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Datorn visar vägen!

Datorn visar med film, foto och ljud hur symaskinen fungerar och används.
Tydliga steg-för-steganvisningar visar även olika sömnadsprojekt.

Innehåll:
Om symaskinen
Kom igång med symaskinen
Symaskinens delar
Trä tråd i maskinen
Stygnlängd och stygnbredd
Välj söm och placera den rätt
Trådspänning
Nål och tråd
Pressarfötter
Olika symaskiner och modeller
Underhåll och service
Skötsel av maskinen

@tt sy

Sy detaljer
Applikation
Blixtlås
Knapp och knapphål

Sömnadsprojekt
Symaskinshuv
Lillväskan
Shopless
Luva
Vante
Nyckelfodral
!"#$%
Återbruk, skjortbag
Blockhusrutan
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Denna kurs gäller under ett års tid och förlängs
därefter årsvis om så önskas. Kursen uppdateras kontinuerligt.

Detta är en av delarna i slöjdlexikonet på www.slojd.nu

CD för PC med Windows. Internetuppkoppling krävs vid installation men ej för att köra programmet.

!"#$%"&'(#)*'%)+,"#-.#%//0,1#(00#)-+(.0#2%/3#45#+&''(.#
%00#6/-17%#1,6#82(.#1("#6(1,6"%#+2%/,0(0("9#(/(6%"0%#1(:
),6"("#&;<#1(#'="6%#%"2-"1%.2-"/,6%#'87/,6<(0(."%#,#
'="6%#=.#>.%'82(.3

!"#$%&'()*$"#+(,"*%,-*(&.(+(./"''*#0.)(+&(&)
!"#$%&'((&)*+'&,-#&./%'.)-#&0$.&1'2)0'#,"3#4&.5&156&,7&
896,"1733&+"6.$#3-:&."68-2"&$20&-#,-8-,7"33&65,:-8#-#:;&<"(('&
:933"6&-#("&='6'&8-,&-#)*+.(-331933"(&7('#&$2).5&"1("6&)*+"(;&
>((&-#)*+&'8&"#&'8'#2"6',&+6$,7)(&.$%&"#&./%'.)-#&.)'&-#("&
.(/6'.&'8&(-331933-:0"("6;&!*6&"((&(6/::(&)*+&:"#$%&+"6.$#3-:&
)$#(')(4&%",&1'2)0'#,"3;&<-6")(&)$#(')(&%",&)7##-:&+"6.$#'3&
:"6&,-:&1*6,"3"#&'8&'((&)7##'&,-.)7("6'&$20&)$%%'&16'%&(-33&
,"#&=9.('&%'.)-#&.$%&=9.(&7++1/33"6&,-#'&)6'8;&
?7##-:&+"6.$#'3&:"6&#9%3-:"#&-#("&='6'&"#&1*6"#)3-#:&'8&8'3@
+6$2".."#4&7('#&$2).5&"#&0A93+'#,"&0'#,&%",&%5#:'&:$,'&
65,&$20&6")$%%"#,'(-$#"6&=5,"&7#,"6&$20&"1("6&)*+"(;
<-#&B8"#.)'&C'#$%"&5("61*6.93A'6"&D##.&(-33&1*6&,-:E

12&%3"*4*+5#'."&$*$67#$62*$832$9(&$:#%./,"&6
C'#$%"&:67#,',".&FGHF&%",&-#6-)(#-#:&'((&+6$,72"6'&./%'.)-#"6;&
FGIJ&-#8-:,"&1*6"(':"(&?$:'#"-&1'=6-)"#&-&K$)/$4&.$%&8'6&,"#&1*6.('&
.'%3-#:.='#,&1'=6-)"#&1*6&./%'.)-#"6;&FGJG&"('=3"6',".&&C'#$%"&&&&&
K'-L'#&$20&FGMM&C'#$%"&K0'-3'#,;&
N&,':&=3-6&'8'#2"6',"&=6$,"6-%'.)-#"6&1$6(1'6'#,"&+6$,72"6',"&+5&
?$:'#"-&1'=6-)"#&-&K$)/$;&C'#$%"&K'-L'#&+6$,72"6'6&"3")(6$#-.)'&
./%'.)-#"6&$20&$8"63$2)%'.)-#"6&.'%(&%")'#-.)'&%$,"33"6;&C'#$%"&
K0'-3'#,&+6$,72"6'6&%")'#-.)'&%$,"33"6;&&C'#$%"&B"L-#:&O'20-#"&
O'#71'2($6-#:&P$;4&Q(,4&"((&1*6"(':&%",&"#&($('3&56.+6$,7)(-$#&*8"6&F4M&
%-3A$#"6&./%'.)-#"6;&

!"#$%&'#(#)*%+,(&-)+#(./01&2#)%+34*%

5*(,6#&6+/789&,2:&4;*/+%#%<4)*;

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I)&$7K$HD"/$<99KG$2/""3)"#3)+$%#&'()$LMD.D(/&$N#.0O$$$$$$
$
$$$$$$$$$:).2/=0#2)2>$P).2/=0#2)2$F.$-#+).#2$@A$3)&$%#@#&+0#$$
.)C)./&C)&+$"#C$'($#22$?).0#$,B.$A2CF.3).$+'($+2B22#.$2/""?FQ2)&$#?$
3)&$E&C.)$C)&).#2/'&)&$LR#S$2'$T.'('2)$N)#+D.)+$2'$5D@@'.2$21)$
I)?)"'@()&2$',$21)$U)Q2$V)&).#2/'&O>$

!""#$%#&'()*+$,#-./0).$1#.$2/""3)"#2+$456$78997$
':1$456$;99<$:).2/=0#2>$5'($-)?/+$@A$#22$)22$
,B.)2#C)2$D@@,E"").$3)$0.#?$+'($.)+@)02/?)$
+2#&3#.3$+2F"").G$:).2/=).#+$,B.)2#C)2$#?$)22$
'-).')&3)$:).2/=)./&C+'.C#&>

U#(&)2$MD.D(/&$0'(-/&).#.$/&"/&3#&3)2$#?$)22$+@F3-#.&$':1$/3W)&$
'($)&$#.-)2+@"#2+$+'($+@)"#.$)&$?F+)&2"/C$.'""$C)&'($#22$C)$+2B3$
A2$#&+2F""3#$,B.F"3.#.>$

456$78997$F.$)&$/&2).&#2/'&)""$#::)@2).#3$
+2#&3#.3G$+'($D2CB.$C.D&3)&$,B.$,#+2+2F""#&3)$
#?$(/"HB")3&/&C>$$

X&3).$(A&C#$A.$1#.$%#&'()$#02/?2$)&C#C).#2$+/C$/$#22$+0#@#$,B.D2J
+F22&/&C#.$+'($+2B22#.$-#"#&+)&$()""#&$,#(/"H$':1$#.-)2)$/&,B.$,.#(J
2/3)&>$YB.$3)&&#$/&+#2+$1#.$%#&'()$2/""3)"#2+$:).2/=0#2)2$LU)Q2$V)&J
).#2/'&O>$P).2/=0#2)2$D2,F.3#+$#?$L21)$N/&/+2.E$',$Z)#"21G$[)",#.)$
#&3$R#-'D.OG$':1$C)+$2/""$,B.)2#C$+'($#02/?2$C).$+2B3$A2$,B.F"3.#.$2/""$
3)&$D@@?FQ#&3)$C)&).#2/'&)&>

456$;99<G$#?+).$$0?#"/2)2+0'&2.'""$,B.$#22$C)$)&$
1BC$+2#&3#.3$/$#""#$")3$':1$+2#.2#.$.)3#&$?/3$
3)+/C&)&$#?$?#.H)$)&+0/"3$3)">$$I)&&#$3)"$,B.$
3)"G$('()&2$,B.$('()&2$0'&2.'""G$-)2E3).$,B.$
3/C$+'($%#&'()$FC#.)G$#22$3D$0#&$"/2#$@A$0?#"J
/2)2)&$1'+$3/&$%#&'()$@.'3D02>

=>#%&?%;#24/+(><2#(%#)&+&5*@*(
%#&'()$,'.2+F22).$+/22$A2#C#&3)$#22$D2?):0"#$
)22$+2'.2$+@)02.#$#?$1BC0?#"/2)2+$+E(#+0/&).$,B.$
#22$2/"",.)3++2F""#$-)1'?)2$1'+$3#C)&+$0D&3).>$
X2?):0"/&C)&$/&&),#22#.$F?)&$@.'C.#(?#.'.$,B.$
+2EC&+F22&/&C$':1$3/?).+)$2/""-)1B.$()3$/&./02&/&C$
#22$B0#$?F.3)2$#?$%#&'()$@.'3D02).&#>$N)3$
0'&:)&2.#2/'&$@A$?A.$+2E.0#$#22$@.'3D:).#$C'3#$
@.'3D02).G$(B2#$0D&3)&+$-)1'?$':1$+2.F?#$),2).$
#22$,B.-F22.#$0?#"/2)2)&$':1$+0#@#.C"F3H)&$1'+$
#""#$+B(&#3+C"#3#$(F&&/+0'.$,.A&$1)"#$?F."3)&>$
UD$#.-)2#.$?/$('2$#22$&A$\9$(/"H'&).$@.'3D:).#3)$
0?#"/2)2+$+E(#+0/&).>

!"#$$%&
!"#$%&'()#*"+#,-.'/001%#&/0#(%,-%*()1#(,#*"%#2(%/01#
&30(&'"%4#!"#-)#+.(*(#5$)#(66#*7#,(.*1#,8)#9)/*7'64#!"#$%:
&'()#(66#*7#&'(#;."#%$<*#01*#*"%#0(&'"%=#&/0#-)#76,1>':
.(*#/>?#9)/*7>1)(*#1561)#,8)(#?$+(#',(."616&')(,4

%''(')*+)(',-'*./)0(123'.'
@%%(%#*7#(%,-%*1)#0(&'"%1%=#,"..#,"#(66#*7#%/++)(%6#
.-&1)#"+1%/0#(%,"&%"%+()#/>?#"%&6)7'6"/%&;/'1%=#&(06#
)1+"&6)1)()#*"%#0(&'"%#98#AAA4<(%/014&1#

!(/('53');-<<./
F..(#51.#&/0#;1)/)#98#5(;)"'(6"/%&51.4#C7#(%&,()()#5$)#
(66#"%5/)01)(#;76"'1%#/0+81%*1=#/0#*7#7996->'1)#
166#5(;)"'(6"/%&51.4#K%#&30(&'"%#')-,1)#)1+1.;7%*1%#
&1),">1L7%*1)?8..#&8&/0#)1%+$)"%+=#<7&61)"%+()=#1,1%:
671..#&0$)<%"%+4#C166(#6->'1)#1<#+()(%6"%4#G$);)7':
%"%+&()6"'.()#&/0#%8.()=#)100()=#+.$*.(09/)=#&9/.?7&=#
&63+%9.86#0404#6->'&#"%61#(,#+()(%6"%4#M66)1#98,1)'(%=#
5(..#1..1)#51.(%,-%*%"%+#6->'&#1<#(,#+()(%6"%4#K,1%671..(#
51.#&/0#/)&('(6&#(,#(%*)(#-%#2(%/01#(7'6/)"&1)(*1#
)19()(6$)1)#6->'&#1<#(,#+()(%6"%4#B()(%6"%#+-..1)#1%*(&6#
,"*#?7&?8..&(%,-%*%"%+4

4355()1,(/)678)3'15/+2536'./
B$)#*16#6"..#1%#,(%(#(66#?(#"%&6)7'6"/%&;/'1%#"#%-)?161%#
(,#*"%#&30(&'"%#5$)#(66#(%,-%*(&#,"*#;1?/,4#C7#'(%#
/>'&8#;1&$'(#AAA4<(%/014&1#5$)#(66#?"66(#6"9&#/>?#
"*D1)4#C"%#./'(.(#861)5$)&-.<()1#-)#>1)6"E1)(*#5$)#(66#?<-.9(#
*"+4#F%0-.#*"+#6"..#./'(.(#/>?#%(6"/%1..(#'7)&1)4#C7#58)#
&6$))1#+.-*<1#(,#*"%#0(&'"%=#<7#01)#1)5()1%?16#*7#&'(55()#
*"+4

9):/1)+5,3*;(*);(/('53
G$)#(66#58#H#8)&#76,"*+(*#+()(%6"I=#08&61#0(&'"%1%#
,()(#'$96#?/&#1%#(,#/&&#)1+"&6)1)(*#2(%/01#861)5$)&-.:
<()1#"#J'(%*"%(,"1%4#C7#08&61#'7%%(#799,"&(#*(61)(6#
"%'$9&',"66/#01*#;76"'&6-091.#/>?#0(&'"%1%#&'(#,()(#
)1+"&6)1)(*#?/&#/&&4#C7#'(%#)1+"&6)1)(#0(&'"%1%#98########
AAA4<(%/014&1#1..1)#+1%/0#(66#&-%*(#"%#+()(%6"'/)64#
C1%#76,"*+(*1#+()(%6"%#+-..1)#5)8%#"%'$9&*(670=#1<#)1+:
"&6)1)"%+&*(6704

=.<)>:)0(123'.'
N,1%#/0#,"#?()#+</)6#(..6#5$)#(66#*"%#0(&'"%#&'(#,()(#
51.5)"=#'(%#*16#?-%*(#(66#*7#;1?$,1)#61'%"&'#?<-.94#C7#
&'(#(..6"*#5$)&6#'/%6('6(#*"%#861)5$)&-.<()14#O0#*166(#
(,#%8+/%#(%.1*%"%+#1<#-)#0$<."+6=#&'(#*7#'/%6('6(#
@%61)#J1A#J,1)"+1#FP#,"(#1:9/&6Q#"%5/R<(%/014&1#1..1)#
;)1,4#P"5/+(#"%'$9&',"66/6#/>?#&1)"1%70)16#98#0(&':
"%1%#S9)-+.(6#98#;('&"*(%#(,#0(&'"%1%T4#U99&68)#166#
51.#"#+()(%6"91)"/*1%#/>?#51.16#;1)/)#98#5(;)"'(6"/%&51.=#
6->'(&#'/&6%(*1%#(,#+()(%6"%4#!"#1)&-661)#1<#'/&6%(*1)#
"#&(0;(%*#01*#)1&(=#5$)./)(*#();16&"%'/0&6#1..1)#63+1)#
&/0#;.","6#5$)&6$)*(4#

IB()(%6"%#-)#166#6"..-++#6"..#&,1%&'#)-66#1%."+6#V/%&7:
01%6'$9.(+1%4

Memory Craft 350E
Broderimaskin med inbyggd patenterad broderienhet. Top load - liggande
magnetisk klämfri gripare. Drop in spolsystem.
L:458/B:215/H:330 mm,. Vikt: 9 kg.
100 inbyggda design till A, B och C ramen. Inbyggda broderitypsnitt:
Gothic, Script och Cheltenham 10, 18 och 30 mm höga.
Överföring av design mellan PC och broderimaskin med ATA Compact
Flash kort (PCMCIA) och USB minne. Uppgraderbar.
Internminne med 1 broderimapp á 100 minneplatser, obegränsat antal med
mappar på ATA-kort och USB minne.
Automatiskt trådklipp. Undertråds sensor. Liggande trådrullehållare,
trådspänning manuellt justerbar. Inbyggd trådavskärare. Halvautomatisk
nålträdare,
Broderihastighet 400-750 spm. Glödlampa 1 x 3W halogen.

Broderier
Broderimaskin med möjlighet att importera design via USB minne, unika
redigeringsmöjligheter, snabb microprossessor, automatiskt trådklipp. Det
automatiska trådklippet klipper av över- och undertråden med ett enkelt
knapptryck och efter varje trådfärg i designet. Du kan importera design via
USB minne i USB porten, ATA PC kort eller PC Design kort.

Extra högt pressarfotslyft. Vinylhuv,. Inbyggt nedfällbart bärhandtag.

Helgjuten aluminiumram. Japansk kvalitet, 5 års fullgaranti.

Memory Craft 350E - design

Memory Craft 350E - design

Decor Computer 4120QDC Quilter´s
Elektronisk symaskin. Top load, liggande magnetisk klämfri gripare
L:406/B:184/H:298 mm. Vikt: 6,5 kg.
120 nytto-, elastiska-, quilt- och heirloomsömmar, inkl. 7 st 1-stegs
knapphål. Ett typsnitt ”Block” med flera europeiska bokstäver med
tillägg av @ och andra användbara tecken, spegelvändning
Sömval med knappar Sömöversikt på avtagbar panel.
Sygnlängd max 5 mm.
Stygnbredd max 7 mm.

SFS+, patenterat 7-delat matarsystem, manuell matarsänkning.

Auto trådklipp (programmerbart), Elektronisk nål upp/ned funktion,
Liggande trådrullehållare, Automatisk trådspänning, manuellt justerbar.
Inbyggd trådavskärare. Halvautomatisk «en hands» nålpåträdare.
Syhastighet 820 spm. Vid användning av start/stop knapp 700 spm.
Steglös hastighetsregulering.

Kvalitet, precision och smarta funktioner
Decor Computer 4120 Quilter´s erbjuder fantastisk design och ett brett urval av smarta
funktioner. Utrustad med 120 sömmar, ett alfabet och 7 st automatiska knapphål
erbjuder DC4120Q mängder av olika sömnadsmöjligheter. LCD skärm med direktval av
söm samt information gällande inställningsmode, sömnummer, stygnbredd, stygnlängd,
pressarfot m.m. Möjlighet att programmera sömnadskombinationer och även
spegelvända dem. Lägg märke till att maskinen även har programmerbart trådklipp.
Levereras med ett smart litet sybord.

Extra högt pressarfotslyft, Justerbart pressarfotstryck, LED belysning
Hårdhuv. Inbyggt nerfällbart bärhandtag

Helgjuten aluminiumram. Japansk kvalitet. 5 års full garanti.

Decor Computer 4030 - jubileum

Elektronisk maskin med liggande magnetisk klämfri gripare. Drop in
spolhus. L:413/B:180/H:280 mm. Vikt 7,7 kg.
30 nytto-, elastiska-, dekor-, quilt- och heriloomsömmar.
Förlängningsfunktion x5 för utvalda satängsömmar. 6 st auto1-stegs
knapphål.
Sömval på stora lättlästa knappar. Sömöversikt på sömvalsknappar.
Justerbar stygnlängd max 5,0 mm och stygnbredd max 7,0 mm.
SFS (Superior Feed System) patenterad 7-delad matare. Manuell
matarsänkning. Övermatare finns att köpa som extra tillbehör.
Liggande trådrullehållare. Automatisk trådspänning, manuellt justerbar
efter önskemål. Inbyggd trådavskärare. Enhands nålpåträdare. Nål
upp/ner funktion.

Perfekta stygn, enkelt och översiktligt
Direktval av sömmar på stora, lättlästa knappar. Kontrollpanelen på DC4030,
med sitt intuitiva design och med två funktioner på varje knapp, tillåter dig
snabbt och enkelt att justera och välja sömmar. Du ser enkelt vilken söm som
är vald genom navigationsljuset på knapparna. Enkelt att justera sömmar,
stygnbredden kan steglöst justeras mellan 0-7 mm och stygnlängden mellan
0-5 mm. Fingerskydd framför nålen och pressarfotsensor.

820 spm och steglös hastighetsreglering. Start/stopp knapp för
sömnad utan fotpedal, 700 spm. Håll inne knappen och hastigheten
reduceras.
Extra högt pressarfotslyft. Pressarfots sensor. Pressarfotstrycket
justerbart i fyra lägen 0-3. Hårdplasthuv. Inbyggt nedfällbart
bärhandtag. Lampa 1x5W halogen. Fingerskydd framför nålen.
Helgjuten aluminiumram. Japansk kvalitetskontroll. 5-års fullgaranti.

Décor Computer 2030
Elektronisk symaskin. Top load, liggande magnetisk klämfri gripare.
L:406/B:184/H:298 mm. Friarm 170 mm. Vikt 5,6 kg.

30 nytto., elastiska- och dekorsömmar inkl. 3 st auto 1-stegs knapphål.
Sömval med användarvänliga knappar. Sömöversikt på maskinens front.
Stygnlängd max 5 mm.
Stygnbredd max 7 mm.

SFS patenterat 7-delat matarsystem, manuell matarsänkning.

Liggande trådrullehållare, automatisk trådspänning manuellt justerbart
Inbyggd trådavskärare. Halvautomatisk «en hands» nålpåträdare.
Elektronisk nål upp/ned funktion.

Modern, hög kvalitet, praktisk och prisvärd
Décor Computer 2030 är en datoriserad symaskin med fantastiska funktioner. LED
displayen är lättläst och knapparna ger snabb tillgång till 30 sömmar inkl. 3 st
automatiska 1- stegs knapphål. Den inbyggda nålträdaren gör maskinen enkel att
trä, likaså det liggande spolsystemet som bidrar till enkelt undertrådsbyte, full
kontroll över trådmängd, trasselfri sömnad och maskinen blir extra tystgående. Välj
att reglera hastigheten med fotpedalen en hastighetsreglaget, du kan även sy
bekvämt utan fotpedal med hjälp av start/stopp funktionen. Janome DC2030 har
kraft, precision och bekvämligheten du behöver för att förverkliga din kreativitet.

Syhastighet 820 spm. Start/stopp funktion. Vid användning av start/
stop knapp 700 spm. Steglös hastighetsregulering.

Extra högt pressarfotslyft, LED belysning.
Vinylhuv. Inbyggt nerfällbart bärhandtag.

Helgjuten aluminiumram. Japansk kvalitet. 5 års full garanti.

My Lock 644D
Mekanisk overlock. 4-trådig (syr 4-, 3- och 2 trådiga sömmar).
L:300/B:280/H280 mm. Vikt 7 kg.

18 sömmar med variationsmöjligheter bl.a. Flatlock, rullfåll,
wrapped overlock, picotfåll.
Sömval med reglage. Justerbar stygnlängd 1,0-5,0mm, Justerbar
skärbredd 3,1-7,3mm.
2-delad differentialmatning, justerbar 0,5-2,2.

4 stående trådhållare. Färgkodad trådväg, snabbträdning av
undergriparen, manuell trådspänning. Inbyggd trådavskärare.

Snabb och enkel overlocksömnad
ML 644D är en avancerad mekanisk JANOME overlock, med en
stygnhastighet upp till 1300 stygn i minuten. Goda egenskaper, som
elektronisk hastighetskontroll, nålträdare och enkel urkoppling av
överkniven. Instruktions DVD följer med på köpet och försäkrar dig om ett
professionellt resultat redan från starten.

Syhastighet 1300 spm. Glödlampa 1 x 15W bajonett.

Högt pressarfotslyft, justerbart pressarfots-tryck,. Vinylhuv. Inbyggt
nedfällbart bärhandtag. Justerbar nedfällbar kniv.
Helgjuten aluminiumram, vikt 7 kg.
Japansk kvalitet, 5 års fullgaranti.

