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VIGTIGT 

ADVARSEL!

FARE!

Til beskyttelse mod forbrændinger, brand, 
elektrisk stød eller kvæstelser:
1. Anvend kun maskinen til de formål, 

som er beskrevet i denne vejled-
ning. Anvend kun tilbehør og reser-
vedele, som er anbefalet af produ-
centen. 

2. Anvend ikke maskinen som legetøj. 
Vær yderst forsigtig, hvis maskinen 
anvendes i nærheden af børn. 
Maskinen må ikke anvendes af per-
soner (og børn) med begrænsede 
fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller hhv. manglende erfaring 
eller utilstrækkelige viden, medmin-
dre de er under opsyn af en person, 
som er ansvarlig for deres sikker-
hed, eller de er undervist i brugen af 
maskinen. Børn skal være under 
opsyn, så det kan sikres, at de ikke 

De nedenstående sikkerhedsforanstalt-
ninger skal altid følges, herunder også de 
følgende:
Læs alle anvisninger før brug af denne 
maskine. 
Generelt skal maskinen altid frakobles 
strømmen, når den ikke er i brug.

Til beskyttelse mod elektriske stød:
1. Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, 

mens den er tilsluttet til strømmen.
2. Tag altid stikket ud af stikkontakten 

efter brug og inden rengøring af 
maskinen.

3. LED-stråling. Kig aldrig direkte ind i 
optiske instrumenter. LED-produkt 
af klasse 1M.
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af brugeren.
12. Anvend aldrig bøjede nåle.
13. Brug altid den originale BERNINA 

stingplade. Anvendelse af en forkert 
stingplade kan medføre, at nålen 
knækker.

14. Denne maskine har dobbelt isole-
ring (gælder ikke for USA og 
Canada). Anvend kun originale 
reservedele. Se anvisninger vedrø-
rende vedligeholdelse af dobbeltiso-
lerede produkter.

15. Anvend kun den fodpedal, som blev 
leveret sammen med denne 
maskine. (Type 4C–316B er kun til 
USA og CANADA). 

leger med maskinen.
Brug aldrig maskinen, hvis:

 ⦁ dens ledning eller stik er beskadi-
get;

 ⦁ den ikke virker korrekt;
 ⦁ den er faldet ned eller er blevet 

beskadiget;
 ⦁ den har været i berøring med vand.

3. Indlever i disse tilfælde maskinen til 
eftersyn og eventuel reparation hos 
din autoriserede lokale BERNI-
NA-forhandler.

4. Anvend aldrig maskinen med bloke-
rede luftåbninger. Sørg for, maski-
nens ventilationsåbninger ikke er 
dækket af fnug, støv og løse beklæd-
ningsdele.

5. Hold fingrene væk fra alle bevæge-
lige dele. Vær særlig forsigtig i nær-
heden af synål og kniv. 

6. Stik aldrig nogen form for genstand i 
maskinens åbninger.

7. Anvend aldrig maskinen udendørs.
8. Anvend aldrig maskinen i rum, hvor 

der anvendes aerosol-produkter 
(spray) eller ilt.

9. Træk eller skub ikke stoffet, når der 
syes. Det kan føre til, at nålen bræk-
ker.

10. Sluk for maskinen eller stil den på 
«0», når du foretager justeringer i 
nålens område, såsom trådning af 
nålen, udskiftning af nålen, trådning 
af griberen eller udskiftning af syfo-
den.

11. Tag altid maskinens stik ud af stik-
kontakten, når du fjerner afskærm-
ninger, åbner afskærmninger for at 
hæve kniven eller tråde griberen, 
ved smøring eller hvis du foretager 
andre tilpasninger nævnt i brugsan-
visningen, som skal kunne udføres 
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Et dobbeltisoleret produkt er forsynet 
med to isoleringsenheder i stedet for 
jordforbindelse. Et dobbeltisoleret pro-
dukt er ikke udstyret med  jordstik, og et 
sådant skal heller ikke anvendes. Vedli-
geholdelse af et dobbeltisoleret produkt 
kræver stor omhu og indgående kend-
skab til systemet og bør derfor kun udfø-
res af kvalificeret personale. Anvend kun 
originale reservedele til service og repa-
ration. Et dobbelt isoleret produkt er 
mærket på følgende måde: «Dobbelt 
isolering» eller «Dobbelt isoleret».

Et sådan produkt kan også være mærket 
med symbolet .

Alle rettigheder forbe-
holdt 
Af tekniske grunde og til forbedring af pro-
duktet kan der til enhver tid forekomme 
ændring af maskinens egenskaber, dele og 
tilbehør. Det medfølgende tilbehør kan vari-
ere fra land til land.

VEDLIGEHOLDELSE 
AF DOBBELTISOLE-
REDE PRODUKTER

Kun for Europa: Børn over otte år og perso-
ner med begrænsede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller hhv. manglende 
eller utilstrækkelig viden om betjeningen af 
maskinen må kun anvende denne under 
opsyn, og efter at den sikre anvendelse er 
blevet forklaret for dem og de har forstået 
den mulige fare. Børn må ikke lege med 
maskinen. Rengøring og vedligeholdelse 
må ikke udføres af børn, som ikke er under 
opsyn.
Uden for Europa (med undtagelse af USA 
og Canada): Personer (børn inkluderet) 
med begrænsede fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller hhv. manglende eller 
utilstrækkelig viden om betjeningen af 
maskinen må kun anvende denne under 
opsyn af en person, som er ansvarlig for 
deres sikkerhed, og efter at den sikre 
anvendelse er blevet forklaret for dem. Børn 
skal være under opsyn, så det kan sikres, at 
de ikke leger med maskinen.

OPBEVAR DENNE VEJ-
LEDNING!

BEMÆRK:
Hvis maskinen opbevares i et koldt rum, 
skal den flyttes til et varmt rum en time 
inden anvendelse.

      ADVARSEL:
Denne maskine er kun bestemt til privat 
brug. Ved intensiv eller erhvervsmæssig 
brug er regelmæssig rengøring og især 
opmærksom pleje nødvendigt.
Spor af slid på grund af intensiv eller 
erhvervsmæssig brug er heller ikke inden 
for garantiperioden automatisk dækket. 
Afgørelsen af, hvordan der skal handles i 
sådanne tilfælde, træffes af det lokale 
vedligeholdelsespersonale.
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BETEGNELSE AF DELENE

Maskinens detaljer

 Teleskop trådfører

 Bærehåndtag

 Trådspændings-indstilling (gul)

 Trådspændings-indstilling (grøn)

 Trådspændings-indstilling (blå)

 Trådspændings-indstilling (rød)

 Spoleholder

 Stingplade

 Dæksel

 Griberdæksel

 Strøm-/lyskontakt

 Indstilling af stinglængde

 Håndhjul

 Spoleholder

 Trådrulle cone

 Affaldsbeholder
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21

 Syfodsløfter

 Differentialtransport-indstilling

  Knivpositionshjul

 Syfodstrykhjul

 Standardfod overlock
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TILBEHØR
Standard

Nåleoplysninger

 Unbrakonøgle (stor)

 Olie

 Spoler (4x)

 Reserve-overkniv

 Trådstop (4x)

 Rensebørste

 Nålesæt (ELx705)

 Nåletråder/ - isætter

 Unbrakonøgle (lille)

 Pincet

 Blindgriber (ULC)

 Trådrulle cone (4x)

 Støvhætte

 Affaldsbeholder

Denne overlocker anvender en industriel symaskinenål 
(ELx705.

Forsøg ikke at anvende en almindelig hushold-
ningsnål til symaskiner af nogen type eller stør-
relse i denne overlocker.
En ELx705 nål i størrelse 80/12 leveres sammen med 
maskinen.

Brug nåle fra systemet ELx705 i størrelse 70/10 - 
90/14.
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1

Hoveddele bag griberdækslet

SYFORBEREDELSE

ÅBNING AF GRIBERDÆKSLET

(1) Overgriber

(2) Overkniv (bevægelig)

(3) Standardfod

(4) Fikseret underkniv

(5) Undergriber

(6) Rullesømsvælger

Hovedafbryder
 – Tilslut maskinens fodpedal/strømforsyning til 

maskinens tilslutning.

 – Sæt ledningstikket i stikkontakten.

 – For at tænde stilles hovedafbryderen på "l". 

 – For at slukke stilles hovedafbryderen på "O".

1. Skub dækslet så lang som muligt mod højre.
2. Klap dækslet fremad. 

  FORSIGTIG:
Sluk for hovedafbryderen.

  FORSIGTIG:
Sørg for at griberdækslet er lukket, når der sys.

  FORSIGTIG:
Anvend kun den fodpedal, som blev leveret sam-
men med denne maskine. (Type 4C–316B er kun 
til USA og CANADA). Det er meget vigtigt at læse 
begge anvisninger mærket med "Advarsel" på 
næste side.

Fodpedal
 – Til at starte maskinen og regulere hastigheden 

anvendes fodpedalen.

 – Jo hårdere du trykker, desto hurtigere syer maski-
nen.

 – For at stoppe maskinen, skal du fjerne foden fra 
fodpedalen.
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• Oplysninger om polariserede stik
(KUN FOR USA OG CANADA)

Affaldsbeholder

Denne maskine har et polariseret stik (den ene kontakt er 
bredere end den anden). For at reducere faren for elek-
trisk stød er stikket konstrueret således, at det kun kan 
isættes på én måde i en polariseret stikkontakt. Hvis 
stikket ikke passer i stikkontakten, skal det vendes om.

Hvis det stadig ikke passer, bedes du henvende dig til en 
elektriker for at få en passende stikkontakt installeret. 
Foretag under ingen omstændigheder ændringer på stik-
ket.

  FORSIGTIG:
 – Kontrollér at stikkontaktens strømspænding stemmer overens med motorens nominelle spænding.

 – Behandle fodpedalen forsigtigt og lad den ikke falde ned på jorden. Læg ikke andre genstande på pedalen, 
når den er i brug.

 – Tag stikket ud af stikkontakten, før du udskifter nåle eller syfødder eller lader maskinen være uden opsyn. På 
den måde forhindres det, at maskinen starter ved en utilsigtet aktivering af fodpedalen.

• Placering
 – Hæng affaldsbeholderen (1) fast i griberdækslet. 

 – Tryk herved affaldsbeholderen ned (2).
 – Sørg for, at affaldsbeholderens venstre side (3) er 

monteret i nærheden af kniven, hvor det afskårne 
stof falder ned.

• Fjernelse
 – Træk affaldsbeholderen opad som vist i vejlednin-

gen (4).
 – For at fjerne den (5) skal du holde affaldsbeholde-

ren fast som vist og trække den udad.

5

1
3

4

2
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FORBEREDELSE AF TRÅDNIN-
GEN
Placering af teleskop trådføreren

 – Tag teleskop trådføreren ud af flamingoen oppefra 
og isæt den som vist til venstre.

 – Denne maskine leveres med en teleskop trådfører 
foroven på flamingoen.

 – Træk teleskop trådføreren helt ud.

 – De to forbindelsesled på teleskopstangen klikker i, 
når de er placeret korrekt.

 – Centrér teleskop trådføreren over spoleholderne.

 – Placer tråden over trådrulle-conerne på spolehol-
derne.

Spoler
Hvis du bruger syntetiske tråde, som let glider af spolen, 
så sæt nettet (1) forneden over trådspolen og lad tråden-
den foroven på nettet hænge frit.

Trådstop
Hvis du bruger en normal trådrulle, så placer trådstoppen 
(2), som medfølger til maskinen på trådrullen (3).

3

2

1



	 13

SÆNKNING AF OVERKNIVEN

• Deaktivér overkniven
 – Åben griberdækslet (se side 10).

 – Træk overknivens holder (1) så langt mod højre 
som muligt. 

 – Drej holderen (2) mod uret til kniven klikker ind i 
spærrepositionen.

• Aktivér overkniven
 – Åbn griberdækslet.

 – Træk overknivens holder (1) så langt mod højre 
som muligt.

 – Drej holderen (2) med uret til kniven klikker ind i 
arbejdspositionen.

2

1

1

2

2

1

1

2

  FORSIGTIG:
Sluk for hovedafbryderen.

  FORSIGTIG:
Luk altid griberdækslet først, før du tager maskinen 
i brug.
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BLINDGRIBER (ULC)

Hvis overgriberen ikke trådes, skal blindgriberen hænges 
i overgriberøjet. 

Placering af blindgriberen
 – Hæng krogen i griberøjet (1).

 – Placér blindgriberen(2).

1

2

3

1

2

3

  FORSIGTIG:
Sluk for hovedafbryderen.

Fjernelse af blindgriberen
Når overgriberen trådes, skal blindgriberen fjernes.

 – Løsn krogen fra overgriberøjet og fjern blindgribe-
ren fra griberarmen (3). 

SYNING AF OVERLOCK OG 
RULLESØM
Syning af standard-overlock
Stil rullesøm-vælgeren på "N" for overlocksting.

R

N

R

N
  BEMÆRK:
Sørg for, at du bevæger rullesømsvælgeren helt i 
retning af indstillingen "N".
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Syning af rullesøm
Stil rullesømsvælgeren på "R" for rullesøm.

R

N

R

N

BEMÆRK:
Sørg for, at du bevæger rullesømsvælgeren helt i 
retning af indstillingen "R".

FJERNELSE OG ISÆTNING AF 
NÅLE
Nåleplacering

 – På denne maskine er det muligt at sætte to nåle i 
nåleholderen.

 – Sømoversigten viser forskellige nålepositioner ved 
visning af nåleholderen.

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB
BEMÆRK:
Hvis der både isættes en venstre og en højre over-
locknål, sidder den venstre nål lidt højere end den 
højre.

(A) Venstre nål (LN)

(B) Højre nål (RN)
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Fjernelse af nåle

 – Drej håndhjulet mod uret, til nålene har nået den 
højeste position.

 – Hold nålen, som skal fjernes, med nåleholderen 
(opbevares i griberdækslet).

 – Løsn nåleskruen og fjern nålen.

(A) Venstre nål (LN)

(B) Højre nål (RN)

Isætning af nåle
 – Hold nålen med den flade overflade (1) vendt 

bagud.

 – Sæt nålen så højt som muligt i nåleholderen.

 – Hvis du først sætter nålen ned i stingpladens hul, 
justeres den sammen med nåleholderen. Ret den 
derefter, så den er lige.

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

B

A

1

2

3

A B

B

A

BAB

BEMÆRK:
Det er meget vigtigt at tage maskinens stik ud af 
stikkontakten, før nålen(e) fjernes.

BEMÆRK:
Når nålene sættes i holderen (A) eller (B) skal de 
to unbrakoskruer (3) (A) og (B) løsnes.
Når nålene er sat i, spændes begge skruer (2) 
ensartet fast.
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SØMOVERSIGT
Denne symaskine kan alt efter nåleposition, trådningsmetode, spændingstilpasning og anvendelse af blindgriberen 
(ULC) lave forskellige typer søm.

# Sømtype Brug Side

1 4–trådet overlock med integreret 
sikkerhedssøm

En 2-nålet-4-trådet søm er perfekt til middeltungt 
til tungt strækstof som f.eks. strik og badetøj. 38

2 3-trådet superstræk
En 2–nålet-3–trådet søm er perfekt til let stof med 
meget stræk som f.eks. trikot og spandex. 37

3
4

3–trådet overlock, bred

3–trådet overlock, smal

En 1-nålet-3-trådet søm anvendes til at sømme 
og sy normale typer stof. 

Alt efter nålposition er en overlocksømbredde på 
hhv. 4,0 el. 6,0 mm mulig.

34

5
6

3-trådet fladsøm, bred

3-trådet fladsøm, smal

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

En 1-nålet-3-trådet søm anvendes til stød- eller 
kapsøm samt pyntesøm med pyntegarn. 

Alt efter nålposition er en fladsømbredde på hhv. 
4,0 el. 6,0 mm mulig.

35

7 3-trådet rullesøm
En 1–nålet-3-trådet søm til kantning af lette stof-
fer. 41

8 3-trådet rullesøm

En 1-nålet-3-trådet søm anvendes til at sy smalle 
rullesøm.

For at fremstille virkelig flotte rullesøm kan du 
tråde overgriberen med pyntetråd samt normal 
let tråd i nål og undergriber.

41

9
10

2–trådet overlock bred (afkantning)

2–trådet overlock smal (afkantning)

En 1-nålet-2-trådet søm anvendes til at sømme 
lette stoffer eller strækstoffer.

Alt efter nålposition er en overlocksømbredde på 
hhv. 4,0 el. 6,0 mm mulig.

32

11
12

2-trådet fladsøm, bred

2-trådet fladsøm, smal

2

3 4

65

2

3 4

65

En 1-nålet-2-trådet søm anvendes til stød- eller 
kapsøm samt pyntesøm med pyntegarn. 

Alt efter nålposition er en fladsømbredde på hhv. 
4,0 el. 6,0 mm mulig.

36

13 2-trådet rullesøm
En 1-nålet-2-trådet søm anvendes til at sy fine 
rullesøm. 42

14
15

2–trådet overlock, bred

2–trådet overlock, smal

En 1-nålet-2-trådet søm anvendes til at sømme 
normale typer stof. 

Alt efter nålposition er en overlocksømbredde på 
hhv. 4,0 el. 6,0 mm mulig.

33
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Alt efter den anvendte nåleposition kan denne maskine sy 2-/3-trådet- og 4-trådet-standardoverlocksting med en 
bredde på 4 mm samt 6 mm.

Til sømning af tungt stof kan sømbredden forstørres yderligere ved at dreje på knivpositionshjulet. (se side 27).

Overlock, bred 4,0 mm (smal) 6,0 mm (bred)
Anvendt nål Højre overlocknål Venstre overlocknål
Nål, trådspændings-indstilling Grøn Gul
SL  = Stinglængde
DF  = Differentialtransport indstilling
CW  = Skærebredde/knivposition 
RSP  = Rullesømsvælger-position
NP  = Nåleposition
LN  = Venstre nål
RN  = Højre nål
OG  = Overgriber
UG  = Undergriber

Sømtype
Anbefalede maskinindstillinger Trådspænding

SL DF CW RHP NP Gul Grøn Blå Rød

1
4–trådet overlock med integreret 
sikkerhedssøm

2.5 1 6 N 4.0 4.0 4.0 4.0

2 3-trådet superstræk 2.5 1 6 N 4.0 4.0 3.5

3 3–trådet overlock, bred 2.5 1 6 N 3.0 – 4.0 3.5

4 3–trådet overlock, smal 2.5 1 6 N – 4.0 4.0 4.0

5 3-trådet fladsøm, bred 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0 7.5

6 3-trådet fladsøm, smal 2.5 1 6 N – 0.0 4.5 7.5

7 3-trådet rullesøm 1.5 1 5 R – 4.0 5.0 4.5

8 3-trådet rullesøm 1 1 5 R – 4.0 4.5 6.5

9 2–trådet overlock bred (afkantning) 2.5 1 6 N 2.5 – 3.0

10 2–trådet overlock smal (afkantning) 2.5 1 6 N – 4.5 3.5

11 2-trådet fladsøm, bred 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

12 2-trådet fladsøm, smal 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

13 2-trådet rullesøm 1 1 5 R – 4.5 4.0

14 2–trådet overlock, bred 2.5 1 6 N 0.0 – 4.0

15 2–trådet overlock, smal 2.5 1 6 N – 0.0 4.5

Trådspændingen stiger, når der indstilles højere værdier med indstillingshjulet. Spændingsindstillingerne, som vises på denne side og i hele 
vejledningen, er anbefalede grundindstillinger. 

Tilpas trådspændingen alt efter stof og styrken på tråden, som anvendes. For at opnå de bedste resultater skal trådspændingen tilpasses i små 
skridt på højst et halvt nummer.
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TRÅDNING AF MASKINEN

Trådningsskema 

• Overlocksting
 – I griberdækslet er der placeret et trådningsskema 

med farvekoder.

 – Tråd maskinen i rækkefølgen (1)–(4).

Trådspænding, farvekode 

• Overlocksting

(1) Øverste gribertråd (blå)

(2) Nederste gribertråd (rød)

(3) Højre nåltråd (grøn) 

(4) Venstre nåltråd (gul)

(5) Stofforside

(6) Stofbagside

214 3

1
2

5 6

4

3

214 3

1
2

5 6

4

3

BEMÆRK:
Trådene forløber som vist på afdækningen til over-
lock-trådgiveren.
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Trådning af overgriberen (blå)

 – Løft syfoden op for at åbne trådspændingen.

 – Tråd overgriberen som vist (1)–(8).

1

2

3

8

6

4

5

7

1

2

2

3

3

1

2

3

8

6

4

5

7

1

2

2

3

3

  FORSIGTIG:
Sluk for hovedafbryderen.

 – Før tråden gennem trådføringen fra bag- til forsi-
den (1).

 – Tråd forspændingen ind ved at trække den til ven-
stre, indtil den glider under føringen (2). Træk så 
tråden forbi forspændingen til højre som vist.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, fører du 
den igennem mellem spændskiverne og trækker 
den nedad for at sikre, at den er placeret korrekt 
mellem spændskiverne (3).
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Trådning af undergriberen (rød)
 – Løft syfoden op for at åbne trådspændingen.

 – Tråd undergriberen som vist (1)–(9).

 – Før tråden gennem trådføringen fra bag- til forsi-
den (1).

 – Tråd forspændingen ind ved at trække den til ven-
stre, indtil den glider under føringen (2). Træk så 
tråden forbi forspændingen til højre som vist.

 – Tråd maskinens griberområde ved at følge trådfø-
ringerne, som er markeret blå (4)–(8).

 – Tråd den forfra og bagud gennem overgriberens 
øsken (8).10cm

(4")

7
8

2

3

9

6

4

5

7

1

8

1

2

2

6

7

8
4

5

10cm

(4")

7
8

2

3

9

6

4

5

7

1

8

1

2

2

6

7

8
4

5

BEMÆRK:
Sørg for, at tråden føres forbi bag undergriberen.

Brug pincetten, som er en del af tilbehøret, for let-
tere at tråde griberen.



22

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, fører du 
den igennem mellem spændskiverne og trækker 
den nedad for at sikre, at den er placeret korrekt 
mellem spændskiverne (3).

 – Drej håndhjulet mod uret indtil undergriberen står 
5–10 mm ud over stingpladens kant.

 – Tråd maskinens griberområde ved at følge trådfø-
ringerne, som er markeret røde (4)–(9).

 – Bevæg tråden let med spidsen af pincetten fra 
venstre til højre side af trådføringen (4).

 – Tråd den forfra og bagud gennem griberens øsken 
(A).

 – Træk cirka 10 cm (4") af tråden ud.

 – Læg tråden i den V-formede åbning (B) på indtrå-
deren.

 – Hold godt fast i enden tråden med venstre hånd 
og træk indtråderens håndtag (C) opad i position 
(D).

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

3

9

6

4

5

78

5
6

74

C

98

D

B

A

3

BEMÆRK:
Brug pincetten, som er en del af tilbehøret, for let-
tere at tråde griberen.
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Trådning af den højre overlocknål 
(grøn) 
(B ved nåleholderen)

 – Løft syfoden op for at åbne trådspændingen.

 – Tråd den venstre nål som vist (1)–(9).

3

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

33

2

3

4

1

1

2

2

5

6

7

8

9

3

  FORSIGTIG:
Sluk for hovedafbryderen.

 – Før tråden gennem trådføringen fra bag- til forsi-
den (1).

 – Tråd forspændingen ind ved at trække den til ven-
stre, indtil den glider under føringen (2). Træk så 
tråden forbi forspændingen til højre som vist.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, fører du 
den igennem mellem spændskiverne og trækker 
den nedad for at sikre, at den er placeret korrekt 
mellem spændskiverne (3).
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Trådning af den venstre overlocknål 
(gul) 
(A ved nåleholderen)

 – Fortsæt med trådføringerne (4)–(9).

 – Løft syfoden op for at åbne trådspændingen.

 – Tråd den venstre nål som vist (1)–(9).

 – Tråden skal befinde sig bag trådføringen.

 – Træk ca. 10 cm (4") tråd gennem nåleøjet i retning 
af maskinens bagside.

 – Før så tråden bagud under syfoden.

Lad tråden glide bag trådføringen nederst på nåleholde-
ren, før du fører den gennem nåleøjet.

 – Før tråden ind i øskenen på den højre nål (9).

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

1

9

7
8

1

2

3

45
7

6

8

9

4
5

6

7

8

9

10cm(4”)

  FORSIGTIG:
Sluk for hovedafbryderen.

BEMÆRK:
Skub tråden igennem den bagerste slids på trådfø-
ringen (5) og den nederste slids på afdækningen 
til trådgiveren.(6).
Før så tråden ind i den højre slids på trådføringen 
(7) og i den højre slids på trådføringen (8).

BEMÆRK:
Anvendelse af pincetten fra tilbehørskufferten gør 
det nemmere at få tråden gennem nåleøjet.

 – Før tråden gennem trådføringen fra bag- til forsi-
den (1).
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10cm(4”)

2

2

3

3

9

7
8

7

6

5 4

8

9

10cm(4”)

2

2

3

3

9

7
8

7

6

5 4

8

9

10cm(4”)

2

2

3

3

9

7
8

7

6

5 4

8

9

 – Tråd forspændingen ind ved at trække den til ven-
stre, indtil den glider under føringen (2). Træk så 
tråden forbi forspændingen til højre som vist.

 – Mens du holder tråden fast med fingrene, fører du 
den igennem mellem spændskiverne og trækker 
den nedad for at sikre, at den er placeret korrekt 
mellem spændskiverne (3).

 – Fortsæt med trådføringerne (4)–(9).

Lad tråden glide bag trådføringen nederst på nåleholde-
ren, før du fører den gennem nåleøjet.

 – Tråden skal befinde sig bag trådføringen.

 – Træk ca. 10 cm (4") tråd gennem nåleøjet i retning 
af maskinens bagside.

 – Før så tråden bagud under syfoden.

 – Tråd den venstre nåleøje (9).

BEMÆRK:
Skub tråden igennem den forreste slids på trådfø-
ringen (5) og den nederste slids på afdækningen 
til trådgiveren.(6).
Før så tråden ind i den venstre slids på trådførin-
gen (7) og i den venstre slids på trådføringen(8).

BEMÆRK:
Anvendelse af pincetten fra tilbehørskufferten gør 
det nemmere at få tråden gennem nåleøjet.
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UDSKIFTNING AF TRÅDENE 

Metode til sammenknytning
 – Ved udskiftning af trådtype eller farve klippes trå-

den over tæt på spolen.

 – Sæt den nye trådspole på spoleholderen.

 – Forbind den gamle og den nye tråd ved at binde 
en knude.  Skær trådenderne til med en længde 
på 2-3 cm (1"). Hvis du klipper enderne for korte, 
kan knuden gå op.

 – Træk kraftigt i begge ender for at teste, om knuden 
holder.

 – Løft syfoden op for at åbne trådspændingen.

 – Træk trådene enkeltvis gennem maskinen.

 – Hvis det er svært at trække trådene, så kontrollér 
om den sætter sig fast i trådføringerne, eller om 
der dannes løkker under spoleholderen.

 – Hvis knuden befinder sig før nålen, så STOP med 
at trække i trådene.

 – Klip knuden væk og tråd nåleøjet. 



	 27

(13/64")

7 mm
(17/64")

5 mm 3 mm
(1/8")

5 mm
(3/16")

(10/64")(15/64")
6.0 mm 4.0 mm

1

2

●

3

ba

ba

(13/64")

7 mm
(17/64")

5 mm 3 mm
(1/8")

5 mm
(3/16")

(10/64")(15/64")
6.0 mm 4.0 mm

1

2

●

3

ba

ba

(13/64")

7 mm
(17/64")

5 mm 3 mm
(1/8")

5 mm
(3/16")

(10/64")(15/64")
6.0 mm 4.0 mm

1

2

●

3

ba

ba

INDSTILLING

Skærebredde/knivposition

• Knivpositionshjul

Stinglængde
 – Stinglængde-indstillingen skal i de fleste tilfælde 

stå på "• / 2.5".

 – Indstil stinglængden til •  2.5 – 4, hvis du syer i 
tunge stoffer.

 – Til rullesøm indstilles stinglængden mellem 1 og 2. 

 – En kortere stinglængde kan også anvendes til 
rynkesøm.

Overlockstingbredden bestemmes af anvendelsen af 
venstre eller højre nål samt ved indstilling af skærebred-
den/knivpositionen.

• Tilpasning af bredden ved ændring af 
nålpositionen

Bredden på overlocksømmet kan tilpasses ved ændring 
af nålpositionen.

(a) Ved anvendelse af den venstre nål 

 6 mm (15/64")

(b) Ved anvendelse af den højre nål

 4 mm (10/64")

Ved justering af knivposition/skærebredde kan stingbred-
den ligeledes ændres.

(a) Ved anvendelse af den venstre nål

 5–7 mm (13/64"–17/64")

(b) Ved anvendelse af den højre nål 

 3–5 mm (1/8"–17/64")
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6.5

N

5.5

6.5

N

5.5

Syfodstrykket

Denne maskines syfodstryk er indstillet fra fabrikken , så 
den er egnet til syning af middeltungt stof.

For de fleste materialer er det ikke nødvendigt at tilpasse 
syfodstrykket. Der er dog enkelte tilfælde, hvor det er 
nødvendigt med tilpasning, eksempelvis ved syning i lette 
eller tunge stoffer.

Vælg i disse tilfælde "•" til normalt tryk, "L" til det letteste 
og "H" til det højeste tryk.

 – Til lette stoffer forringer du trykket.

 – Til tunge stoffer øger du trykket.

 – Lav en syprøve for at definere det optimale tryk til 
dit syprojekt.

 – Drej knivpositionshjulet mod uret for at øge sting-
bredden og med uret for at reducere stingbredden.
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DIFFERENTIALTRANSPORT

Overlock med rynkeeffekt (1–2.0)

 – Differentialtransport er et system, som "strækker" 
eller "rynker" stoffet, når mængden af det tilførte 
stof til den forreste transportør ændres i sammen-
ligning med den bagerste transportør.

 – Differentialtransport-forholdet strækker fra 0,6-2,0. 
Tilpasningen fortages ved hjælp af differential-
transport-indstillingen.

 – Brugen af differentialtransporten er særlig effektiv 
til sømning af jersey og skråt afskårne stoffer

 – Indstillingen "1" er differentialtransport-indstillin-
gen til forholdet 1:1.

Overlock med rynkeeffekt er især egnet til rynkning af 
ærmer, for- og bagstykker på toppe, nederdelskanter osv. 
af strækstof samt strik og jersey, før de sys sammen til 
beklædningsgenstande.

• Differentialtransport-indstilling til rynke-
effekt

 – Stil differentialtransport-indstillingen på "1". 

 – Indstillingen, som skal vælges, afhænger af det 
materiale, som skal sys, samt af hvor meget stoffet 
skal rynkes. 

 – Udvælg derfor den passende indstilling til stoffet 
og test den, før du syer direkte i beklædningsstyk-
ket.

BEMÆRK:
Ved almindelig overlocksyning/stof stilles differen-
tialtransport neutralt på "1".
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Overlock med strækeffekt (1–0.6)
Overlock med strækeffekt er ideelt til syning af dekorative 
kraver, ærmer, nederdelskanter osv. på løst strikstof og 
andre løse stoffer. Den anvendes også til at undgå ryn-
kede søm i fine stoffer.

• Differentialtransport-indstilling til stræ-
keffekt

 – For strækning indstilles differentialtransport til mel-
lem 1 og 0.6.

 – Til syning af et søm spænder du stoffet let ved at 
holde let fast i sømmen før og efter trykfoden.

BEMÆRK:
Hvis den strækkede stofmængde ikke er indstillet 
rigtigt til stoffet, som skal sys, har stoffet tendens til 
at glide væk fra nålen, hvilket medfører en forkert 
syet overlocksyning.

I dette tilfælde skal differentialtransport-indstillin-
gen igen indstilles tættere på den midterste værdi.

Ved almindelig overlocksyning/stof stilles differen-
tialtransport neutralt på "1".
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 – Når maskinen er helt trådet, føres alle tråde over 
stingpladen og let til venstre under syfoden.

 – Sænk syfoden, trådspændingen er aktiv.

 – Hold trådene og spænd dem let.

 – Drej håndhjulet 2 til 3 hele omdrejninger mod uret 
for at starte trådkæden.

 – Hold fortsat fast i kæden og aktiver fodpedalen, 
indtil kæden er 5-7,5 cm (2-3") lang.

 – Læg stoffet foran under syfoden og lav en syprøve.

 – Når testen er færdig, lader du maskinen køre 
videre med nedsænket fodpedal, til kæden er 
15-20 cm (6-8") lang.

 – Klip trådene over.

BEMÆRK:
Træk ikke i stoffet, da nålen kan bøje og brække.

BEMÆRK:
Hvis kæden sætter sig fast, så træk let i stoffet.

BEMÆRK:
Kæde og syprøven er nødvendig efter hver ny tråd-
ning af maskinen for at teste trådspændingen og 
foretage de nødvendige tilpasninger.

Information
På maskinens syfod findes en markering (1), som viser 
nålpositionen. Brug denne markering som vejledning, når 
du syer.

AFSLUTNING OG SYPRØVE
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SYNING AF ET OVERLOCKSØM

2–trådet overlock  
(afkantning) (9/10)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis den nederste gribertråd er for stærk eller nåltråden 
er for løs:

 – Indstil trådspændingen for den nederste gribertråd 
(rød) på en lavere værdi.

 – Eller indstil trådspændingen for nåltråden (gul eller 
grøn) på en højere værdi.

Hvis den nederste gribertråd er for løs:

 – Indstil trådspændingen for den nederste gribertråd 
(rød) på en højere værdi.

BEMÆRK:
 –  Disse trådspændings-indstillinger er kun 

anbefalinger.

 –  Den rigtige trådspænding afhænger af:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

Tråd-farvekoden kan findes på side 19. 2–trådet overlock bred  
(afkantning) 9

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

2.5 3.0

2–trådet overlock smal  
(afkantning) 10

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

4.5 3.5

NP  / Se side 15

RHP N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 27

ULC Se side 14

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65
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2–trådet overlock (14/15)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis den nederste gribertråd ligger på stoffets underside:

 – Indstil trådspændingen for den nederste gribertråd 
(rød) på en højere værdi.

Hvis nåltråden er for løs:

 – Indstil trådspændingen for nåltråden (gul eller 
grøn) på en højere værdi.

 – Eller indstil trådspændingen for den nederste gri-
bertråd (rød) på en lavere værdi.

BEMÆRK:
 –  Disse trådspændings-indstillinger er kun 

anbefalinger.

 –  Den rigtige trådspænding afhænger af:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.
2–trådet overlock bred 14

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

0.0 4.0

2–trådet overlock smal 15

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

0.0 4.5

NP  / Se side 15

RHP N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 27

ULC Se side 14

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4
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3–trådet overlock (3/4)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis den øverste gribertråd ligger på stoffets underside:

 – Indstil trådspændingen for den øverste gribertråd 
(blå) på en højere værdi.

 – Eller indstil trådspændingen for den nederste gri-
bertråd (rød) på en lavere værdi.

BEMÆRK:
 –  Disse trådspændings-indstillinger er kun 

anbefalinger.

 –  Den rigtige trådspænding afhænger af:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

3–trådet overlock bred 3

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

3.0 4.0 3.5

3–trådet overlock smal 4

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

4.0 4.0 4.0

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.

NP  / Se side 15

RHP N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 27

ULC – Se side 14

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65

1

3 42

65
3 4

1
2

65
3 4

1
2

65
3 4

Hvis den øverste gribertråd ligger på stoffets overside:

 – Indstil trådspændingen for den nederste gribertråd 
(rød) på en højere værdi.

 – Eller indstil trådspændingen for den øverste griber-
tråd (blå) på en lavere værdi.

Hvis nåltråden er for løs: 

 – Indstil trådspændingen for nåltråden (gul eller 
grøn) på en højere værdi.
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3–trådet fladsøm (5/6)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis den øverste gribertråd ligger på stoffets underside:

 – Indstil trådspændingen for den øverste gribertråd 
(rød) på en højere værdi.

BEMÆRK:
 –  Disse trådspændings-indstillinger er kun 

anbefalinger.

 –  Den rigtige trådspænding afhænger af:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

3–trådet fladsøm bred 5

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

0 4.0 7.5

3–trådet fladsøm smal 6

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

0 4.5 7.5

Hvis den øverste gribertråd er for løs:

 – Indstil trådspændingen for den øverste gribertråd 
(blå) på en højere værdi.

Hvis nåltråden er for løs:

 – Indstil trådspændingen for nåltråden (gul eller 
grøn) på en højere værdi.

 – Eller indstil trådspændingen for den øverste griber-
tråd (blå) på en lavere værdi.

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

NP  / Se side 15

RHP N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 27

ULC – Se side 14

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42

65

1

3 42



36

2–trådet fladsøm (11/12)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis den nederste gribertråd er for stærk eller nåltråden 
er for løs:

 – Indstil trådspændingen for den nederste gribertråd 
(rød) på en lavere værdi.

 – Eller indstil trådspændingen for nåltråden (gul eller 
grøn) på en højere værdi.

BEMÆRK:
 –  Disse trådspændings-indstillinger er kun 

anbefalinger.

 –  Den rigtige trådspænding afhænger af:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

2–trådet fladsøm bred 11

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

0 4.0

2–trådet fladsøm smal 12

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

0 4.5

Hvis den nederste gribertråd er for løs:

 – Indstil trådspændingen for den nederste gribertråd 
(rød) på en højere værdi.

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.

2

3 4

65

2

3 4

65

NP  / Se side 15

RHP N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 27

ULC Se side 14

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65

2

3 4

65
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3–trådet superstræk (2)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis den nederste gribertråd er for løs:

 – Indstil trådspændingen for den nederste gribertråd 
(rød) på en højere værdi.

BEMÆRK:
 –  Disse trådspændings-indstillinger er kun 

anbefalinger.

 –  Den rigtige trådspænding afhænger af:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

3–trådet superstræk 2

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

4.0 4.0 3.5

Hvis den venstre nåltråd er for løs:

 – Indstil trådspændingen for den venstre nåltråd 
(gul) til en højere værdi.

Hvis den højre nåltråd er for løs:

 – Indstil trådspændingen for nåltråden (gul) på en 
højere værdi.

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

4 3

4

4 3

3

2

65

2

65

2

65

4 3

2

65

NP Se side 15

RHP N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 27

ULC  Se side 14
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4–trådet overlock med integreret 
sikkerhedssøm (1)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

• Korrektur af trådspændingen
Hvis den øverste gribertråd ligger på stoffets underside:

 – Indstil trådspændingen for den øverste gribertråd 
(blå) på en højere værdi.

 – Eller indstil trådspændingen for den nederste gri-
bertråd (rød) på en lavere værdi.

BEMÆRK:
 –  Disse trådspændings-indstillinger er kun 

anbefalinger.

 –  Den rigtige trådspænding afhænger af:

1. Stoffets type og tykkelse
2. Nåltykkelse
3. Trådens størrelse, type og fiberindhold

4–trådet overlock med integreret  
sikkerhedssøm 1

Middeltungt stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

4.0 4.0 4.0 4.0

Hvis den øverste gribertråd ligger på stoffets overside:

 – Indstil trådspændingen for den nederste gribertråd 
(rød) på en højere værdi.

 – Eller indstil trådspændingen for den øverste griber-
tråd (blå) på en lavere værdi.

Hvis den venstre nåltråd er for løs:

 – Indstil trådspændingen for nåltråden (gul) på en 
højere værdi.

Hvis den højre nåltråd er for løs:

 – Indstil trådspændingen for den højre nåltråd (gul) 
til en højere værdi.

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.

NP Se side 15

RHP N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 27

ULC – Se side 14
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SYNING AF EN RULLESØM

 – Denne maskine kan sy tre forskellige typer rulle-
søm.

 – Rullesømmen laves ved at rulle og sømme stof-
kanten.

 – Let stof som batist, voile, organdy, crepe osv. er 
mest velegnet hertil.

 – Tunge og stive stoffer egner sig ikke til rullesøm.

Indstilling af maskinen

 – Fjern den venstre overlocknål.

 – Stil rullesøm-vælgeren på "R".

 – Vælg en skærebredde/knivposition mellem 5 og 6.

 – Vælg en stinglængde mellem 1-2, og der syes en 
fin søm.

Nål:
ELx705

Tråd: 
Til rullesøm kan der anvendes mange forskellige kombi-
nationer af tråd.

BEMÆRK:
Rullesømmen kan kun udføres med den højre 
overlocknål.

BEMÆRK:
For at fremstille virkelig flotte rullesøm kan du tråde 
overgriberen med nylontråd samt normal let tråd i 
nål og undergriber.

  FORSIGTIG:
Sluk for hovedafbryderen.
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• Hæftning af rullesømmens trådkæde
 – Smør en eller to dråber flydende tekstillim eller 

frynsestop på trådenden. Lad limen tørre før tråd-
kæden skæres til.

Ekstra oplysninger om rullesøm
 – Når du begynder at sy, skal du holde fast trådkæ-

den, så sømmen ikke bølger.

 – Spænd materialet let i syretningen for at få en 
finere søm.

 – Den minimale overlockstingbredde, som kan 
benyttes til rullesøm, er på cirka 1,5 mm (1/16"), 
da der ikke kan indstilles mindre end 3,5 mm 
(9/64") for skærebredden.

BEMÆRK:
Test at den flydende stoflim er farveægte, før den 
smøres på.
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3–trådet rullesøm (7)

3–trådet rullesøm (8)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

BEMÆRK:
For at fremstille virkelig flotte rullesøm kan du tråde 
over- og undergriberen med nylontråd samt normal 
let tråd i nålen.

BEMÆRK:
For at fremstille virkelig flotte rullesøm kan du tråde 
overgriberen med nylontråd samt normal let tråd i 
nål og undergriber.

3–trådet rullesøm 7

Let stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

Polyester 4.0 5.0 4.5

Nylontråd 4.0 3.0 4.0

3-trådet rullesøm 8

Let stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

Polyester 4.0 4.5 6.5

Nylontråd 4.5 0 6.5

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.

1

65

3
2

NP Se side 15

RHP R Se side 14/15

SL 1–2 Se side 27

ULC – Se side 14

NP Se side 15

RHP R Se side 14/15

SL 1–2 Se side 27

ULC – Se side 14

43

5

66

1

2

1

65

3
2

1

65

3
2
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2–trådet rullesøm (13)

• Korrekt trådspænding
 – Indstil hver trådspænding til den anbefalede ind-

stilling og gennemfør en sytest på dit stof.

BEMÆRK:
For at fremstille virkelig flotte rullesøm kan du tråde 
undergriberen med nylontråd samt normal let tråd i 
nål og undergriber.

2–trådet rullesøm 13

Let stof
Trådspænding

Gul Grøn Blå Rød

Polyester 4.5 4.0

Nylontråd 4.0 3.5

NP Se side 15

RHP R Se side 14/15

SL 1–2 Se side 27

ULC Se side 14

65

3

2

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.
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SØMVARIANTER OG SYTEK-
NIKKER
Syning af en pynte-fladsøm
En fladsøm opstår ved, at trådspændingen for de 2-trå-
dede eller 3-trådede overlocksting tilpasses, sømmen 
syes, og stoffes så trækkes fra hinanden.

Fladsøm kan også anvendes som konstruktions- og pyn-
tesøm eller kun til dekoration.

Indstilling af maskinen
 – Anvend enten den højre eller den venstre over-

locknål.

 – Tråd maskinen til 2-trådet fladsøm (side 36) eller 
3-trådet fladsøm (side 35).

Syning af fladsøm
 – Læg stoffets vrangsider mod hinanden for at sy en 

pyntesøm på beklædningsstykkets retside.

 – Sy sømmen og klip det ekstra sømrum væk.

 – Nåltråden (gul eller grøn) former et V på stoffets 
underside.

 – Ved den 3-trådede fladsøm ligger undergribertrå-
den spændt på stofkanten. Overgribertråden ligger 
på stingforsiden

 – Ved den 2-trådede fladsøm ligger undergribertrå-
den på stingforsiden.

 – Træk i de sider af sømmen, som ligger overfor 
hinanden, for at trække sømmen flad.

Tråd-farvekoden kan findes på side 19.
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A

1

2

6

5

Syning af pynte-fladsøm
 – Deaktivér overkniven (side 13). Stoffet klippes ikke 

af.

Ekstra oplysninger om syning af 
fladsøm

 – Trådspændingen skal være tilpasset korrekt, så 
stoffet kan trækkes fladt.

 – Den øverste gribertråd er den markante tråd ved 
3-trådet fladsøm. 

 – Den nederste gribertråd er den markante tråd ved 
2-trådet fladsøm.

 – Tråd pyntetråd i overensstemmelse hermed i den 
markante trådvej.

 – Til et stigesting syes stoffet sammen retside mod 
retside. 

 – Nåltråden bliver den synlige tråd, som udgør sti-
gen (A).

 – Fold stoffet med vrang mod vrang.

 – Læg stoffet sådan, at stinget ved syningen går ud 
over folden.

 – Træk stoffet fladt.
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Syning af en overlock-blindsøm
Det overskydende sømrum klippes af, og syningen af 
sømmen og stikningen af de kanter, som ikke er sømmet, 
foretages i et skridt.

Overlock-blindsøm er især velegnet til at sømme strikket 
stof. Den giver en næsten usynlig kantafslutning.

Anvend den højre overlocknål og tilpas maskinen til et 
smal 3-trådet overlocksting. (Se side 34)

 – Indstil stinglængde-indstillingen til 4.

 – Fold sømmen til stoffets vrangside og så 6 mm 
(1/4") ved siden af foldningen tilbage til retsiden.

 – Sy sådan på kanten, at maskinnålen lige præcis 
når foldens kant.

BEMÆRK:
Til denne teknik kan du også anvende 3-trådet 
rullesøm.

BEMÆRK:
Der fås en blindstingsfod som ekstra tilbehør (se 
side 51).

Syning af bieser
 – Sy flotte bieser på stoffet, før du syer beklædnings-

genstanden sammen.

 – Anvend den højre overlocknål og tilpas maskinen 
til et smal 3-trådet overlocksting. (Se side 34)

 – Placer den bevægelige overkniv i hvilepositionen. 
(Se side 13)

 – Ved hjælp af en vandopløselig markeringspen 
tegnes det ønskede antal bieser på stoffet.
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2 cm

2 cm

A

A

2 cm

2 cm

A

A

 – Fold stoffet sammen med vrangsiden og sy.

 – Stryg biesen i den samme retning.

BEMÆRK:
Syfoden er fjernet i illustrationen, så detaljerne er 
synlige.

Syning af hjørner

• Yderhjørner
 – Klip stoffet ind ca. 2 cm (51/64") fra hjørnet, på en 

linje med knivens snitlinje.

 – Drej stoffet rundt og sænk syfoden ned, så over-
kniven er placeret på linje med skærekanten.

 – Eventuelle løse nåltråde kan let trækkes tilbage før 
trådspændingen. Sy videre.

 – Sy et sting over punktet (A) og stop.

 – Hæv nålen og syfoden op.

 – Træk stoffet lige nøjagtigt så langt mod maskinens 
bagside, at tråden, som holdes tilbage med finge-
ren på stingpladen, løsner sig.
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1

1

BEMÆRK:
Syfoden er fjernet i illustrationen, så detaljerne er 
synlige.

• Indvendige hjørner
 – Klip de indvendige hjørner ind til sømlinjen (1) 

som vist.

 – Sy langs sømlinjen.

 – Sy til folden. (Stil nålen dybt for at undgå at stoffet 
forskubbes)

• Placering af knappenåle
 – Placer knappenålene til venstre for syfoden. Fjern 

altid knappenålene før kniven.

 – Drej stoffet rundt og sænk syfoden ned, så over-
kniven er placeret på linje med skærekanten.

 – Eventuelle løse nåltråde kan let trækkes tilbage før 
trådspændingen. Sy videre.

  FORSIGTIG:
Syning hen over knappenåle beskadiger og/eller 
ødelægger knivens blad.

• Hæftning af trådkæden
 – Tråd en synål med et stort nåløje (stoppenål) med 

trådkæden.

 – Træk trådkæden ind i overlockstingene eller mel-
lem to stoflag.

 – Hæv syfoden op. (Lad nålen blive i stoffet)

 – Åben folden og fold igen, så sømlinjen er lige.
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Oil

B

A

Oil

B

A

VEDLIGEHOLDELSE AF 
MASKINEN
Der er to grunde til, at en overlockmaskine kræver mere 
vedligeholdelse end en almindelig symaskine:

1. Der opstår meget fnug, når der skæres.
2. En overlocker kører med en meget høj hastighed og 

skal ofte smøres med olie, så de indvendige dele 
altid er velsmurte med olie.

Rengøring af maskinen

Smøring af maskinen med olie

 – Fjern alle fnug fra griber- og knivområdet med en 
tør børste.

 – Efter den grundige rengøring gives overlockmaski-
nen en dråbe olie på de to markerede steder.

  FORSIGTIG:
Tag stikket ud af stikkontakten før rengøringen.

  FORSIGTIG:
Før maskinen smøres med olie
skal stikket tages ud af stikkontakten.

BEMÆRK:
Brug kun symaskineolie. Anvend ingen anden olie, 
da det kan forårsage skader.
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  FORSIGTIG:
Tag stikket ud af stikkontakten før udskiftning af 
overkniven.

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

Udskiftning af overkniven

 – Overkniven skal udskiftes, hvis den er sløv.

 – Overkniven kan udskiftes i henhold til følgende 
vejledning; Hvis der skulle opstå vanskeligheder af 
nogen slags, så henvend dig til din forhandler 
angående udskiftningen.

 – Sørg for, at stikket er trukket ud af stikkontakten.

(a) Åbn griberdækslet og placer overkniven i arbejds-
positionen.

(b) Løsn overknivens justeringsskrue.

(c) Fjern overkniven og drej håndhjulet, for at bringe 
overknivens holder i dens nederste position.

(d) I denne position sættes en ny overkniv i noten til 
overknivens holder og sørg herved for, at overkni-
vens kant befinder sig cirka 0,5-1,0 mm under den 
faste skæreknivs overflade.

(b) Spænd overknivens justeringsskrue fast. 
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SPECIALTILBEHØR
De nedenstående syfødder, som er udviklet specielt til 
denne maskine, fås som ekstraudstyr.

Snap-on-syfødderne til denne maskine gør det nemt at 
skifte syfod.

Snap-on syfod

• Fjernelse
 – Drej håndhjulet for at stille nålene i den højeste 

position.

 – Hæv syfoden.

 – Tryk det røde håndtag (A) på bagsiden af syfods-
skaftet opad, så sålen løsner sig. Tryk syfodsskaf-
tet i den anden position og træk syfodens sål væk 
til venstre.

• Udskiftning
 – Placér syfodssålen under syfodsskaftet, så hæng-

selstiften (C) passer i slidsen (B) på skaftet. 
Sænk syfodsskaftet ned.

 – Hvis syfodssålen ikke kan placeres nemt under 
syfodens skaft, kan man hæve syfodshåndtaget 
op i den høje position, og mens den holdes i denne 
position, placeres syfodssålen under syfodsskaf-
tet. Sænk syfodsskaftet ned.

 – Hæv syfodsskaftet op og sørg for at sikre, at 
syfodssålen er fastgjort rigtigt på syfodsskaftet. 

BEMÆRK:
Brug ikke syfødder fra andre symaskiner. Anven-
delse af forkerte syfødder kan føre til forstyrrelser 
mellem nål og kniv og kan være farligt.

A

C

B

A

C

B
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Valgfri syfod

• Elastikpåsyningsfod
 – Denne syfod anvendes til påsyning af elastikbånd, 

og strækningen af elastikbåndet kan tilpasses 
efter behov.

• Blindstingsfod
 – Denne syfod anvendes til at syning af blindsting og 

blindsøm.

• Rynkefod
 – Denne syfod er egnet til at frynse nederdele, for-

stykker, rib og rynker på nederdele osv.

 – Med denne fod er det muligt at sy to stoffer sam-
men og samtidig rynke det nederste stof på en 
gang.

• Multifunktionsfod
 – Denne fod anvendes til påsyning af perle- og pail-

letsnore.

• Paspelfod
 – Denne fod anvendes til at fremstille og påsy kan-

ter.

• Snorfod
 – Denne fod er velegnet til at påsy bånd osv. 
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FEJLAFHJÆLPELSE

Problem Årsag Løsning side

Stoffet transporte-
res ikke rigtigt.

1. Indstil en længere stinglængde.

2. Øg syfodens tryk ved tungt stof.

3. Nedsæt syfodens tryk ved let stof.

27

28

28 

Knækket nål. 1. Isæt nålen korrekt.

2. Træk ikke i stoffet, når der syes.

3. Spænd justeringsskruen til nålen fast.

4. Anvend en større nål ved tunge stoffer.

16

31

16

16

Tråden springer. 1. Kontroller trådningsvejen.

2. Kontrollér, om tråden har sat sig fast.

3. Isæt nålen korrekt.

4. Isæt en ny nål; den eksisterende nål kan være bøjet eller have 
en døv spids.

5. Anvend tråd af god kvalitet.

6. Gør trådspændingen løsere.

19–25

26

16

9

53

31–38

Springer sting over. 1. Isæt nye nåle; de eksisterende nåle kan være bøjede eller 
have en stump spids. Brug kun ELx705 overlocknåle.

2. Spænd justeringsskruen til nålen fast.

3. Isæt nålen korrekt.

4. Prøv at ændre nålenes type eller størrelse.

5. Kontroller trådningsvejen.

6. Øg syfodens tryk.

7. Anvend tråd af god kvalitet.

9

16

16

16

19–25

28

53

Uregelmæssige 
sting.

1. Tilpas trådspændingen.

2. Kontrollér, om tråden har sat sig fast.

3. Kontroller trådningsvejen.

31–38

26

19–25

Rynkede søm. 1. Gør trådspændingen løsere.

2. Kontrollér, om tråden har sat sig fast.

3. Anvend en let tråd af god kvalitet.

4. Forkort stinglængden.

5. Nedsæt syfodens tryk ved let stof.

31–38

26

53

27

28

Uregelmæssigt 
snit.

1. Kontrollér justeringen af kniven.

2. Udskift en eller begge knive.

49

49

Stofkø. 1. Luk griberdækslet, før du begynder at sy.

2. Kontrollér, om tråden har sat sig fast.

3. Hæft først stoflag med en almindelig symaskine, før du syer 
med overlockeren.

10

26

Maskinen starter 
ikke.

1. Sæt strøm til maskinen og tænd.

2.  Luk griberdækslet.

10
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ANVENDELSESTABEL TIL STOF, TRÅD OG NÅL

Stof

Materiale Tråd Nål ELx705

Let

Batist

Organdy

Voile

Crepe

Bomuld:  #100

Silke/viskose:  #100

Snoet garn:  #80 – #90

Polyester:  #80 – #100

#80/12

Middel

Musseline

Bæk og bølge

Satin

Gabardine

Stoffer til 
jakkesæt

Bomuld:  #60 – #80

Silke/viskose:  #50

Snoet garn:  #60 – #80

Polyester:  #60 – #80

#90/14, #80/12

Tungt

Oxford

Jeansstof

Tweed

Serge

Fløjl

Bomuld:  #40 – #60

Silke/viskose:  #40 – #60

Snoet garn:  #60 – #80

Polyester:  #50 – #80

#90/14

Jersey og strik

Materiale Tråd Nål ELx705

Let Jersey og strik
Snoet garn:  #80 – #90

Polyester:  #60 – #80
#80/12

Middel Jersey og strik

Snoet garn:  #60 – #80

Polyester:  #60 – #80

Bomuld:  #60 – #80

#90/14, #80/12

Tungt
Uld (vævet, 
strikket)

Snoet garn:  #60 – #80

Polyester:  #50 – #60

Nylontråd

Nylontråd

#90/14, #80/12
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SPECIFIKATIONER
Tekniske data

Sømoplysninger 15 sting

1-2 nåle 

2 gribere

Nålsystem ELx705

Skærebredde 5-7 mm fra den venstre nål

3-5 mm fra den højre nål

Stinglængde 1-4 mm (standard: rullesøm 1-2, standard: overlock 2,5)

Differentialtransport stræk 1-0,6

rynke 1–2

Syfodsløft 4,5 mm

Sylys LED

Syhastighed 1300 sting/min.

Fodpedal Type 4C–316B 

til (USA/Canada)

Type 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G / 
4C–345G 

til andre lande

Mål (L x B x H) mm 336 x 263 x 294

Vægt (kg) 7,2 kg
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