטית בסיום תפירת הלולאה 
 במידה וכיוונת מראש את המכונה לחיתוך חוט אוטומטי, סמל המספריים
 מופיע על הצג, ועם סיום ביצוע לולאת העין 2 החוטים ייחתכו אוטומטית.

ראה בעמוד 13 כיצד לכוון את חיתוך החוט לחיתוך אוטומטי בסיום

כיוון לולאת העין כך שהתוצאה תהיה עיגול מושלם

 במידה והתוצאה של לולאת העין אינה יוצרת עיגול מושלם ניתן לכוון את
          הלולאה בעזרת לחצני אורך התפר

 במידה ומתגלים מרווחים בין התפרים     , יש ללחות על לחצן "     " פעם
אחת או פעמיים לתיקון. על הצג מופיעות האותיות

במידה והמרווחים של התפרים צפופים מדי     , יש ללחות על החץ "     "
פעם אחת או פעמיים לתיקון. על הצג מופיעות האותיות

הערה:
    כיוון לולאת העין כך שיהיה עיקול מושלם יכולה להיעשות בתחום מ

      עד      . כיוון ברירת המחדל הוא      . ראה בתמונת הצג

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  29 
3-6

רגלית  לתפר סטין

תפר הנעילה הינו חיבור חזק במיוחד ומבוצע לדוגמא בצדי מפתח 
כיסים ובמקומות דומים הדורשים חיבור בדים עמיד במיוחד

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  30 
1-4

רגלית  לתפר סטין

את פתח הלולאה ניתן לפתוח עם העזר המיוחד שניתן לרכישה ששמו: 
מנקב לולאת העין, או בעזרת חוד המספריים
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תפירה דקורטיבית
תפר אוברלוק רב שימושי

תפר שימושי לבדים עדינים כגון טריקו היוצר סיומת דקורטיבית של  
קשתות קטנות בשפת הבד. קפל את הבד כמודגם ותפור על הקיפול. תפר  

זה תופר כמה תפרים בצד שמאל ואז תפר אחד הקופץ ימינה. הזן את  
הבד כך שהתפרים שבצד שמאל נתפרים על הבד, והתפר הבודד שקופץ  

ימינה מבוצע בדיוק עם סיום שפת הבד באוויר. באופן זה תיווצר סיומת
יפיפייה של קשתות קטנות בשפת הבד. ליצירת הקשתות באופן היפה 

ביותר יש לחזק מעט את מתח החוט בהתאם לבד הנתפר.

לפני התפירה הנמך את לחץ רגלית התפירה למספר 3
תפר האפליקציה מבצע כמה תפרים בצד ימין ואז תפר אחד הקופץ שמאלה. 
תפור את האפליקציה לבד תוך הדרכת הבד והקפדה שהתפרים שבצד ימין 
מבוצעים בדיוק בשולי האפליקציה ועליה, והתפר הבודד בתוך האפליקציה.

האפליקציה 
שולי האפליקציה

 ביצוע סיבוב בפינות האפליקציה: בהגיעך לפינה עצור את המכונה כאשר
 נמצאים התפרים הנתפרים בצד ימין על שולי האפליקציה, החדר את המחט
 לבד, הגבה את  רגלית התפירה, סובב את הבד סביב המחט,לביצוע הפניה,

הנמך חזרה את רגלית התפירה והמשך בתפירת האפליקציה

כיוון רוחב התפר
בחר בתפר 04 מקבוצת התפרים 3

 לחיצה על לחצן רוחב התפר                   משנה את רוחב התפר באופן הבא

כדי להקטין את רוחב התפר לחץ על לחצן     . ראה      בשרטוט
כדי להגדיל את רוחב התפר לחץ על לחצן     . ראה      בשרטוט

 כאשר תופרים את תפר 04 ומשנים את רוחב התפר, מצב המחט נשאר במרכז 
התפר ושינוי רוחב התפר מתבצע במקביל משני צדי מצב מחט האמצעי

 בחר בתפר 10 מקבוצת התפרים 3. בתפר זה התפרים הישרים נתפרים
 מצד שמאל והתפר הבודד קופץ ימינה. מצב המחט קבוע בצד שמאל. כל

 שינוי ברוחב התפר מתבצע כולו לצד ימין, ומצב המחט נשאר שמאלי

 תפרי האפליקציה 04,05,06 של קבוצת התפרים 3: בתפרים אלו
 התפרים הישרים נתפרים בצד ימין והתפר הבודד קופץ שמאלה. מצב
  המחט קבוע במרכז וכל שינוי ברוחב התפר מתחלק באופן שווה מימין

למצב המחט האמצעי ומשמאלו

 תפרי האפליקציה 07,08,09 של קבוצת התפרים 3: בתפרים אלו
 התפרים הישרים גם נתפרים בצד ימין והתפר הבודד קופץ שמאלה.

 מצב המחט קבוע במצב מחט ימני. כל שינוי ברוחב התפר מתבצע כולו
 לצד שמאל ומצב המחט נשאר תמיד בצד ימין

(A) (B) (C)

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 2:  17 
6-8

רגלית  לתפר סטין

תפר אפליקציות
תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:              רגלית תפר סטין 

לחץ רגלית התפירה:        3

קבוצת התפרים 3:  04
1-4

אפליקציה היא טכניקה בה גוזרים בד בצורה רצויה (לב, פיל, מיקי מאוס, 
בית וכד'), ואז מחברים את הבד לבגד ע"י תפירה בהיקף האפליקציה

רוחב תפר ברירת המחדל 3.5 ס"מ
כך נראה תפר 04 לאחר הקטנת רוחב התפר
כך נראה תפר 04 לאחר הגדלת רוחב התפר

מצב המחט בתפר 04 נשאר תמיד במרכז התפר

וריאציות של תפרי אפליקציה השונים ומצבי המחט
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תבליטים ותבליטים מקבילים

 קפל את הבד לאורך המקום בו אתה רוצה בתבליט כך שהצד הפנימי הוא
  צד הבד התחתון

 מקם את הבד תחת המחט כך שמקום חדירת המחט הוא תחילת תפירת
התבליט והמחט חודרת לבד כ 0.1-0.2 ס"מ ממקום הקיפול פנימה

      כוון את בורג הדרכת הבד      שעל רגלית הנסתר כך שפס ההדרכה
 נמצא בדיוק לאורך הקיפול, ותפור לאורך כאשר הנך מוודא שהקיפול

 צמוד כל הזמן למדריך של הרגלית ובכך התפר יהיה מקביל בכל אורכו
לקיפול הבד

קיפול הבד
בורג הדרכת הבד

מדריך הבד 
ס"מ 0.2-.01

 פתח את הבד המקופל וגהץ את התבליט לכיוון אחד. ניתן להמשיך
ולתפור תבליטים המקבילים אחד לשני

 טכניקת הסמוקינג היא טכניקת כיווץ בד מעודנת המתאימה לתפירה על
 בגדי ילדים ועל חולצות בלוזון רפויות

 הבדים המתאימים הם  בד בטיסט עדין, אריג דק או כל בד דק רצוי.
 תהליך התפירה: קח בד שרוחבו פי 3 מגודל העבודה הסופי. הצב אורך

 תפר 5.0 ותפור שורות מקבילות של תפר ישר במרחק של 1 ס"מ האחת
 מהשניה. תפור שורות מקבילות בכל השטח עליו אתה רוצה לבצע את

 הסמוקינג.עם סיום כל התפרים המקבילים קשור בצד אחד של כל השורות
 את החוט העליון והתחתון      . עבור בכל שורה לקצה השני של התפרים

 ומשוך את החוט התחתון בכל שורה כך שמשיכת החוט התחתון יוצרת את
 הכיווץ בבד. פזר את כיווץ הבד באופן שווה בכל שורות התפרים ליצירת

  כיווץ אחיד      . לסיום, תפור בין כל 2 קווים מקבילים את תפר הסמוקינג

הערות:
 לפני תחילת התפירה משוך את החוט העליון והתחתון כך

שבתחילת התפר יישארו כ 10 ס"מ חוט לצורך קשירת 2 החוטים

 לסיום: הסר את החוטים של התפרים הישרים ע"י מדיכתם החוצה

קצות החוטים הקשורים
הכיווצים 

תפר סקלופ

ניתן להשתמש גם בתפרים 47 ו- 57 מקבוצת התפרים 3

 תפר זה נועד לסיומות של מפות שולחן, מפיות וכד'. תפור כ 1 ס"מ פנימה
 משפת הבד. עם סיום התפירה גזור את שארית הבד מסיום התפר. הקפד

שלא לגזור בטעות אף אחד מהתפרים שנתפרו

תפר סמוקינג

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  31 
3-6

רגלית  זיג-זג

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  17 
3-6

רגלית סטין או 
רגלית רקמה פתוחה

תוכנית התפירה לבחירה:

מתח החוט:
רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 1:  2 
קבוצת התפרים 2:  02

1-4
רגלית לתפר ניסתר
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תפר סטיפלינג

ניתן להשתמש גם בתפר 37 מקבוצת התפרים 3

 תפר סטיפלינג הוא תפר המתאים לבצע בקלות ובמהירות קווילט לשטחים
 קטנים. ליצירת קווילט יש להניח חומר ריפוד לקווילט בין שכבת הבד העליונה

והתחתונה

עבודות טלאים

 טול 2 פיסות בד והנח אותן האחת על השניה כשהחלק העליון של הבד
 של 2 הפיסות נמצא פנימה      , והחלק התחתון של שני הבדים

 בחוץ      . בחר בתפר 01 של קבוצת התפרים 3 ותפור יחד את 2 פיסות
 הבד במרחק של 0.6 ס"מ = 1/4 אינץ' מקביל לשפת שני הבדים. תפור

 במרחק זה לכל אורך הבדים

צד הבד הפנימי
צד הבד החיצוני

 בחר בתפר 28 מקבוצת התפרים 3

 פתח את 2 הבדים שתפרת כך שהחלק החיצוני של הבד יהיה עתה
 החלק העליון וגהץ את 2 הבדים כשהם פתוחים      . תפור על מקום

 החיבור של הבדים הפתוחים את תפר 28. הקפד שמקום חיבור הבדים
יהיה במרכזו של תפר 28 אותו אתה תופר

 בנוסף לתפר 28 ניתן להשתמש גם בתפרים 40, 46, 48 מקבוצת
התפרים 3

 סרגל הזוויות שעל משטח השיניים: סרגל הזוויות הייחודי שעל משטח
 השיניים מאפשר לחבר בקלות טלאים בזויות שונות ללא צורך בעזרים

 שונים או בסימון. הסימונים הנמצאים בסרגל הזוויות שעל משטח השיניים
הם: 120, 90, 60, ו- 45 מעלות

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  01 ו- 28 
3-6

רגלית  זיג-זג

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  38 
3-6

רגלית סטין או 
רגלית רקמה פתוחה
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טכניקת פגוטינג

לפגוטינג ניתן להשתמש גם בתפרים 22,46,48 מקבוצת הרקמות 3

 בטכניקה זו יוצרים מעין חיבור באוויר בין 2 הבדים מה שיוצר עניין עיצובי.
 הביצוע: קפל בכל בד קיפול במרחק של כ 1.5 ס"מ משפת הבד ולאורכו

וגהץ את הקיפולים
 הנח ניר או ניר גיבוי מיוחד על השולחן, הנח עליו את 2 הבדים באופן

 שהמרחק בין הקיפול של 2 הבדים הוא  0.3-0.4 ס"מ. חבר את הבדים
 לניר בעזרת סיכות. התחל לתפור באיטיות תוך כדי הקפדה שקצה התפר
 הימני מבוצע על קיפול הבד הימני, וקצה התפר השמאלי מבוצע על קיפול

הבד השמאלי. לאחר סיום התפירה הסר את ניר הגיבוי מהבדים

  המרחק בין הבדים כ 0.3-0.4 ס"מ 
ניר או ניר גיבוי מיוחד

תפרי סאטין

 תפרי סטין הם תפרים המורכבים מתפירת זיג-זג סמיך. ניתן להשתמש
גם בתפרים הבאים: 54,55,56,57

 בבדי סטרץ' מומלץ להשתמש לצורך ייצוב העבודה בניר גיבוי מתח הבד
הנתפר. כדי לבצע חיזוק בסיום התפר יש ללחוץ על לחצן תפר חיזוק/

רקמה בודדת

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  21  
3-6

רגלית  לתפר סטין

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  58 
3-6

רגלית סטין או 
רגלית רקמה פתוחה
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פרנזים = גדילים

 הוספתפרנזים בקצה הבד מתאימה לתפירת מפות שולחן, צעיפים וכד'.
 בחר בבד קנבס או פשתן כך שניתן יהיה להסיר הקצוות בקלות

 גזור בעדינות את הבד בקצה. התר תוך כדי משיכה חוט אחד מהאריג 
בדיוק במקום שבו הפרנזים אמורים להתחיל

טכניכת גריעה

בטכניקה זו גם מסירים חוטים של הבד ליצירת כמה שורות של מקומות 
מהם מסירים החוטים.  בטכניקת הגריעה משתמשים באותה הטכניקה 

בה השתמשנו ליצירת  פרנזים. בחר בדים שאינם ארוגים בצפיפות יתרה, 
כגון פשתן, כך שניתן   יהיה בקלות להתיר את חוטי האריג

 תפור כך שהתפרים הבולטים שמאלה ייתפרו לכיוון המפה או הצעיף, 
ואילו התפרים הנתפרים בצד ימין ייתפרו באוויר

 התר את שאר החוטים, אחד אחד במשיכה מימין התפר, כך שכאשר
תתיר את כל החוטים עד שפת הבד יישארו רק הפרנזים בקצה הבד

 גזור את הבד ע"פ המידה הרצויה. קבע את האזור בו ברצונך לגרוע
 מחוטי הבד והסר במשיכה חוט אחד של הבד בכל צד של האזור בו
 בחרת כאזור הגריעה. ניתן לגרוע עוד כמה חוטים כדי שיווצר גבול
 ברור. בשרטוט רואים כיצד מסירים חוט מהגבול התחתון של אזור

  הגריעה, לאחר שהסרנו כבר מהאזור העליון

 תפור עתה עם תפר 04 את הגבול השמאלי של אזור הגריעה. הדרך
 את הבד כך שהצד הימני של התפר מתבצע באוויר (במקום בו גרענו
 כבר חוטים), ואילו חלקו השמאלי של התפר ניתפר על הבד. עם סיום
 התפר בצד שמאל, סובב את הבד ב 180 מעלות ותפור באותה הדרך

את הגבול השני של אזור הגריעה

 ומה שנותר לסיום הוא להתחיל להסיר חוט אחר חוט בכל האזור שבין
 שני התפרים, כך שיווצרו במרכז הבד מעין "פרנזים", אבל הפרנזים

 הפעם הם במרכז הבד. תוצאות טכניקה זו מרהיבות. ניתן לבצע כמובן
כמה שורות כאלה שרוצים

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  04  
3-6

רגלית  לתפר סטין

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  04  
3-6

רגלית  לתפר סטין
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רקמת איקסים

 עם תפר זה ניתן לבצע עבודות רקמה הדומות במראה לרקמת יד. ביצוע
הרקמה עם המכונה לוקח חצי מהזמן שהייתה לוקחת רקמת יד

 במידה ולפני תחילת התפירה לוחצים על לחצן "תפר חיזוק/רקמה
 בודדת", המכונה תבצע תפר צולב אחד ותעצור אוטומטית בסופו. כך

 שניתן לשלב בקלות שורות של רקמה צולבת עם תפר אחד בודד בפינות
וכד

 בחר בד אריג צפוף כגון פלנל צמר וכד'. במידה ותבחר בבד עדין יותר יש
 להשתמש בניר גיבוי תחת הבד לייצובו. בחר באורך ורוחב התפר

 המתאימים לדוגמא ולבד. מצא את מרכז הרקמה, או במידה ואתה תופר
 גבולות: מצא את נקודת ההתחלה של התפירה

 ספור כמה איקסים צריך כדי לתפור ממרכז הרקמה עד לסיום הרקמה.
 ניתן עתה גם לתכנת את מספר התפרים חזיכרון מה שיקל מאוד על

 העבודה. מומלץ להשתמש בלחצן "תפר חיזוק/רקמה בודדת" כדי
לחזק כל תפר בתחילתו או בסופו. במשך ליצור רקמות כיד הדמיון

תפרים דקורטיביים

 ניתן להשתמש כרצונך בכל תפר דקורטיבי רצוי מתוך המגוון הגדול של
 התפרים הדקורטיביים הנמצאים במכונה. לדוגמא: התפרים 64 ו- 90 של

קבוצת התפרים 3 וכדומה

לתוצאות תפירה משופרות יש לוודא שמדריכים את הבד בזהירות כך
ששורות הרקמות תהיינה ישרות. לבדים עדינים יותר והנוטים להתכווץ

מומלץ להשתמש תחת הבד בניר גיבוי הניתן להסרה בקלות

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  33 
3-6

רגלית סטין או 
רגלית רקמה פתוחה

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  33 
3-6

רגלית סטין או 
רגלית רקמה פתוחה
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060201 03 04 05 12 13

14  17    18 19 20

01 02 03 05 17 21 23 24 25 26

28 31 32 33 37 42 43 45

47 48 51 52 54 56 57 58

  59 60  70  73 75  76  79   83 84 89

הערות:

 כאשר מבצעים סיבוב בד עם מחט זוגית, יש לוודא לפני הטיית הבד
שהמחטים מחוץ לבד וזה כדי למנוע פגיעה במחטים

 כאשר בוחרים בתוכנית או בתפר שאינם מותאמים למחט זוגית
 ולוחצים על לחצן מחט זוגית, סמל המחט הזוגית על הצג יהבהב

 והמכונה תשמיע צליל אזהרה

 תפרים אינם יכולים להישמר בזיכרון כתפרים עבור מחט זוגית

 לחיתוך החוטים עם סיום התפירה יש להשתמש בחותך החוט הידני
 שנמצא בצד שמאל ומאחור בגוף המכונה

 למחט זוגית מומלץ להשתמש בחוט דק בעובי 60 או אפילו דק יותר

שלבי התפירה
 החלף למחט זוגית. הרכבת המחט הזוגית זהה להרכבת מחט בודדת. חבר

 למכונה את עמוד החוט הנוסף (ראה כיצד מחברים בעמוד 18). שים גליל
 חוט על כל אחד מעמודי החוט. השחל את החוט הראשון כרגיל, כפי

 שמשחילים עבור חוט אחד = השלבים הרגילים      עד     , והשחל את החוט
 למחט השמאלית. עתה השחל את החוט השני בדיוק באותה הדרך. יש לשים

 לב ששני החוטים לא יצטלבו האחד עם השני. כאשר מגיעים למדריך החוט
 האחרון שמעל המחט      , יש להקפיד להכניס את החוט לצד הימני של

 המדריך. ראה בהגדלה מספר     בשרטוט משמאל. ולסיום השחל את המחט
 הימנית. הבא את המפסק הראשי למצב מופעל. בחר בתפר הרצוי. לחץ על

 לחצן "מחט זוגית"      , הנח את 2 החוטים תחת הרגלית ולאחור והתחל
  לתפור. לחצן מחט זוגית מגביל את רוחב התפר כך שהמחטים לא תישברנה

תפירה עם מחט זוגית = מחט כפולה

הערות:
ישנן תוכניות תפירה רבות שניתן לתפור עם מחט זוגית. ראה 

הרשימה בתרשים התוכניות משמאל. 
כאשר תופרים רקמה עם מחט זוגית, יש לבצע תפירה לניסיון לפני 

התפירה על הבד הנבחר. השתמש ברגלית הזיג-זג או ברגלית  
הסטין. לפני החלפת המחט למחט זוגית חובה להביא את המפסק  

הראשי למצב סגור. כאשר מסיימים לתפור עם מחט זוגית יש 
להסירה ולהרכיב את המחט הרגילה חזרה

MODE 1, 2

Mode 3

תוכניות התפירה איתם ניתן לתפור עם מחט זוגית

תוכנית התפירה לבחירה:
מתח החוט:

רגלית התפירה:

קבוצת התפרים 3:  54  לדוגמא
3-6

רגלית סטין או 
רגלית רקמה פתוחה
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תכנות רקמות, אותיות וספרות
 נלמד עתה כיצד לשלב תפר ביטחון בתחילת רקמה, לאחריו

תפירת רקמה בודדת, ובסיומה שוב תפר ביטחון

 בחר ברקמה מספר 54 מקבוצת התפרים 3 ולחץ על
לחצן הזיכרון

 בחר בתפר 92 מקבוצת התפרים 3 ולחץ על לחצן הזיכרון.
הנח בד תחת הרגלית התפירה והתחל לתפור

 המכונה תתחיל לתפור תפר ביטחון לחיזוק, תמשיך ותתפור יחידה
 אחת של הרקמה 54, בסופה תבצע תפר ביטחון לחיזוק ותעצור

אוטומטית
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תכנות שילוב של רקמות
 נלמד עתה לדוגמא כיצד לתכנת שילוב של רקמות 56,58,57 מקבוצת

  התפרים 3

. בחר בתפר 65 מקבוצת התפרים 3. התפר מוצג על המסך
לחץ על לחצן הזיכרון. תפר 65 שמור עתה בזיכרון.

 לאחר לחיצה על לחצן הזיכרון, תפר 65 נשמר בזיכרון ונעלם 
שמאלה מהמסך. על המסך מופיע הסמן כשהוא מהבהב.

 בחר בתפר 58 ולחץ על לחצן הזיכרון. תפר  58 נשמר בזיכרון והוא
נעלם שמאלה מהמסך

 בחר בתפר 57, לחץ על לחצן הזיכרון. תפר 57  נשמר בזיכרון, ועתה
יש לנו בזיכרון רצף של שלשת התפרים ששמרנו

 לחץ על הדוושה והמכונה מתחילה לתפור את השילוב השמור של
 שלשת התפרים האחד לאחר השני. המכונה תמשיך לתפור את שילוב

 התפרים עד שתחליט להפסיק את התפירה. לחיצה על לחצן "תפר
 חיזוק/רקמה בודדת"      תגרום למכונה לסיים את הרקמה אותה היא
 תופרת עתה, לבצע בסיומה של הרקמה תפר חיזוק ולעצור אוטומטית

תכנות לזיכרון של חיתוך חוט אוטומטי בסיום השילוב
דוגמא לשמירת שילוב של הרקמות 56,58,57 עם חותך חוט אוטומטי בסיום

 חזור על הפעולות שבצענו בחלק העליון של דף זה משלב      ועד      ,
 ושמור לזיכרון המכונה הממוחשב את שילוב הרקמות 56,58,59 

 מקבוצת התפרים 3
 לחץ על לחצן "חותך החוט האוטומטי"      והשאר אותו לחוץ עד להופעת

סמל המספריים על המסך

 התחל לתפור. המכונה תופרת את השילוב של 3 הרקמות השמורות
 בזיכרון ובסיום תגזור אוטומטית את החוט ותעצור. במידה ולוחצים

 בשעת תפירת השילוב על לחצן "תפר חיזוק/רקמה בודדת", המכונה
 תסיים את התפר אותו היא תופרת עתה, תגזור אוטומטית את החוט

ותעצור

הערה:
ניתן לשמור בזיכרון עד 50 תפרים, רקמות, אותיות או ספרות
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תפרי גישור

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

59   60   61    62

69 70 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

התפרים 59 עד 62 (               ) מקבוצת התפרים 3 הם תפרי גישור
המשמשים להוסיף תפרים ישרים בין הרקמות המרכיבות את השילוב

 תפרי הגישור 61 ו- 62 מקבוצת התפרים 3 מקבלים את אורך התפר ומצב
המחט מהרקמה שנמצאת לפניהם בשילוב התפרים

 בתפרי הגישור 59 ו- 60 מקבוצת התפרים 3 ניתן לשנות כרצונכם את
אורך התפר ומצבי המחט

 וכפי שנאמר: בתפרים 61 ו- 62 מקבוצת התפרים 3 לא ניתן לשנות את
מצבי המחט ואת אורך התפר והם מקבלים אותם מהתפר שלפניהם

דוגמא: שימוש בתפרים 61 ו- 63 מקבוצת התפרים 3

 בחר בתפר 63 מקבוצת התפרים 3 לחץ על
 לחצן הזיכרון לשמירתו בזיכרון המכונה בחר

 בתפר 61 מקבוצת התפרים 3

לחץ על לחצן הזיכרון

המכונה תופרת את תפר 63 ולאחריו נתפרת תוכנית 61 שהיא תפר ישר.
וממשיכה הסדר הזה כל שהתוצאה היא תפר 63 ולאחריו 2 סדרות תפר

ישר       (של תפר הגישור 61) וחוזר חלילה

הערה:
 השתמש בתפרי הגישור 59 ו- 60 כאשר ברקמה שלפניהם אורך

התפר קטן מאוד כגון בתפרי סטין

הכנסת רווח בין שתי ריקמות
דוגמא: הכנסת רווח לתפר 57 באמצעות תפר 91 שהוא רווח

 בחר בתפר 57 מקבוצת התפרים 3 

 לחץ על לחצן הזיכרון 

 בחר בתפר 91 שהוא הרווח מקבוצת התפרים 3 

 לחץ על לחצן הזיכרון 

 התחל לתפור. במכונה תופרת את תפר 57, לאחריו תופרת רווח של 
 כ 5 מ"מ, ולאחר הרווח שוב את תפר 57 וחוזר חלילה עד לעצירת

 התפירה

תפרי הרווחים ובאיזה קבוצות תפרים הם

תפר 91 מקבוצת התפרים 3 5 mm

תפר 97 מקבוצות התפרים 4,5,6 2,5 mm

תפר 98 מקבוצות התפרים 4,5,6 3,5 mm

תפר 99 מקבוצות התפרים 4,5,6 5 mm

הערה:
 הרווח בכל אחד מתפרי הרווחים יכול לנוע בתחום של 0.5-5.0.

ניתן לשלוט ברווח ע"י שינוי אורך התפר

התחל לתפור

אורך הרווח במ"מ

קרא הטבלה משמאל לימין
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תכנות תפר עם אפקט מראה המופעל עליו
 לדוגמא: תכנות לזיכרון את תפר 57 מקבוצת התפרים 3. פעם

שמירה רגילה, ופעם יחד עם אפקט המראה שלו

 בחר בתפר 57 מקבוצת התפרים 3 ולחץ על לחצן הזיכרון. תפר
 57 שמור עתה בזיכרון

בחר שוב בתפר 57 מקבוצת התפרים 3
 לחץ על לחצן "אפקט מראה" שנמצא משמאל ללחצן הזיכרון. סמל אפקט

המראה       יופיע על הצג

 התחל לתפור. המכונה תופרת פעם את רקמה 57 ופעם את רקמה 57
עם אפקט המראה שלה

 לחץ על לחצן "תפר חיזוק/רקמה בודדת"     . המכונה תסיים את הרקמה
אותה היא תופרת עתה, תבצע בסיומה תפר חיזוק ותעצור אוטומטית

הערה:
אפקט המראה אינו יכול לפעול על התפרים הבאים:

Mode 1: Stitch patterns 1, 3, 7, 8, 9 and 0. 
Mode 2: Stitch patterns 01, 03, 07 - 11, 15 - 16 

and 22 - 30. 
Mode 3: Stitch patterns 01 - 03, 59, 61 - 63, 

91 and 92. 
Mode 4, 5 and 6:  All stitch patterns. 

 על כל התפרים של הקבוצות 6,5,4

  91 92
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תפירת שילוב רקמות מתחילתו

 במידה ונאלצים להפסיק לתפור באמצעו של שילוב רקמות ורוצים להתחיל
 לתפור את השילוב מתחילתו, יש ללחוץ על לחצן הזיכרון ולהתחיל לתפור

שוב. המכונה תבצע את שילוב הרקמה מתחילתו

 שילוב הרקמה שתוכנת מראש לזיכרון

 הפסקת התפירה באמצע השילוב

 לחץ על לחצן הזיכרון

 עם התחלת התפירה המכונה מבצעת את השילוב מתחילתו

תפירת הרקמה הנוכחית לאחר עצירה באמצע רקמה
 במידה ונאלצים להפסיק לתפור באמצעו של שילוב רקמות ורוצים להתחיל
 לתפור את השילוב מתחילתה של הרקמה שבה הפסקנו לתפור, יש ללחוץ

 על לחצן "אפקט מראה" ולהתחיל לתפור שוב. המכונה תתחיל לתפור
 מתחילתה של הרקמה שבה היינו כשעצרנו את התפירה

תכנת לזיכרון שילוב רקמות רצוי
 הפסקת התפירה באמצע רקמה של השילוב

 לחץ על לחצן אפקט מראה

 עם התחלת התפירה המכונה מבצעת את תחילתה של הרקמה שבה
 הופסקה התפירה, וממשיכה לתפור את השילוב כרגיל
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Deppé

 לחץ על לחצן בחירת קבוצת  התפרים ובחר בקבוצת התפרים 4.
 בחר בתפר 14 שהוא אות האנגלית       בכתב דפוס, ולחץ על לחצן

הזיכרון כדי לשמור את האות בזיכרון

 בחר עתה בתפר מספר 41 שהוא האות האנגלית       בכתב יד,
ולחץ על לחצן הזיכרון כדי לשמור אותה בזיכרון

 בחר עתה בתפר מספר 52 שהוא האות האנגלית        בכתב יד,
ולחץ על לחצן הזיכרון כדי להוסיף אותה לזיכרון

 בחר שוב בתפר מספר 52 שהוא האות האנגלית        בכתב יד,
ולחץ על לחצן הזיכרון כדי להוסיף גם אותה לזיכרון

לחץ שוב על לחצן בחירת קבוצת התפרים ובחר בקבוצת התפרים 5.  
בקבוצה 5 בחר בתפר מס' 15 שהוא האות האירופאית       בכתב   

יד. לחץ על לחצן הזיכרון כדי לשמור אותה בזיכרון

התחל לתפור. המכונה תתפור ברצף את המילה                שתכנתנו 
לזיכרון זה עתה ותעצור אוטומטית בסיומו

תכנות אותיות וספרות
 קבוצות התפרים 4,5 ו- 6 מכירות אותיות וספרות הניתנות לדמירה

ולתכנות לזיכרון ובכך ליצור משפטים

 קבוצת תוכניות התפירה 4: אותיות אנגלית וספרות

קבוצת תוכניות התפירה 5: אותיות בשפות אירופאיות

הערה
 כאשר תופרים שילובים מהזיכרון המחט עוצרת בסיום השילוב

במצבה העליון

קבוצת תוכניות התפירה 6: אותיות בשפה הרוסית, קרילית

דוגמא כיצד לתכנת את המילה
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הקטנת גודל האותיות
דוגמא: כיצד להקטין את גובה הרקמה "     " לכ 2/3 מגודלה המקורי

 לחץ על לחצן בחירת קבוצת תוכניות התפירה וכנס לקבוצת
 התוכניות 4. בחר בתפר מס' 22 שהוא האות האנגלית      , ולחץ

על לחצן הזיכרון לשמירת האות בזיכרון

 בחר עתה בתפר מספר 85 שהוא "     ". רוחב התפר של ברירת
 המחדל הוא 7.0. לחץ על החץ השמאלי "     " של לחצן רוחב

 התפר כך שמספר רוחב התפר הופך להיות 5.0, ולחץ על לחצן
הזיכרון. רקמת הלב נזמרה לזיכרון כשגובהה מוקטן

 בחר עתה בתפר 32 שהוא האות האנגלית       , ולחץ על לחצן
הזיכרון לשמור אותה בזיכרון

 החר עתה בתפר מספר 15 שהוא האות האנגלית      , ולחץ
על לחצן הזיכרון

לחץ על הדוושה. המכונה תתפור את המילה שתוכנתה לזיכרון
כאשר סימן הלב "      " מוקטן לבערך 2/3 מגובהו הרגיל
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צפיה בטקסט ארוך
צפיה בטקסט ארוך: על המסך ניתן לצפות במקסימום 3 אותיות השמורות
בזיכרון. כדי לראות את שאר האותיות ולנווט בניהם יש ללחוץ על "לחצני

הסמן" של הזיכרון. לחיצה ימינה או שמאלה גוללת את האותיות שבזיכרון

 צפיה ברקמות השמורות בזיכרון: על המסך ניתן לראות בכל פעם רקמה
 אחת בלבד. לגלילת הרקמות שבזיכרון יש להשתמש גם ב"לחצני הסמן"

ולגלול ימינה או שמאלה

 ראה בדוגמא שלנו: בשרטוט העליון הסמן נמצא מימין לאות ומהבהב.
 לחיצה על החץ השמאלי של "לחצני הסמן" מעבירה את הסמן

 שמאלה מתחת האות. לחיצה נוספת מעבירה את הסמן שמאלה
 ומגלה את האות השניה

לחיצה על החץ ימינה מעבירה את הסמן לצד ימין

מחיקה או הכנסת אות או רקמה לשילוב קיים
לדוגמא:

כיצד למחוק את        מהמילה               ולהכניס במקומו את האות

 כאשר נמצאים במילה                   לחץ על לחצני החיצים של "לחצני הסמן" עד
שהסמן יהיה ויהבהב תחת

לחץ על לחצן "נקה" , הלב         יימחק מהשורה שבזיכרון

  בחר בתפר 25 שהוא האות האנגלית

לחץ על לחצן הזיכרון. האות         נכנסת בין האות        והאות

הערה:
 המשולשים על המסך המסומנים בשרטוטים ב             מלמדים כי

בכיוון הזה ישנם עוד אותיות ספרות או רקמות בזיכרון
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העתקת אות או רקמה בזיכרון

דוגמא:
דוגמא כיצד מעתיקים את הספרה "2" מתוך השילוב "123" שבזיכרון

 הזז את הסמן בעזרת החיצים עד שיהיה תחת הספרה 2

 לחץ על לחצן הזיכרון. הספרה "2" הועתקה, היא מופיעה עתה
 פעמים, והשילוב "1223" הוא שנמצא עתה בזיכרון
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שינוי כיווני התפר בשילוב המתוכנת לזיכרון
 ניתן לשנות את רוחב ואורך התפר הן של תפר בודד והן של כל התפרים

השמורים בזיכרון יחד

בחר דוב בתפר 67

 לחץ על לחצן "אפקט מראה", ולחץ על לחצן הזיכרון. עתה שמור לנו
 בזיכרון רקמת הלב ורקמת הלב ההפוכה כי הופעל עליה אפרט מראה

 לחץ על החץ הימני של לחצן הסמן עד שהסמן יהיה מימין לרקמה
 האחרונה שנשמרה (במקרה שלנו, מימין לרקמת הלב ההפוכה). לחץ
 עתה על החץ השמאלי של לחצני רוחב התפר ובחר ברוחב תפר 5.0.

עתה כל התפרים השמורים בזיכרון ייתפרו ברוחב תפר של 5.0

 התחל לתפור. המכונה תופרת עתה את הלב הישר, לאחריו את הלב
 ההפוך ורוחב התפר של כל השילוב הוא 5.0

מצבי מחט והזיכרון: מצב מחט אחיד לכל הסדרה

 מצב המחט של שילוב תפרים משתנה בהתאם לתפרים ולרקמות שבשילוב
השמור בזיכרון

 שילוב רקמות יהיה כולו במצב מחט שמאלי במידה ומשולבות בו רקמה של מצב מחט 
שמאלי כגון הרקמה        יחד עם רקמה במצב מחט אמצעי כגון

 שילוב רקמות יהיה כולו במצב מחט ימני במידה ומשולבת בו רקמה של מצב מחט 
 ימני כגון הרקמה        שמופעל עליה אפקט מראה יחד עם הרקמה         של מצב

מחט מרכזי

 שילוב רקמות יהיה כולו במצב מחט מרכזי במידה ומשולבות בו רקמות 
        של מצב מחט שמאלי כגון       יחד עם רקמות של מצב מחט ימני כגון

עם אפקט מראה

 שילוב רקמות יהיה כולו במצב מרכזי במידה ומשולבות בו רקמות של 
        מצב מחט שמאלי כגון        יחד עם רקמות במצב מחט ימני כגון
 שמופעל עליה אפקט מראה ועם הרקמה        בעלת מצב מחט

אמצעי

לחץ על לחצן קבוצות התפרים ובחר בקבוצת התפרים 3

בחר ברקמה מס' 67       ולחץ על לחצן הזיכרון כדי לשמור אותה בזיכרון
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בחר בקבוצת התפרים 3
 בחר ברקמה 54

 לחץ פעמיים על לחצן הזיכרון. רקמה 54 עתה פעמיים
רצוף בזיכרון

 לחץ על חצי הזיכרון והבא את הסמן שיהיה תחת הרקמה 54
 השניה מתוך 2 אלו שבזיכרון. אנו רואים שרוחב התפר כברירת

מחדל הוא 7.0

דוגמא:
 כיצד לשנות את רוחב התפר לתפר בודד בשילוב

 לחץ על לחצני רוחב התפר וכוון את רוחב התפר ל 3.5

 לחץ על הדוושה לתפירת השילוב השמור בזיכרון. המכונה תתפור
פעם את תפר 54 ברוחב 7.0 ולאחריו את תפר 54 ברוחב 3.5
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האיזון
 במכונה ישנם רקמות ותפרים רבים שכאשר תופרים אותם המכונה

 מבצעת הן תנועה קדימה והן אחורה. בתפרים אלו פעמים רבות נוצר
 עיוות מסויים בתפר. עיוות זה אינו נובע מפגם כלשהו אלא תוצאה טבעית
 של הזנה שהיא הן קדימה והן אחורה שמושפעת מגורמים כגון: סוג הבד

 הנתפר, מהירות התפירה, מספר שכבות הבד ועוד. במידה ומתגלה עיוות
 בתפרים אלו ניתן "לתקן" את התפר בעזרת כפתור האיזון      . בכל מקרה

 מומלץ תמיד לבצע תפירה לניסיון על בד דומה לפני שתופרים על הבגד
עצמו. נסביר עתה כיצד מבטלים את עיוות התפר במידה וקיים

דוגמא לביטול עיוות: בחר בתפר סטרץ מס' 40 מקבוצת התפרים 3

ראה בשרטוט התפר האמצעי כיצד נראה תפר 40 בצורתו הטבעית והנכונה

 ראה בשרטוט התפר משמאל: התפר דחוס מדי. כדי לתקן את העיוות יש
 לסובב בעזרת המברג את כפתור האיזון לכיוון " + " שהוא שמאלה. יש

 לבצע את השינוי בצעדים קטנים, ובכל פעם לשנות מעט, לבצע תפר לניסיון,
ובמידת הצורך לבצע שינוי נוסף ושוב לבדוק

 ראה בשרטוט התפר הימני: התפר הוא מתוח מדי לאורך. סובב את כפתור
 האיזו לכיוון " - " שהוא ימינה עד לתיקון העיוות

 דוגמא לתיקון עיוות בלולאה מספר 26: במרכז השרטוט רואים כיצד נראית
 לולאה מושלמת. בשרטוט השמאלי רואים לולאה בה צד הלולאה הימני

 דחוס מדי. לפתרון הבעיה יש לסובב את כפתור האיזון לכיוון " + " שהוא
 שמאלה. בשרטוט הימני רואים לולאה שבה צידה הימני של הלולאה מרווח
 מדי. במקרה זה נתקן את העיוות ע"י סיבוב כפתור האיזון כיוון " - " שהוא

 כיוון ימין

האיזון בברטאק = בתפר חיזוק

 במידה ותוצאת תפר הברטאק אינה תואמת את נקודת ההתחלה, סובב את
כפתור האיזון לכיוון " + " שהוא כיוון שמאל

 במידה ותוצאות תפר הברטאק אינה תואמת את נקודת הסיום, סובב את
 כפתור האיזון לכיוון " - " שהוא כיוון ימין
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תחזוקת וניקוי המכונה
ניקוי אזור בית הסליל והשיניים המובילות

אזהרות: 
 לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה יש להביא את המפסק הראשי למצב

מנותק ויש לנתק את תקע הכבל החשמלי הראשי מהשקע שבקיר

את המכונה מותר לפרק אך ורק ע"פ המוסבר בדף זה

זהירות: 
 אין לאכסן את המכונה במקומות עם לחות גבוהה, ליד רדיאטור

חימום, או באור שמש ישיר

הרכבת בית הסליל חזרה למכונה
 הכנס את בית הסליל      באלכסון למכונה כך שחלקו האחורי של בית

 הסליל נכנס מתחת לאצבע של פס המתכת      והפין      שבולט
מבית הסליל יושב צמוד למעצור בית הסליל

בדוק שבית הסליל יושב במקומו על "מניע לוכד הסליל" כשהוא מאוזן 

 חבר חזרה את משטח השיניים והדק חזרה בעזרת המברג      את
ברגי הנעילה      . לסיום חבר חזרה את המחט ואת רגלית התפירה

בית הסליל
מעצור בית הסליל 

הבליטה שעל בית הסליל 
מברג 

ברגי נעית משטח השיניים 

 לחץ על לחצן עוצר מחט במצב עליון/תחתון כך שהמחט תגיע למצבה
 הגבוה ביותר. הבא את המפסק הראשי למצב מנותק. הסר מהמכונה את

המחט ואת רגלית התפירה

       טול המברג      המסופק עם המכונה ופתח בעזרתו את 2 הברגים
שמהדקים את משטח השיניים      למכונה, והסר את המשטח

       הוצא את הסליל. אחוז בעזרת האצבע והאגודל את בית הסליל
הרם אותו באלכסון כמודגם בשרטוט והוציאו מהמכונה

נקה היטב את בית הסליל      בעזרת המברשת הקטנה      המסופקת
עם המכונה

 נקה בעזרת המברשת את השיניים המובילות     , בין השיניים
 המובילות, את מנגנון חותך החוט האוטומטי      , ואת מניע לוכד

החוט

נקה את מרכזו של מניע לוכד החוט      בעזרת מטלית יבשה

מברג
ברגי נעילת משטח השיניים 

משטח השיניים 
מברשת ניקוי 

מנגנון חותך חוט אוטומטי 
בית הסליל 

השיניים המובילות 
מניע לוכד החוט 

ניתן לנקות את המכונה גם עם שואב אבק

הערה: אין צורך לשמן את המכונה

לידיעה ככלית:
 את החלק החיצוני של המכונה יש לנקות בעזרת בד/מטלית רכה וניתן

להיעזר בסבון. אין להשתמש בדטרגנטים או חומרי ניקוי אחרים
 לאחר ניקוי המכונה וודא שהמחט ורגלית התפירה מורכבות למכונה



68

סמל האזהרה הסיבה נסה זאת לפתרון הבעיה

לוחצים על לחצן התחל/עצור כאשר גם הדוושה החשמלית  מחוברת 
למכונה

הדוושה החשמלית מקולקלת ואינה עובדת. (סמל הדוושה על המסך 
מהבהב)

 נתק את הדוושה החשמלית

 צור קשר עם תחנת השירות
 הקרובה של ברנינה או עם המקום

בו רכשת את המכונה

מנסים להפעיל את המכונה כאשר רגלית התפירה במצב מוגבה. סמל 
הדוושה על הצג מהבהב

סמל מוט הלולאות על המסך מהבהב כאשר מנסים להתחיל לתפור לולאה 
ולא מנמיכים את מוטי הלולאות

 הנמך את מוט הלולאות והתחל
  לתפור שוב את הלולאה

סמל הלולאה על הצג מורה כי ציר מילוי הסליל נמצא במצב ימני שהוא  
מצב מילוי סליל. במצב זה ציר מילוי הסליל מסתובב והמכונה אינה תופרת

 הסט שמאלה את ציר מילוי הסליל
והתחל לתפור שוב

המכונה מתחילה לאחר עצירה מפאת עומס ייתר

הבא את המפסק הראשי למצב סגור

 הסר חוטים שהסתבכו במנוף
הגבהת הרגלית ובמניע לוכד החוט

(E1-E7) המכונה אינה מתפקדת כהלכה מפאת בעיה בלוח הפיקוד האלקטרוני  צור קשר עם תחנת השירות
 הקרובה של ברנינה או עם המקום

 בו רכשת את המכונה

זה רגיל ונורמלי במידה ונשמע מהמכונה  רעש עוום

המסך עלול להתחמם במידה והמכונה במצב מופעל כמה שעות 

צלילי המכונה זמזם המכונה משמיע קול כאשר:
ביפ הפעלה רגילה ונכונה של המכונה

ביפ ביפ ביפ תקלה או הפעלה לא נכונה של המכונה

 כל התפרים שהיו שמורים בתאי הזיכרון נמחקו ביייפ
E1-E7 התרחשה שגיאה

ביפ-ביייפ ביצוע תפירת הלולאה הסתיים

בעיות וסמלי אזהרה
טבלה זו מרכזת את הסיבות לקולות של זמזם המכונה ולסמלי אזהרה מופיעים על המסך. יש לקרוא טבלה זו משמאל לימין

הנמך את רגלית התפירה והתחל 
לתפור

המתן לפחות 15 שניות לפני 
הפעלתה מחדש של המכונה

יש לקרוא את הטבלה משמאל לימין



69

המדריך לאיתור תקלות

הבעיה הגורם לבעיה לפתרון הבעיה

המחטים נשברות החוט אינו מושחל כשורה .1
מתח החט הדוק מדי .2
המחט עקומה או פגומה .3
המחט אינה מורכבת כהלכה .4
החוט העליון והחוט התחתון אינם תחת רגלית התפירה עם תחילת התפירה .5
החוט העליון והתחתון לא הועברו לאחור בסיום התפירה .6
החוט עבה מדי או עדין מדי עבור המחט המורכבת במכונה .7

עמוד 21, 22
עמוד 26, 27
עמוד 17
עמוד 17
עמוד 23

עמוד 28
עמוד 17

החוט התחתון נקרע החוט התחתון אינו מושחל כהלכה בבית הסליל .1
שיירי חוט ובד נמצאים בבית הסליל .2
הסליל נפגם ואינו מסתובב באופן חלק .3
החוט מגולגל ברפיון על הסליל .4

עמוד 20
עמוד 67
החלף את הסליל
עמוד 19 

המחט אינה מורכבת כהלכה .1
בורג הידוק המחט משוחרר ואינו מהודק כהלכה .2
החוט העליון והתחתון לא הועברו לאחור בסיום התפירה .3
המחט עדינה מדי עבור הבד הנתפר .4
הורכבת רגלית תפירה שאינה מתאימה לסוג התפר הנבחר ולבד .5

עמוד 17
עמוד 17
עמוד 28
עמוד 17
 השתמש ברגלית המתאימה

במחט אינה מורכבת כהלכה או שהיא עקומה ופגומה .1
המחט ו/או החוט אינם מתאימים לבד ולסוג העבודה המבוצע .2
לא הורכבה מחט סטרץ' כאשר תופרים בדי סטרץ', בדים עדינים ובדים סינתטיים .3
החוטים אינם מושחלים כהלכה .4
משתמשים במחט באיכות ירודה .5

עמוד 17
 עמוד 17
השתמש במחט סטרץ
עמוד 21, 23
 החלף מחט

מתח החוט הדוק מדי .1
החוטים אינם מושחלים כהלכה .2
המחט עבה מדי עבור סוג הבד הנתפר והעבודה .3
 אורך התפר ארוך מדי עבור הבד הנתפר .4

לא משתמשים במייצב כאשר תופרים בדים עדינים מאוד .5

עמוד 26, 27
 עמוד 21, 22
עמוד 17
קצר את אורך התפר

 השתמש במייצב

 הבד אינו מתקדם
 כהלכה = הזנה לא

תקינה

שיירי חוטים וסיבים הצטברו בין ובאזור השיניים המובילות .1
אורך התפר קצר מדי .2
השיניים במובילות נותרו במצב מונמך .3

עמוד 67
הגדל את אורך התפר
עמוד 16

 מתח החוט העליון רפוי מדי .1

המחט עבה מדי או עדינה נדי עבור הבד הנתפר .2
עמוד 26, 27
עמוד 17

המכונה אינה פועלת תקע המכונה אינו מחובר לשקע החשמלי בקיר .1
חוטים נתפסו ונתקעו באזור בית הסליל .2
ציר מילוי הסליל לא הוחזר למצבו השמאלי לאחר מילוי הסליל .3

עמוד 10
עמוד 67
עמוד 19

 הלולאות אינן מתפרות
כהלכה

אורך התפר אינו מתאים לבד הנתפר .1
לא נעשה שימוש בניר גיבוי עבור בדי סטרץ' ובדים סינתטיים .2
הנוך הלולאות נשאר במצבו העליון ולא הורד אל רגלית התםירה .3

עמוד 43
 השתמש בניר גיבוי

עמוד 42

המכונה רועשת חוטים נתפסו בכל אזור בית הסליל .1
צבר של שיירים נצטבר באזור בית הסליל .2

עמוד 67
עמוד 67

הערה: יש לקרוא את הטבלה משמאל לימין

המחטים נשברות

דילוגי תפרים

הבד מתכווץ

לולאות נוצרות על 
התפרים



70

קבוצת תוכניות התפירה 2 = קבוצת התוכניות של התפרים השימושיים

קבוצת תוכניות התפירה 3 = קבוצת התפרים הדקורטיביים והרקמות

קבוצת תוכניות התפירה 4 = קבוצת הספרות והאותיות באנגלית

קבוצת תוכניות התפירה 5 = קבוצת האותיות של השפות האירופאיות

קבוצת הספרות 6 = קבוצת האותיות ברוסית, קרילית

מגוון תוכניות התפירה: התפרים, הרקמות, האותיות והספרות
סקירת קבוצות התפרים ותוכניות התפירה 1-6

קבוצת תוכניות התפירה 1 = קבוצת התפרים לבחירה ישירה
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