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Vi på Janome har sedan 20 år tillbaka arbetat i Skandinavien med
att engagera allt från skolelever till morföräldrar till att sy mera. En
fantasktisk hobby som bidrar till kreativt tänkande, bättre motorik
och avkoppling från en vardag fylld av dataspel och enformigt
skrivbordsarbete.
Bli inspirerad!

TV4 – gruppen har valt ett vinnande koncept med Hela Sverige
Syr, tror i alla fall vi som kommer från symaskinsbranschen.
Sömnad ligger helt rätt i tiden och det finns behov av ny inspiration förutom matlagning och husrenovering. Vi i branschen har
noterat ett ökat intresse för sömnad, speciellt hos de yngre. Låt
programmet och ditt eget syprojekt inspirera dig att sy.
Janome – symaskiner och tillbehör sedan 1921

Janome är Japanskt och startade så tidigt som 1921.
Introducerades på den europeiska marknaden i början av
1990-talet och har sedan blivit en av de mest populära symaskinerna inom sömnad. Janome satsar på kvalitetsmaskiner och
är under ständig utveckling av nya unika symaskiner för att tillfredställa alla dem som har sömnad som hobby. Sista ”skriket” är
en symaskin som syr och broderar via kommunikation med iPad.
Symaskinsbranschen är uppdaterad inom den senaste teknologin
– nu ska hela Sverige få ta del av detta.
Lycka till med sömnad och kom ihåg att hos din fackhandlare gör
du ditt tryggaste och bästa symaskinsköp och inte minst där får
du den bästa servicen och support som just du förtjänar när du
köper en kvalitetsprodukt.

Marie Eivik
SyMagasinet

Vi som arbetar med SyMagasinet tycker det är spännande att dela med oss av vår kunskap. Det är medarbetare som arbetar med de noga utvalda produktern som skriver det mesta du läser i SyMagasinet.
Därmed vet du att det är fackfolk som står bakom
produkterna som presenteras i magasinet.
SyMagasinet - Big fan of Quality Brands!

Premiär
14 oktober 21.00

Vem blir Sveriges bästa hemmaskräddare?

Trygghetsgaranti ingår i köpet
En Janome symaskin är alltid ett säkert val. Du kommer att glädja dig över den gedigna kvaliteten,
eleganta designen och de många användarvänliga möjligheterna i många år framöver. Janome ger
dig hela 5 års fullgaranti. Janome täcker både kostnaden för delar och arbete vid fabrikationsfel.
Janome garantin i 5 år är ett kostnadsfritt tillägg till Konsumentköplagen. Konsumentköplagen ger
dig lagstadgad reklamationsrätt i 3 år.
Personlig service
Genom att köpa din symaskin hos fackhandeln, så får du värdefull personlig service och individuell rådgivning. Detta gäller inte
bara vid inköpstillfället utan också efter köpet.
Ett inköp av en så avancerad produkt som en symaskin ska
inte styras av tillfälligheter. Gör ett tryggt köp genom personlig
kontakt med fackhandeln. Direkt kontakt med kunnig personal
ger dig fördelen av att kunna diskutera och komma fram till den
bästa maskin som bäst uppfyller dina krav. Kunnig personal ger
nämligen inte bara en förenkling av valprocessen, utan också en
hjälpande hand med många goda råd och rekommendationer
både under och efter köpet. Din svenska Janome återförsäljare
finns till för dig!

Good Design Award
Janome Sewing Machine Co., Ltd. (Tokyo) är stolta över att meddela att ytterligare en av deras symaskinsmodeller har tilldelats
Good Design Award. Tidigare har tre av deras modeller fått
utmärkelsen: Janome Horizon 7700QCP, 3160QDC och 2160DC.
Nu har även Janome Decor Computer 6030 tilldelats priset Good
Design.
DC6030 har dessutom fått utmärkelsen ”GOOD DESIGN Best
100” med motivering från juryn: ”nytänkande, inspirerande
design.”
The Good Design Awards är ett omfattande program för utvärdering och främjande av design i regi med Japan Industrial Design
Promotion Organization (JIDPO).
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Miljö- och kvalitetskrav
Alla Janome´s fabriker har tilldelats ISO 14001 och ISO 9002
certifikat. Som bevis på att företaget uppfyller de krav som
respektive standard kräver, certifieras företaget av ett oberoende
certifieringsorgan.
ISO 14001 är en internationell accepterad standard, som utgör
grunden för fastställande av miljöledning.
ISO 9002, avser kvalitetskontroll för att ge en hög standard i alla
led och startar redan vid designen av varje enskild del. Denna
del för del, moment för moment kontroll, betyder för dig som
Janome ägare, att du kan lita på kvaliteten hos din Janome
produkt.
Eget utvecklingscenter
Janome fortsätter sitt åtagande att utveckla ett stort spektra
av högkvalitets symaskiner för att tillfredsställa behovet hos
dagens kunder. Utvecklingen innefattar även programvaror för
stygnsättning och diverse tillbehör med inriktning att öka värdet
av Janome produkterna. Med koncentration på vår styrka att
producera goda produkter, möta kundens behov och sträva efter
att förbättra kvaliteten och skaparglädjen hos alla sömnadsglada
människor från hela världen. Nu arbetar vi mot att nå 70 miljoner
producerade kvalitets symaskiner.

Producent
Janome grundades 1921 med inriktning att producera symaskiner. 1936 invigde företaget Koganei fabriken i Tokyo, som var den
första samlingsband fabriken för symaskiner. 1969 etablerades
Janome Taiwan och 1988 Janome Thailand.
I dag blir avancerade broderimaskiner fortfarande producerade
på Koganei fabriken i Tokyo. Janome Taiwan producerar elektroniska symaskiner och overlockmaskiner samt mekaniska modeller. Janome Thailand producerar mekaniska modeller. Janome
Sewing Machine Manufactoring Co., Ltd, ett företag med en total
årsproduktion på över 2 miljoner symaskiner.

”Next Generation Friendly” certifikat
Den 18 juli 2008, tilldelades Janome “Kurumin Mark” certifikatet.
Certifikatet är baserat på den Japanska regeringens lag om att
verka för åtgärder som stöttar tillväxten av den yngre generationen “Law to Promote Measures to Support the Development of
the Next Generation”. Namnet Kurumin kombinerar inlindandet av
ett spädbarn och idéen om en arbetsplats som spelar en väsentlig roll genom att ge stöd åt anställda föräldrar. Under många år
har Janome aktivt engagerat sig i att skapa förutsättningar som
stöttar balansen mellan familj och arbete inför framtiden. För
denna insats har Janome tilldelats certifikatet “Next Generation”.
Certifikatet utfärdas av “the Ministry of Health, Welfare and
Labour”, och ges till företag som aktivt ger stöd åt föräldrar till
den uppväxande generationen.
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Memory Craft Horizon 15000
Sy-, quilt- och broderimaskin

Modellspecifikation Memory Craft Hoizon 15000 v. 2
Klassifikation

Sy-, quilt- och broderimaskin (Grupp 1A)

Form

Friarm

Inbyggda sömmar
Alfabet (sy)

510 inkl. 13 olika typer av knapphål
3 typsnitt: Block, Script, Broadway 5 och 7
mm, (Block stora bokstäver och siffror 9 mm).

Max. stygnbredd

9 mm

Max. stygnlängd

5 mm framåt och bakåt

Invändigt arbetsutrymme
Syhastighet

B:280xH:120 mm
1000 spm 3 mm ZZ, 700 spm 7 mm ZZ, 600
spm 9mm ZZ

Stygn- och funktionsval

LCD tryckskärm, fullfärg

Nål upp/ner knapp

Ja, fabriksinställning nere

Knälyft

Ja, justerbar

Undermatare/antal matare

SFS+, 7 delad

AcuFeedFlex övermatare

Inbyggd, differentialjustering, avtagbar, smal
och bred

Raksömstygnplåt

Snapp av/på byte

Standardpressarfötter
Knapphålsfot inkl. stabiliseringsplatta, fållfot, blixtlåsfot, osynlig blixtlåsfot,
applikationsfot, applikationsfot öppen, blindfållfot, kastfot, justerbar 3-i-1
quiltfot, quiltfot PD-H, knappfot, knapphalsplatta, 1/4” fot, bred och
smal övermatarfot med hållare, 1/4” fot, blixtlåsfot och applikationsfot till
övermatare, broderifot i metall, raksömstygnplåt, quiltlinjal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sy-, quilt och broderimaskin
510 sömmar inkl. 13 knapphål
9 mm breda sömmar
Syhastighet 1000 stygn per minut
EasySet undertrådspolsystem
480 inbyggda design
11 typsnitt i tre höjder: 10, 18 och 30 mm
Monogram, 2- och 3 bokstäver
Inkl. 5 ramar (100x40 till 230x300 mm)
Broderihastighet 1000 stygn per minut
Kombinera och redigera design på skärmen
PC anslutning via iPad, USB minne och USB kabel
Trådklipp
5 års fullgaranti

Machines

Nu lanseras version 2,0. Smart, enkelt och
bekvämt är stickorden för denna underbara
maskin! Snygg design, snabb, användarvänlig,
unika funktioner och tystgående. Oavsett om
du syr lappteknik, heminredning, kläder, broderar eller en kombination av allt, gör Memory
Craft Horizon 15000 sömnaden ännu roligare.
Trådlös överföring via iPad. Sy-, quilt- och
broderimaskin med programvaran HorizonLink
inkl. AcuFill program och StitchComposer.
Antal nålar

1 nål

Inbyggda design

480

Max. broderiyta

230x300 mm (obegreänsad broderiyta med
clothsetter*)

Min. broderiytan (friarm)
Maskin storlek
Vikt
Broderihastighet
Tryckskärm
Typsnitt
Monogram
Standardramar

Tid och stygnindikator
PC anslutning

100x40 mm (äkta friarmsbrodering)
B:650/ H:320/D:260(373) mm
14,5
400-1000 spm
LCD tryckskärm, fullfärg
11 typsnitt 10-30 mm höga
Horixontell och vertikal skrift
2- och 3 bokstäver
100x40 mm, 140x140 mm, 220x220 mm,
magnet 230x230 mm och 230x300 mm inkl.
schabloner
Broderitid i minuter/stygnräknare
Trådlös via iPad, 2 st USB och USB kabel

Spolsystem

Liggande, Easy Set

Trådsensor

Övertråd, undertråd och spolsensor

Redigeringsfunktioner

Rotera, zoom in/ut, koperia/klistra in, dra/
placera, flippa vågrätt/lodrätt, förstora/förminska

Belysning av syområde

10 st LED på 5 placeringar

Separat spolmotor

Ja

Nålträdare

Helautomatisk

Trådklipp

Ja

Standard tillbehör

Rengöringsborste, extra trådrullehållare, filt till
trådhållaren, trådnät, nålask 5-pack sorterade,
broderisax, skruvmejsel (bred), trådrullelock litet
2 st och stort 2 st, spolar 5 st, raksömstygnplåt,
sprätt- och knapphålskniv, pekpenna till
tryckskärmen, olja, 100x40 mm, 140x140
mm, 220x220 mm, magnet 230x230 mm och
230x300 mm inkl. schabloner, startkit broderi,
magnetklämmor 4 st långa och 4 st korta,
spolkorg till broderi (8g), knälyft, syguide, sybord,
nätkabel, bred fotpedal, förstoringsglas 3 st,
broderienhet, programvara horizonlink inkl. acufil
quiltprogram, USB kabel, maskinhuv i tyg, DVD,
ikonöversikt, instruktionsbok.
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Trådlös överföring av design till broderimaskinen
Du behöver varken kabel eller
USB för att överföra design.
Nu kan du sända broderidesignen trådlöst direkt till
din broderimaskin från data
eller iPad. Smart, enkelt och
bekvämt!

Smarta och användbara
iPad Appar
Janome´s appar, AcuEdit™
AcuMonitor™ och
AcuDesign™ öppnar för nya
möjligheter för din sömnad och
brodering. AcuMonitor™ tillåter
dig att övervaka broderingen
på iPad skärmen. Du kan nu
lämna broderimaskinen men
ändå ha full kontroll. AcuEdit™
gör att du kan skapa dina design varsomhelst och närsomhelst. Alla redigeringsmöljigheter som MCH15000 erbjuder
finns även
tillgängliga i din
(http://janomespecials.com/mc15000v2)
iPad. När du är färdig med
(http://janomespecials.com/mc15000v2)
dina design,
sänd dem trådlöst
till din broderimaskin. NYHET!
AcuDesign™ finns att köpa på
AppStore och som ger dig möjlighet att köpa, redigera, importera och exportera design
från iOS mobilenhet såsom
iPhone och iPad. Dessutom
följer 500 broderidesign med,
även support för alla broderiformat. Gå in på AppStore för
mer information.

d Features

00 Version 2.0 now has more

ur creativity. With 10 new stitches,

riable zig-zag feature, you can

Avancerad PC anslutning Horizon Link Suite™
Även om det är lika enkelt
som förrut att skapa och
redigera design på den stora
tryckskärmen, får du nu med
Memory Craft Horizon 15000
nya redigeringsmöjligheter!
Du kan använda din dator för
att redigera design. Använd
musen för att dra, släppa
och redigera! Det innebär att
redigering av design endast
begränsas av skärmen du
ansluter till din dator! Nu även
med trådlös designöverföring
utan att behöva koppla ihop
broderimaskin och data.
Marknadens största LCD
tryckskärm
Allt är större och tydligare
på MCH15000 stora 9” LCD
tryckskärm, med hela 19,5
x 12 cm design arbetsyta.
Redigera design och skapa på
den stora tryckskärmen. Se allt
tydligt med 16 miljoner färger.
AcuFil programvara och
magnet broderiram
Horizon Link Suite programvara inkluderar Janome´s signatur quiltprogram AcuFil. AcuFil
tillåter dig enkelt att skapa
quiltdesign. Programmet innehåller även quiltkalkulator.
Knappa in quiltens mått och
programmet kalkulera och
beräknar automatisk stipplling
till hela din quilt. Du kan välja
mellan flera olika quiltdesign.
Programmet tillåter dig att
skriva ut schablon för exakt
ramplacering. Specialram med
hård schablon och magnetfästen följer med maskinen.

2014-10-11 00:18

280 mm arbetsområde till
höger om nålen
Det är vårt största invändiga arbetsområde någonsin.
Perfekt för quiltning, hemtextil
eller annat projekt där extra utrymme är ett måste. Men det
innebär också att maskinen
kan använda en större broderiram, med samma stabilitet
och precision som Janome är
AcuDesign App as an Added Bonus!
Now included with every purchase of a HMC15K is the allkända
new
för!
AcuDesign embroidery app. AcuDesign is Janome's newest and
best app for editing, importing and converting embroidery

AcuFeedFlex™
Vårt unika tygmatningsystem
har länge varit legendarisk i
sy och quilt världen p.g.a sin
fantastiska precision. Med
Memory Craft Horizon 15000
har vi hittat ytterligare ett sätt

designs.

00v2/whatsnew.html)

att förbättra denna fantastiska
enhet. Nu är AcuFeedFlex™
systemet avtagbart och kan
förvaras i tillbehörsfacket när
det inte används. AcuFeed
Flex™ kommer nu i två användbara varianter. Bred fot,
använd denna fot till quilting,
sy ihop och traditionell sömnad. Den smala foten tillåter
enkare manövrering för mer
detaljerat arbete.
Stitch Composer™
Med det unika Stitch
Composer™ programmet
kan du skapa och redigera
sömmar från din dator. 100
sömmar från maskinen är
inbyggda i programmet.
Skapa dina egna sömmar från
scratch! Programmet är lätt att
använda och det är enkelt att
överföra stygn till maskinen.
Linear Motion Embroidery™
Janome är pionjärer på
marknaden för broderier med
en XY rörelse som lanserades
under 1990-talet med Memory
Craft 8000. Som världens
största tillverkare av industriella stationära robotar har vi
genomfört och fulländat denna
teknik. Denna kompetens
återanvänds inom sömnaden,
med vår toppmoderna linjära
rörelse Embroidery™ System.
Detta system använder 3
linjär rörelse guider - två på
X-axeln, en på Y. Detta möjliggör oöverträffad stabilitet och
rörlighet, även med vår största
broderiram.
Oberoende motor för
undertrådspolning
Nu har du möjliheten att
spola undertråd medan du syr.
MCH15000 har extra motor för
undertrådspolning.
Undertrådspolning med
trådkniv
Den nya spolmekanismen har
fem knivar. Det går snabbt och
smidigt att spola undertråd.
Enkel att lägga i
undertrådspolen
Det specialdesignade spolhuset och spollocket tillåter dig
att enkelt lägga ner spolen,
skära av tråden och på med
spollocket. Nålen tar automatiskt upp undertråden när
du startar att sy. Inga långa
trådändar, enkelt och bekvämt!

Auto pressarfotslyft
Den automatiska pressarfotslyften lyfter automatiskt
pressarfoten efter trådklipp
eller efter en programmering
av trådklipp t.ex vid slutet av
en rad med dekorativa sömmar. Detta ger dig fria händer
och du kan hålla händerna på
ditt projekt. Pressarfotlyften
kan även programmeras så
att den lyfter vid slutet av varje
söm, med nålen nere för att
lätt kunna vända tyget. Denna
unika funktion förenklar sömnadsprocessen - du får färre
manuella steg, spar tid och
ökar effektiviteten.
9 mm breda sömmar
Det stämmer - du kan sy 9mm
breda sömmar med Memory
Craft Horizon 15000. Bredden
gör dina dekorsömmar fylligare, klarare och mer distinkta.
Bredare, mer distinkta sömmar
gör att du kan fylla större
område med sömmar, snabbare - du sparar värdefull tid
när du syr.
One Step™
Stygnplåtkonvertering
Att använda rätt verktyg vid
rätt tidpunkt är viktigt inom
sömnad. Vid sömnad i tunna
tyger eller sammanfogning av
quiltar, gör en raksömstygnplåt
hela skillnaden. Med vår One
Step™ stygnplåtkonvertering
kan du enkelt växla och använda det perfekta verktyget
för ditt projekt. Tryck bara på
spaken för att ta bort stygnplåten, för att sedan knäppa
en ny på plats - det tar bara
några sekunder, utan några
skruvmejslar! Detta system
aktiverar även en sensor som
gör att bara raksöm kan sys
när raksömstygnplåten är
monterad. Du behöver aldrig
oroa dig för att bryta en nål!
Bägge stygnplåtarna ingår
som standard tillbehör.
Undertrådsensor
När du broderar eller syr stora
projekt, är det ibland svårt
att hålla reda på hur mycket
undertråd som finns kvar.
Undertrådsensorn varnar när
undertråden börjar ta slut.
Memory Craft Horizon 15000
har ett avancerat sensorsystem som tillåter dig att ställa in
nivån för känsligheten. Denna
funktion är också till stor

AcuDesign App Site (http://acudesign.janome.com)
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hjälp vid sömnad med olika
trådgrovlekar. Du kan öka
känsligheten när du använder
en tjock undertråd, och sänka
den för tunna trådar.
Variabel Zig Zag™
Avancerade verktyg ger
avancerade möjligheter för
kreativa uttryck. Memory Craft
Horizon 15000 innefattar
en helt ny funktion: Variabel
sicksack. Denna funktion ger
exakt kontroll över stygnbredden via knälyften! Du som
frihandsbroderar (målar med
tråd) kommer att glädja dig
över kontrollen av stygnbredden. Börja med en raksöm,
medan maskinen fortfarande
syr, tryck knälyften för att
bredda din söm upp till en
9 mm bred sicksack. Släpp
trycket gradvis för att återgå till
en raksöm. Denna avancerade
styrning öppnar fantastiska
nya möjligheter till skapande
uttryck med frihandsquiltning,
trådmålning, applikation, frihands monogram och mycket
mer. NYHET i version 2,0, du
kan nu begränsa maxbredden
för fullt utslag på knälyften.
Detta förenklar kontrollen över
stygnbredden.

Broderi i hög hastighet
Memory Craft Horizon 15000
är vår snabbaste broderimaskin någonsin, med 1000 stygn
per minut. Janome teknik
har möjliggjort denna otroliga
hastighet för broderi utan att
kompromissa med varken
stygnkvalitet eller precision.

8

Kompakt broderienhet
Snygg design sitter i detaljerna. Janome´s ingenjörer har
hittat ett sätt att erbjuda stora,
professionell broderier och
ändå hålla broderienheten så
kompakt som möjligt. Inget
annat märke kan erbjuda lika
stort broderiutrymme, med så
liten maskin. Den monterbara
broderenheten snäpper rakt
in på baksidan av maskinen.
Dessutom innebär denna
innovativa placering av broderienheten att du kan använda
friarmen, även när du broderar.
Extra stor broderiyta
Vår nya GR broderiram
erbjuder 230x300 mm stort
broderiområdet. Den unika
designen av GR broderiramen
inkluderar magnetfästen för
ökad stabilitet. Ingen annan
maskin kan erbjuda ett så stort
broderiområde och garantera
stabilitet och precision som
Janome. Även den legendariska SQ broderiramen har
expanderat, till kvadratisk
230 mm. Detta innebär att
du kan brodera 230 mm (9”)
quiltblock. Kvadratisk 140 mm
broderiramen och friarmsramen följer också som standard
med maskinen.

Trådklipp vid trådhopp
Oroa dig inte för att stoppa
broderingen för att klippa
trådar i ett design. Med automatisk trådklipp vid trådhopp,
skär maskinen av hopptrådarna, så att du kan spara tid
och energi vid brodering. När
maskinen klipper av tråden

Machines

drar den trådänden till baksidan av broderier för professionella resultat.
Cutwork
Memory Craft Horizon 15000
har inbyggd cutwork funktion.
När cutwork design sänds till
maskinen visas information om
vilken cutwork nål du ska använda. Trådspänningsensorn
och automatiskt trådklipp
kopplas också automatiskt
ur då du ej använder tråd i
cutwork nålarna.
91 nålpositioner
Memory Craft Horizon 15000
erbjuder 91 nålpositioner.
Detta möjliggör mer detaljer i
dekorsömmar och finjustering
för övriga sömmar.
Belysning
Memory Craft Horizon 15000
erbjuder fantastisk arbetsbelysning, där du behöver det
mest. Vårt ljussystem High
Light™ aktiveras genom att
dra den framåt. Den justerbara belysningen riktar ljuset
mot nålen, du ser stygnen
tydlig och att trä nålen blir
otroligt enkelt. Tio extremt
ljusstarka LED lampor på fem
platser lyser upp arbetsytan
på maskinen. Även funktionknapparna är upplysta - de
blir lätta att hitta och använda.
För ännu mer fokus följer tre
specialförstoringsglas med
för montering på front kåpan,
som enkelt kan fällas fram
och tillbaka. Belysningen och
förstoringsglaset gör att du
kan sy i timmar med utmärkt
komfort!
Frihandsquiltning
Att slutföra sina projekt från
början till slut är en känsla som
inte kan matchas - speciellt
när ditt projekt är en unik
quilt! Memory Craft Horizon
15000 gör frihandsquiltningen
enklare än någonsin. Anpassa
fotens höjd för ditt projekt och
önskemål - ställ in den högt för
en tjock quilt med massor av
vadd, eller lågt för den tunnare
quilten. Du kan även lagra dina
inställningar.
Schablon stödlinjer
Stödlinjer är inbyggda i bårddesignen. Konstruktionen
skapar automatiskt tråckel
stygn för att möjliggöra perfekt

placering av dina design, så
att du enkelt skapar en bård
utan synliga skarvar. Använd
jog ikonerna för att flytta
broderiramen.
AcuGuide™ Cloth Guide
Tygguide för exakta sömsmåner. Montera tygguiden
på broderiarmen och ange
önskad sömsmån. Sömmar
kan ställas in mellan 27 mm
(1/16”) till vänster om nålen till
210 mm (8 1/4”) till höger om
nålen. Broderiarmen rör sig
med 0.1 mm för finjustering.
Automatiskt
pressarfotstryck
En tygsensor känner automatiskt av tjockleken på tyget
och justerar pressarfotstrycket. Detta garanterar att
tyget inte glider, men rör sig
smidigt och enkelt när du syr.
Pressarfotstrycket kan också
justeras manuellt. Detta gör att
du kan minska trycket för tjockare tyger, eller ställa in dina
egna personliga preferenser.
Ergonomisk knälyft
Janome´s ingenjörer slutar
aldrig att utveckla. Knälyften
som lyfter pressarfoten har
förbättras för att vara mer
ergonomisk och justerbar för
att passa alla sömmerskor
oavsett storlek eller höjd. De
gjorde även en specialdesign
av knälyften för att den ska
fungerar perfekt med den
superlånga friarmen på maskinen. Du kan nu sitta rakt framför nålen med knälyft perfekt
positionerad för frihandsquiltning, variabel sicksack eller
normal sömnad.
Flera sömmar, flera inbyggda broderi!
Memory Craft Horizon 15000
inkluderar ett fantastiskt utbud
av inbyggda sömmar och
broderidesign. Du hittar 510
inbyggda sömmar, bland annat
13 olika knapphål och med
Stitch Creator blir ditt antal
sömmar oändligt. Tre teckensnitt ger dig många valmöjligheter för att sy bokstäver. 480
inbyggda broderier ingår. För
broderi typsnitt kan du välja
mellan 11 teckensnitt, 2 & 3
bokstavs monogram. Med så
många stygn och broderier blir
din kreativitet obegränsad!
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Elna Press 520 och 720

Med strykpress halverar du stryktiden
Halvera stryktiden, spar tid med 10 gånger så stor strykyta. Professionellt pressresultat med perfekta presskanter och inga blanka pressmärken Inget slitage på kläderna då du ej gnider på tyget
och inga knappar går sönder. Inga brännmärken, alarm vid för lång presstid och med automatisk
urkoppling. Mindre stress, du kan sitta när du pressar. Ej heller någon fysisk anstängelser för axlar
och armar. Enkel att använda, alla kan pressa.

10 gånger så stor pressyta mot ett
strykjärn.

Stor plats till dukar och lakan.

Vattenbehållare fylls med kranvatten.

Ånga.

Modellspecifikation
Klassifikation

Inbyggd ärmbräda.

Jersey och stickade
plagg blir som nya

Elna Press 720 Elna Press 520
(röd)
(lila)
Strykpress

Strykpress

Ja

-

Pressyta stora brädan

620x250 mm

620x250 mm

Pressyta lilla brädan

550x110 mm

-

Rostfri värmesula

Ja

Ja

Elektonisk temperaturkontroll

Ja

Ja

Temperaturväljare

Ja

Ja

Låg enerigförbrukning

Ja

Ja

Belsyning

Ja

Ja

Auto. avstängning med signal

Ja

Ja

Lös vattenbehållare

Ja

Ja

12 kg

10 kg

Strömkabel,
instruktions DVD,
instruktionsbok

Strömkabel,
instruktions DVD,
instruktionsbok

Inbyggd ärmbräda

Vikt
Standard tillbehör
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Memory Craft 9900
Sy- och broderimaskin

Färgstark, trendig, kompakt, funktionell - helt
enkelt en underbar maskin som snabbt blir
”bästisen” i syrummet! Memory Craft 9900 syoch broderimaskin levereras med tre utbytbara
färgglada frontpaneler (flera färger finns som
extra tillbehör). Snygg elegant design. Kompakt
kombimaskin, liten nätt broderienhet som även
kan vara monterad när du syr. Användarvänliga
smarta funtioner som underlättar din sömnad.
Du kan sy upp till 1.000 stygn per minut, brodera upp till 800 stygn per minut.

Modellspecifikation
Klassifikation
Form
Inbyggda sömmar
Monogram

2 typsnitt: Block och Script 5 och 7 mm, (Block
stora bokstäver och siffror 9 mm.

5 mm framåt och bakåt

Invändigt arbetsutrymme
Syhastighet
Stygn- och funktionsval
Nål upp/ner knapp
Knälyft
Undermatare/antal matare
AcuFeed övermatare
Raksömstygnplåt

B:210xH120 mm
1000 spm 3 mm ZZ, 700 spm 7 mm ZZ, 600
spm 9mm ZZ
LCD tryckskärm
Ja, fabriksinställning nere
Ja, justerbar
SFS+, 7 delad
Snapp av/på byte
Knapphålsfot inkl. stabiliseringsplatta, fållfot,
blixtlåsfot, applikationsfot, blindfållfot, kastfot,
quiltfot PD-H, knappfot, knapphalsplatta, 1/4”
fot, , broderifot i metall, raksömstygnplåt,
quiltlinjal.
1 nål

Inbyggda design

175

Max. broderiyta

170x200 mm (obegränsad med clothsetter*)

Maskin storlek
Vikt
Broderihastighet
Tryckskärm
Typsnitt
Monogram
Standardramar
Tid och stygnindikator
PC anslutning

Machines

200 inkl. 6 olika typer av knapphål

Max. stygnlängd

Min. broderiytan (friarm)

10

Friarm

9 mm

Antal nålar

Sy- och broderimaskin
200 sömmar inkl. 6 knapphål
9 mm breda sömmar
Syhastighet 1000 stygn per minut
EasySet undertrådspolsystem
175 inbyggda design
3 typsnitt i tre höjder: 10, 18 och 30 mm
Monogram, 2 och 3 bokstäver
Inkl. 2 ramar (140x140, 170x200 mm)
Broderihastighet 800 stygn per minut
Kombinera och redigera design på skärmen
PC anslutning via USB minne
Trådklipp
5 års fullgaranti

Sy- och broderimaskin (Grupp 1B)

Max. stygnbredd

Standardpressarfötter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memory Craft 9900

100x40 mm friarmsram* (äkta friarmsbrodering*)
B:475/ H:316/D:223(336) mm
10,5 kg
400-800 spm
LCD tryckskärm
3 typsnitt i 3 höjder (10, 18 och 30 mm)
Horizontell och vertikal skrift
2- och 3 bokstäver
140x140 mm och 170x200 mm inkl. schabloner
Broderitid i minuter/stygnräknare
USB minne

Spolsystem

Liggande, Easy Set

Trådsensor

Övertråd, undertråd och spolsensor

Redigeringsfunktioner

Rotera, zoom in/ut, koperia/klistra in, dra/
placera, flippa vågrätt/lodrätt, förstora/förminska

Belysning av syområde

5 st LED på 3 placeringar

Separat spolmotor

-

Nålträdare

Ja

Trådklipp

Ja

Standard tillbehör

Rengöringsborste, extra trådrullehållare, nålask
5-pack sorterade, broderisax, skruvmejsel (bred),
trådrullelock litet 2 st och stort 2 st, spolar 5 st,
raksömstygnplåt, sprätt- och knapphålskniv,
pekpenna till tryckskärmen, olja, broderiram
140x140 mm och 170x200 mm inkl. schabloner,
magnetklämmor 4 st, spolkorg till broderi (8g),
knälyft, 2 extra frontpaneler (pärlemor, grön metallic),
syguide, nätkabel, bred fotpedal, broderienhet,
maskinhuv i tyg, CD med designtemplate,
ikonöversikt, instruktionsbok och DVD.
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Linear Motion Embroidery™
Detta system använder 3
linjär rörelse guider - två på
X-axeln, en på Y. Detta möjliggör oöverträffad stabilitet och
rörlighet. 175 inbyggda design
till de 2 standardramarna med
broderiyta 140x140 mm och
170x200 mm. Inbyggda broderitypsnitt: Gothic, Script och
Cheltenham 13-30 mm höga.

91 nålpositioner
Memory Craft Horizon 9900
erbjuder 91 nålpositioner.
Detta möjliggör mer detaljer i
dekorsömmar och finjustering
för övriga sömmar.

Undertrådspolning med
trådkniv
Den nya spolmekanismen har
fem knivar. Det går snabbt och
smidigt att spola undertråd.

Enkel att lägga i
undertrådspolen
Det specialdesignade spolhuset och spollocket tillåter dig
att enkelt lägga ner spolen,
skära av tråden och på med
spollocket. Nålen tar automatiskt upp undertråden när du
startar att sy.
9 mm breda sömmar
Du kan sy 9 mm breda sömmar med Memory Craft 9900.
Bredden gör dina dekorsömmar fylligare, klarare och
mer distinkta. Bredare, mer
distinkta sömmar gör att du
kan fylla större område med
sömmar, snabbare - du sparar
värdefull tid när du syr. Välj
mellan 200 sömmar, 2 olika
europeiska alfabet: Block och
Script. Breda dekorativa sömmarna ger dig möjlighet att
dekorera med bl.a. symboler
och små hjärtliga texter.

One Step™
Stygnplåtkonvertering
Med vår One Step™ stygnplåtkonvertering kan du enkelt
växla och använda det perfekta verktyget för ditt projekt.
Tryck bara på spaken för att ta
bort stygnplåten, för att sedan
knäppa en ny på plats - det
tar bara några sekunder, utan
några skruvmejslar! Detta system aktiverar även en sensor
som gör att bara raksöm kan
sys när raksömstygnplåten är
monterad. Du behöver aldrig
oroa dig för att bryta en nål!
Bägge stygnplåtarna ingår
som standard tillbehör.
Undertrådsensor
När du broderar eller syr stora
projekt, är det ibland svårt
att hålla reda på hur mycket
undertråd som finns kvar.
Undertrådsensorn varnar när
undertråden börjar ta slut.
Memory Craft 9900 har ett
avancerat sensorsystem som
tillåter dig att ställa in nivån för
känsligheten. Denna funktion är också till stor hjälp vid
sömnad med olika trådgrovlekar. Du kan öka känsligheten
när du använder en tjock
undertråd, och sänka den för
tunna trådar.

Kompakt broderienhet
Snygg design sitter i detaljerna. Den monterbara broderenheten snäpper rakt in på baksidan av maskinen. Dessutom
innebär denna innovativa
placering av broderienheten att
du kan använda friarmen, även
när du broderar.
Belysning
Memory Craft 9900 erbjuder
fantastisk arbetsbelysning, där
du behöver det mest. Fem extremt ljusstarka LED lampor på
tre platser lyser upp arbetsytan
på maskinen. Även funktionknapparna är upplysta - de
blir lätta att hitta och använda.
Belysningen gör att du kan sy i
timmar med utmärkt komfort!

Schablon stödlinjer
Stödlinjer är inbyggda i bårddesignen. Konstruktionen
skapar automatiskt tråckel
stygn för att möjliggöra perfekt
placering av dina design, så
att du enkelt skapar en bård
utan synliga skarvar. Använd
jog ikonerna för att flytta
broderiramen.
AcuGuide™ Cloth Guide
Tygguide för exakta sömsmåner. Montera tygguiden
på broderiarmen och ange
önskad sömsmån. Sömmar
kan ställas in mellan 27 mm
till vänster om nålen och
140 mm till höger om nålen.
Broderiarmen rör sig med 0.1
mm för finjustering.
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MB4

Pro Broderimaskin - 4 nålar
Det självklara valet när det är detaljerna som
avgör! MB4 - 4 nålar är specialanpassad till
hem-, förening- och småföretagaren. Den passar hemma i syrummet hos entusiasten, eller hos
det lilla textilföretaget som vill brodera, är ute på
marknader, föreningsbroderi och mässor. Det är
en liten, nätt och helt komplett maskin som klarar
krav som man inte trodde var möjligt.
Modellspecifikation
Klassifikation
Antal nålar

MB4
Broderimaskin
4 nålar

Inbyggda design

50

Max. broderiyta

240x200 mm (obegreänsad broderiyta med
clothsetter*)

Min. broderiytan (friarm)
Maskin storlek
Vikt
Broderihastighet
Tryckskärm
Typsnitt

50x50 mm (äkta friarmsbrodering)
L:365/B:440/H:520 mm
20,5 kg
400-800 spm
LCD tryckskärm, fullfärg
10 typsnitt 10-30 mm höga
Horisontell och vertikal skrift

Janome har tagit det bästa ur två världar, industribroderimaskiner
och hembroderimaskiner. Av detta har man gjort MB4 som har
trådstativ för 2x4 trådar samt undertråd. Stor minneskapacitet och liten i format och vikt. Användarvänlig och enkel att trä
med färgkodad trådväg, enkelt rambyte, snabbt ramval och ett
automatiskt minne att gå tillbaka i broderiet om tråden skulle
gå av. Minnekapacitet med 1,5 miljoner stygn eller 100 design.
MB4 klarar av stora broderier galant, men är överlägsen gällande
microbrodering - d.v.s. pyttesmå detaljer broderas med otrolig
precision.

Monogram

Janome MB4 har hastigheten och teknologin som en industrimaskin, men är liten och lätt anpassad för hem- och småföretaget. Genom industriell teknologi och med stor minnekapacitet gör
MB4 unik med många fördelar inbyggda i broderimaskinen.

Redigeringsfunktioner

Rotera, zoom in/ut, koperia/klistra in, dra/
placera, flippa vågrätt/lodrätt, förstora/
förminska

Belysning av syområde

2 st LED

Standardramar

Tid och stygnindikator
PC anslutning

12

Pro Broderimaskin - 4 nålar
50 inbyggda design
10 typsnitt i tre höjder: 10, 20 och 30 mm
Monogram, 2 och 3 bokstäver
Inkl. 3 ramar ( (50x50, 126x110, 240x200 mm)
Broderihastighet 800 stygn per minut
Kombinera och redigera design på skärmen
PC anslutning via USB minne, kabel eller CD-ROM
Trådklipp
5 års fullgaranti

Machines

Broderitid i minuter/stygnräknare
CD-Rom station, USB kabel, USB minne,
ATA kort

Spolsystem

Stående med metallspole

Trådsensor

Över- och undertråd

Separat spolmotor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50x50 mm, 126x110 mm och 240x200 mm
inkl. schabloner

Ja

Nålträdare

-

Trådklipp

Ja

Standard tillbehör

Tillbehörsask i plast, rengöringsborste,
trådstativ med 9 trådrullehållare,
trådledarantenn, trådrullefilt, nålpaket, sax
(broderi röd), sprättkniv, skruvmejsel liten och
stor, pincett, olja, nålträdare, trådrullelock
5 st (stora), konhållare 5 st, trådnät 9 st,
spolar (metall) 5 st, broderiramar: 240x200
mm, 126x110 mm , 50x50 mm, nätkabel,
transportskruvar samt 2 brickor, USB kabel,
RCS Remote Controll (LCD skärm inkl.
kabel), instruktionsbok.
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Starta eget?

MB4 passar det lilla 		
broderiföretaget
Kanske förknippar du broderimaskinen med den
man ser utomlands som broderar namn på färglada hattar och T-shirt? Ett kul semesterminne!
Faktum är att det har varit både dyrt och komplicerat att få tag på professionell utrustning till
maskinbrodering och det har även varit stor brist
på leverantörer i Norden. Tack vare Janome´s
semi-professionella broderimaskin har du nu
chansen att förverkliga dina broderier hemma,
på kontoret eller mässan!
MB4 (Multi Needle Embroidery – 4 nålar) är det självklara valet för
hem- och småföretagen då den är en liten, nätt och en helt komplett maskin som du enkelt kan ta med dig dit det passar dig.
Maskinen utför allt i från mictrobroderier till täta satängfyllnader
och resultet är en fröjd för ögat! Professionella broderimaskiner
är kända för att ha 4 nålar och uppåt. MB4 har fyra nålar vilket
gott och väl räcker då det oftas bara behövs två till fyra färger för
att brodera en logotype. En annan viktig anledning till att Janome
valt att producera en maskin med fyra nålar är också för att priset
ska vara så rimligt som möjligt. Det finns inga begränsningar för
hur många färger som kan användas, den är enkel att trä och
har en egen motor för spoling av undertråd vilket gör dig helt
oberoende av om maskinen jobbar med andra uppgifter. Snabbt,
enkelt och effektivt ger MB4 dig broderier av högsta kvalitet trots
att den är smidig och portabel!
Dataprogrammet Digitizer MBX konverterar automatiskt alla
TrueType typsnitt från din dator till de finaste broderibokstäver. Programmet ger dig möjligheten att styra upp till tre MB4
samtidigt från samma PC – med tre olika motiv om du önskar
det. Du har full kontroll under hela processen på din PC. Du kan
enkelt styra maskinens alla funktioner från den praktiskt avtagbara LCD skärmen. Du kan även redigera och sätta i hop design
som lagrats i maskinen, ett minneskort eller i ett USB-minne.
LCD skärmen har också ett tangentbord som gör det enkelt att
använda sig av text.
Varför inte kombinera färdiga design med en personlig touch?
Digitizer MBX är det mest kraftfulla stygnsättningsprogrammet på
marknaden i sin prisklass. Med exakt samma funktioner som de
professionella, men till ett mycket bättre pris!
Janome MB4 är en oerhört pålitlig, flyttbar, broderimaskin och
den blir din till ett bra pris! Maskinen kommer att överraska dig
med hur enkelt och roligt du kan uppnå broderiresultat av högsta
kvalitet!
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Memory Craft 350E
Broderimaskin

Det självklara valet när det är detaljerna som avgör! Memory Craft 350E är anpassade till hem-,
hobby- och småföretagaren. Den passar hemma
i syrummet hos entusiasten, eller hos det lilla
textilföretaget som vill brodera, eller ute på marknader och mässor. Det är en liten, nätt och helt
komplett maskin som klarar krav som man inte
trodde var möjligt.
Broderimaskin med möjlighet att importera design via USB
minne, unika redigeringsmöjligheter, snabb microprossessor, och
automatiskt trådklipp. Perfekt komplement till din symaskin.
Broderiramar
Levereras med två standardramar, A-ramen med broderiyta
126x110 mm och B-ramen 200x140 mm. Du kan komplettera
med *friarmsramen 50x50 mm, *gigaramen 230x200 mm och
*kepsram. Välj de design du önskar att brodera och kombinera
på den upplysta LCD-tryckskärmen.
Importera design
Välj mellan de 100 inbyggda designen. Du kan även överföra
design från din PC via *USB minne. Fäst ramen i den inbyggda
broderienhetens teleskoparm och tryck på start. Du broderar!
MC350E stannar automatiskt när du ska byta trådfärg och klipper
automatiska av över- och undertråden med ett enkelt knapptryck.
Stygnkvalitet och redigeringsmöjligheter
Med den legendariska Janome stygnkvaliteten, kan du brodera ut
design med en hastighet av 750 stygn per minut, med underbar
precision. Självklart får du alla Memory Craft fördelarna med på
köpet, redigeringsmöjligheter direkt på tryckskärmen, rotera med
1 graders kontroll, förstora till 110% och förminska till 90% storlek
– full kontroll 1% åt gången, möjlighet till att kombinera och spara
egna design.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Broderimaskin
100 inbyggda design
3 typsnitt i tre höjder: 10, 18 och 30 mm
Monogram, 2 och 3 bokstäver
Inkl. 2 ramar ( (120x110, 140x200 mm)
Broderihastighet 750 stygn per minut
Kombinera och redigera design på skärmen
PC anslutning via USB minne eller CD-ROM
Trådklipp
5 års fullgaranti

Machines

Modellspecifikation

Memory Craft 350E

Klassifikation

Broderimaskin (grupp 2A*)

Antal nålar

1 nål

Inbyggda design

100

Max. broderiyta

200x230 mm gigaram*
(obegränsad broderiyta med clothsetter*)

Min. broderiytan (friarm)
Maskin storlek
Vikt
Broderihastighet
Tryckskärm
Typsnitt
Monogram
Standardramar
Tid och stygnindikator
PC anslutning

50x50 mm friarmsram* (äkta friarmsbrodering*)
L:458/B:215/H:330 mm
10 kg
400-750 spm
S/V
3 typsnitt i 3 höjder (10, 18 och 30 mm)
Horisontell och vertikal skrift
2 och 3 bokstäver
126x110 mm och 140x200 mm inkl.
schabloner
Broderitid i minuter/stygnräknare
CD-Rom station, USB minne, ATA kort

Spolsystem

Liggande

Trådsensor

Över -och undertråd

Redigeringsfunktioner

Rotera, zoom in/ut, koperia/klistra in, dra/
placera, flippa vågrätt/lodrätt, förstora/
förminska-

Belysning av syområde

Electron 3W

Separat spolmotor

-

Nålträdare

Ja

Trådklipp

Ja

Standard tillbehör

Rengöringsborste, extra trådrullehållare,
extra trådrullelock, trådrullefilt, nålask 5-pack
sorterade, broderisax (liten röd), skruvmejsel
(stor), skruvverktyg, trådrullelocklitet och
stort, spolar 5 st, broderiram A 126x110
mm, broderiram B 200x140 mm, schabloner
till inbyggda design, nätkabel, vinylhuv,
instruktionsbok.

SyMagasinet 18
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En designers dröm
Digitizer MBX
Med stygnsättning programvaran Digitizer MBX kan du
skapa egna personliga design
genom att använda de avancerade stygnsättningsverktygen eller genom att använda
genvägen av verktygen för
automatisk stygnsättning
från grafiska bilder, skannade
konstverk, clipart eller från
digitalkameran.
Var inte orolig över originalets
kvalitet, Digitizer har inbyggd
bildprepareringsverktyg för att
förbättra och kan skapa konturer automatiskt. Digitizer har
även direktkoppling till flera av
de populära grafiska programmen om du vill redigera din
bild innan du stygnsätter.
Välj mellan två programvaror
Välj mellan fullversionen Digiitzer MBX
eller den begränsade versionen Digitizer
JR. Digitizer JR kan uppgraderas till
fullversionen MBX. Bägger versionerna
kan användas tillsammans med Janome
broderimaskiner m.fl.
Stygnsätt fotografier med Photo Click
Photo Click programmet gör det enkelt att
skapa broderidesign av ett fotografi. Om
du har ett fotografi, eller inskannad bild, så
kan du brodera det.
Valmöjligheter för stygnsättning
Digitizer MBX har valmöjligheter för automatisk, halvautomatisk och frihandsstygnsättning. Användarvänlighet för nybörjaren
steg för steg, men ändå utmaningar för
den erfarna stygnsättaren.
1. Click-to-Design – automatisk stygnsättning av en hel bild med endast ett
klick.
2. Click-to-Stitch – automatisk stygnsättning av en del åt gången av bilden.
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Med Digitizer programvara
för stygnsättning skapar du
vackra broderidesign från
illustrationer.

Kreativiteten flödar med flera fyllnadsstygn att välja mellan.

3. Freehand – använd din bild som bakgrund, följ de delar och linjer du önskar
stygnsätta, lägg till egna detaljer, välj från
mängder av stygn och konturer för att
skapa exakt det design du önskar.
Avancerad redigering
Med Digitizer MBX kan du redigera design
ända ner på stygn för stygn nivå. Du har
flera redigeringsmöjligheter för att skapa
det perfekta designet. Obegränsade redigerings möjligheter!
Fantastiska strukturer
Genom att lägga till strukturstygn i ett
broderi skapar du enkelt ett visuellt djup
i designet. Digitizer MBX har mer än 130
strukturstygn att välja mellan. Programmet
erbjuder dig en mängd av motivfyllnadsstygn för att skapa delikata stilar.
Automatisk applikering
Digitizer MBX unika applikering funktion
är användarvänlig och skapar en perfekt
applikering snabbt. Placeringslinjerna
genereras automatiskt, först tråckelstygn
och därefter bårdstygnen.
Otroliga konturmöjligheter
Digitizer MBX kan skapa raksöm konturer,

sick-sack konturer och konturer av
dekorativa stygn. Detta skapar perfekta
avslutade kanter eller medverkar till att
skapa en extra effekt på designet. Du har
full kontroll över stygnlängd, bredd och
täthet.
Ändra storlek på designet
Med Digitizer MBX kan du ändra storlek
på designet och ändå behålla stygntätheten. Programmet justerar antalet stygn
och underlagsstygn automatiskt så att det
färdiga designet ser ut som orginalet. Du
kan importera design med olika filformat
och ändra storlek på det så att det passar
din broderiram eller projekt.
Spegelvänd och rotera
Broderidesign kan roteras med en
grad i taget för perfekt position till ditt
projekt. Stygn kan även roteras för att
skapa skuggor och djup i designet. Med
Digitizer MBX kan du dubblera design
och spegelvända dem, eller använda
”kopiera” och ”klistra in” verktygen för
att skapa stora design. Du kan enkelt
arrangera design baserade på ett speciellt
tema och använda matchande hörn och
bårdmönster.
SyMagasinet 18

Quiltfunktioner
Ekoquilt- och stipplingsfunktion med
mängder av variationsmöjligheter.

Digitizer delar automatiskt ett
design som är för stort för
ramen.

Med CoralDRAW Essentials X5, kan
illustrationer förberedas enkelt inför
stygnsättning.

En komplett redigeringsskärm erbjuder ett rikt utbud av
teckensnitt med 16
olika layouter.

Vackra färger
Skapa naturtrogna objekt som t.ex. en
blomma eller ett djur genom att använda
blandning och skuggeffekter av färger. Alla
färger kan användas till denna effekt och
genom att även använda stygnsättning
med ”fjäderkant” kan du skapa naturtrogna effekter och återskapa utseendet
av handsömnad.
Text och monogram
Lägg till text eller monogram till ditt projekt
och skapa något personligt att t.ex.
ge bort. Texten kan manipuleras i olika
riktningar, dras ut, båg formas uppåt eller
nedåt, och programmet inkluderar dessutom många valmöjligheter av förprogrammerade bårder som du kan lägga till som
en avslutning. Välj mellan över 50 förprogrammerade typsnitt, plus att du kan
använda alla dina True Type fonter som
finns i din dator.
Layout
Kombinera ramar och skapa layout ända
upp till 3 x 3 meter.

När du vill betona vissa detaljer i ett
broderi design, gör broderi inställningen
det enkelt! Använd förhandsgranskningen
för att kontrollera ditt design, för att ta
bort eller kombinera trådfärger efter dina
önskemål.

Lägg till ett dekorativt
motiv med lätthet

Design Galleri
Digitizer inkluderar ett design galleri där
du kan spara, se och hämta dina design
enkelt. Alla dina design kan sparas och
katalogiseras i ett centralt bibliotek. Du
kan också bläddra igenom och välja
broderier från CD eller kort. Digitizer kan
hantera de flesta designformaten och konvertera till olika format, ett och ett design
eller grupper.

Välj bland flera olika typer
av tyg för visuell stygnsättning av applikation. Den
nya versionen tar även
bort onödig överlappningar
av stygn för ett vackert
slutresultat.

Sätt personlig prägel på ditt design!.
Välj bland flera olika konturstygn.

Kontur med
trippel raksöm

Justera design för olika tyg kvaliteter
Justera design för bästa resultatet beroende på tyg kvaliteten genom att använda ”stretchiness allowance” och ”pull
compensation”. Välj vilken typ av tyg och
stretchgrad tyget har och Digitizer MBX
ordnar resten till dig, även automatisk
inställning av underlagsstygnen.

Kontur med
motivsöm

Utbildning på DVD
Trevor Conqergood har producerat utbildnings DVD och spännande workshops
som du kan studera på egen hand.
www.sunsetstitches.com
Digitizer MBX eller Digitizer JR
Digitizer programvaran finns i fullversion
MBX men kan också köpas i en ”lite”
version -JR. Besök janome.se för att se
begränsningarna i JR versionen.

Eko stygnsättning
är nu en möjlighet
för flera design.
www.symagasinet.se | www.symagasinet.no | www.symagasinet.dk
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Trådguide
WonderFil har lyft trådens betydelse, från att vara ett undervärderat och ofta osynligt hjälpmedel
inom sömnad till att ge tråd en status som special instrument för din kreativitet. Borta är uttrycket
”en tråd för alla behov”. Som sömmerska vet du att trådens betydelse för ett lyckat syresultat är
avgörande. Genom att använda olika trådar av olika material öppnar du för nya möjligheter, låt
kreativiteten flöda.

Bomull
WonderFil Konfetti, Tutti, Silco, Fruitti och Spagetti är bomullstrådar i olika grovlekar. De har en härlig, naturlig, mjuk, matt
glans. Passar utmärkt till sömnad, quiltning och brodering.
Finns i grovlekarna 50 - 12wt (högt tal tunn tråd, lågt tal grövre tråd). Tillverkad av långa bomullsfibrer av egyptisk bomull
med högsta kvalitet, merciserad vilket ger en luddfri tråd.
Konfetti - bomull 50 wt
Tillverkad av: Grovlek: Färger:
Enfärgad bomullstråd av
3 ply
50 wt
60
högsta kvalitet. Luddfri, merEgyptisk
ciserad och tillverkad av långa
bomull
fibrer. Passar utmärkt till sömnad, quiltning och brodering,
en allt-i-allo tråd.
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Meter/rulle: Nål:

Pris:

1000 m

Universal 11/75 - 14/90

79,00

Tutti - bomull 50 wt
Flerfärgad bomullstråd av
högsta kvalitet. Tillverkad
av långa fibrer, merciserad.
Passar till sömnad, quiltning
och brodering, även utmärkt
till stickningar.

3 ply
Egyptisk
bomull

50 wt

50
flerfärgade

1000 m

Universal 11/75 - 14/90

94,00

Silco - bomull 40wt
Universaltråd, 100% luddfri.
Passar utmärkt till quiltning,
dekoration, broderi och
sömnad. Bomullstråd med
glans resultat. Använd Deco
Bob som undertråd.

3 ply luddfri
Egyptisk bomull, siliconbehandlad

40 wt

30
enfärgade
30
flerfärgade

700 m

Universal 11/75 - 14/90
Top Stitch 14/90
Blue Tip 11/75
Jeans 16/100

64,00

Fruitti - bomull 12 wt
Bomullstråd av högsta kvalitet. Tillverkad av långa fibrer,
merciserad. Fantastisk till
sömnad, quiltning och brodering, passar även utmärkt
till stickningar. Använd Deco
Bob som undertråd och sy
med moderat hastighet.

3 ply
Egyptisk
bomull

12 wt

41

400 m

Top Stitch 14/90

94,00

Spagetti - bomull 12 wt
Bomullstråd av högsta kvalitet. Tillverkad av långa fibrer,
merciserad. Passar utmärkt
till quiltning, stickningar och
sömnad. Använd Deco Bob
som undertråd och sy med
moderat hastighet.

3 ply
Egyptisk
bomull

12 wt

20

400 m

Top Stitch 14/90

79,00

EXTRAS
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Polyester
WonderFil Invisafil, Deco Bob, Overlock och Polyfast är polyestertrådar som har en djup färgton och
är mycket slitstarka. Antistatbehandlade, krympfria och färgbeständiga. Tunn tråd används till delikata sömnadsarbeten, mellan grovlek används som sytråd och den grövre passar utmärkt till både
sy- och broderitråd.
Invisafil - polyester 100 wt Tillverkad av: Grovlek: Färger:
Extremt delikat, mycket stark,
2 ply mjuk
100 wt
30
mjuk polyester tråd. Används
100%
till sömnad i tunn organza och polyester
silke, applikering där tyget
eller strukturen ska framträda,
osynlig applikation, quiltning ”in the ditch”, stippling,
trapunto, microbroderier, sy
fast pärlor och till fållsömmar.
Använd som undertråd vid
applikering i tunna tyger.

Meter/rulle: Nål:

Pris:

2500 m

Microtex 8/60

119,00

Universal 10/70 - 12/80
Microtex 10/70 - 12/80
Blue TIp 11/75
Top Stitch 12/80

99,00

DecoBob-polyester 80 wt
Allround polyester tråd,
bastråden i ditt trådsortiment. Används till sömnad
av kläder, knapphål och
quilning av sängöverkast.
DecoBob används även till
lappteknik då den ej töjer
sömmen och till sömnad
av interiör såsom kuddar,
gardiner och dukar.

100%
polyester

80 wt

36

2000 m

Undertråd färdigspolad
DecoBob undertråd tillverkad av polyester, finns i flera
färger. Stark tråd med jämn
yta (utan knutar). Passar utmärkt som sytråd och som
sy- och broderiundertråd.
12 spolar/förpackning.

100%
polyester
(Deco Bob)

80 wt

36

125 m/spole
1500 m/fp

Polyfast - polyester 40 wt
Brett urval av färger och
kombinationer. Stark tråd
som passar utmärkt till maskinbroderi, dekoration och
ger ett fantastiskt skimmer
vid användande i griparna
med overlockmaskinen.

100%
polyester

40 wt

210

1000 m

Blue Tip 11/75

49,00

Overlocktråd 60 wt
Polyester, spunnen av flera
trådar. Stark tråd med jämn
yta (utan knutar). Passar
utmärkt som sytråd till
maskiner med stående konhållare, alt. trådstativet och
som overlocktråd. Passar
utmärkt till tvilling- och trillingsömmar p.g.a. av sin
styrka.

100%
polyester

60 wt

10

2500 m

Super Str 11/75 - 14/90
Ball Point 12/80 - 14/90
Krom 11/75 - 14/90

49,00
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Rayon
WonderFil Splendor, Mirage, D-Twist, Accent, Razzle och Dazzle är rayontrådar som är färgäkta, har
ett elegant och glänsande utseende. Sträcker sig något vid brodering och blir följsam med tyget, och
är bl.a. lämpligt till brodering i tunna delikata tyger.
Splendor - rayon 40 wt
Tillverkad av: Grovlek: Färger:
Brett urval av färger och
2 ply
40 wt
210
kombinationer. Silkesfinish
100% rayon
och används till maskin- och
handbroderi, dekoration, måla
med tråd (frihandsbroderi
med maskin) och applikering.

20

Meter/rulle: Nål:

Pris:

1000 m

Blue Tip 11/75

63,00

Mirage - rayon 30 wt
Oregelbundet färgad i
matchande färger. Något
grövre än vanlig rayon tråd.
Används till dekoration,
hand- och maskinbroderi,
måla med tråd (frihandsbroderi med maskin) och applikering. Använd DecoBob
som undertråd.

2 ply
100% rayon

30 wt

40

800 m

Universal 14/90
Top Stich 14/90

84,00

D-Twist - rayon 30 wt
Tillverkad av två tvistade 40
wt rayon trådar. Tvisten av
de två matchande trådarna
skapar effekt av dimention
och struktur. Används till
brodering, dekoration. måla
med tråd (frihandsbrodering
med maskin) och i griparna
på overlocken. Använd
DecoBob som undertråd.

2 ply
100% rayon

20 wt

24

500 m

Top Stitch 14/90
Red Tip 14/90

89,00

Accent - rayon 12 wt
Består av två rayontrådar.
Grovleken på tråden skapar
dimention och djup och
fyller snabbt broderiytor.
Användas till dekoration,
hand- och maskinbroderi,
måla med tråd (frihandsbrodering med maskin), sashiko
stygn, redvork, applikering
och i griparna på overlocken. Använd DecoBob som
undertråd.

2 ply
100% rayon

12 wt

40
enfärgade
20
flerfärgade

400 m

Top Stitch 14/90
Red Tip 14/90

69,00

Razzle - rayon 8 wt
Sidenkänsla med naturlig
glans, god färgmättning och
lyster. Används till bobbinwork, hand- och maskinbroderi, virkning, stickning
och att tillverka tofsar och
fransar.

3 ply
100% rayon

8 wt

46

228 m

Handsömnadsnål, i
overlockgriparna
eller bobbinwork med
DecoBob som övertråd.

79,00

EXTRAS
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Glitter
WonderFil Spotlite, Sizzle och Hologram är glittertrådar, populära till förstärkning av festfaktor i ditt
broderi eller dekoration. Finns i flera färger och med olika mängd glitter. Trådarna är starka och klarar
sy- och broderimaskinernas höga hastighet.
Spottlite - glitter 30 wt
Metalltråd med rayonbas,
för att ge ett smidigt och
mjukt resultat samt tråden
blir starkare och tål högre
broderihastighet. Används
till hand- och maskinbroderi,
dekoration och måla med
tråd (frihandsbrodering med
maskin). Använd Deco Bob
som undertråd.

Tillverkad av: Grovlek: Färger:

Meter/rulle: Nål:

Pris:

Rayon och
metallic

30 wt

40

1000 m

Red Tip 14/90
Top Stitch 14/90

138,00

Dazzle - rayon 8 wt
Sidenkänsla med god
färgmättning och lyster.
Används till bobbinwork,
hand- och maskinbroderi,
virkning, stickning, att tillverka tofsar och fransar. Har
en invävd spotlight (metall)
tråd för extra glittereffekt.

3 ply rayon
1 ply
hologram

8 wt

33

200 m

Handsömnadsnål, i
overlockgriparna
eller bobbinwork med
DecoBob som övertråd.

109,00

Sizzle - glitter 8 wt
4 sammanspunna spotlight
trådar, används till bobbinwork, handbroderi, virkning, stickning, pärlarbeten,
spetsar, att tillverka tofsar
och fransar.

4 ply
hologram

8 wt

13

165 m

Handsömnadsnål,
i overlockgriparna,
bobbinwork med Deco
Bob i övertråden.

148,00

Hologram - glitter 8 wt
Platt spännande tråd med
hög glitter och skimmer
effekt. Används till handoch maskinbroderi, dekoration och måla med tråd
(frihandsbrodering med
maskin).

2 ply
polyester

8 wt

8

300 m

Red Tip 14/90
Top Stitch 14/90

79,00

WonderGuard
Art. nr: WFAWG
WounderGuard är ett skydd att linda runt trådrullen för att tråden
ej ska ”rinna” av spolen. Fördelar: Håller tråden ren och dammfri ,
självhäftande och lätta att använda , håller blanka trådar på plats,
passar alla WonderFil trådrullar. En förpacknining innehåller 10 st
WonderGuard. Pris. 49,00

Trådgrovlek - wt
Numret på tråden indikerar den längd
tråd som behövs för att tråden skall
väga ett gram. Alltså ju högre tal, ju
tunnare tråd.
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Nålguide
Att välja rätt typ och grovlek på symaskinsnålen kan vara avgörande om ditt syprojekt skall lyckas eller ej. En nål som är tillverkad av högsta kvalitet har tillräckligt lång livslängd att räcka till ett
helt syprojekt. Oavsett hur avancerad symaskin du har är det viktigt att välja korrekt nål för bästa
möjliga syresultat. Det är också viktigt att byta nål ofta. En böjd, uddstött eller sliten nål gör mer
skada än nytta. En skadad nål förstör fibrerna, orsakar hoppstygn och motverkar trådspänningen.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

990 109 000

Universal 70, 5-pack

Symaskiner

29,00

990 111 000

Universal 80, 5-pack

Symaskiner

29,00

990 114 000

Unviersal 90, 5-pack

Symaskiner

29,00

990 116 000

Universal 100, 5-pack

Symaskiner

29,00

990 100 000

Universal 70-100, 5-pack

Symaskiner

29,00

Ball Point
Till stretch och stickade tyger
använder du ballpoint/jersey nålen som har en kulformad spets.
Den kulformade spetsen går lätt
igenom tyget mellan tygets trådar
vilket förhindrar att maskor löper.
Sy med universaltråd.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

990 211 000

Ballpoint 80, 5-pack

Symaskiner/overlock

39,00

990 214 000

Ballpoint 90, 5-pack

Symaskiner/overlock

39,00

990 200 000

Ballpoint 80-90, 5-pack

Symaskiner/overlock

39,00

Super Stretch (HAx1SP)
Superstretch nålen är anpassad
till overlockens höga syhastighet
samt utformningen tillåter griparen att komma nära nålen för att
skapa perfekta stygn. Finns även
kromad (CF).

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

991SS05075

Super Stretch 75, 5-pack

Overlock

39,00

Universal
Universalnålen har en skarpt slipad nålspets och används till sömnad i vävda tyger med universal
sytråd. Nålen går exakt och rakt
igenom tygets trådar och skapar
den rakaste av raksömmar.

Krom (ELx705CF)
Extra styv och stark nål, anpassad till overlockens höga
hastighet och med precision för
speciellt tvillingsömmar.
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Pris:

Pris:

Pris:

991SS05090

Super Stretch 90, 5-pack

Overlock

39,00

991HAx1SPCF10075

Super Str. CF # 75, 10-pack Overlock

109,00

991HAx1SPCF1090

Super Str. CF # 90, 10-pack Overlock

109,00

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

991ELx70505075 ELx705CF # 75, 5-pack

Overlock/Coverlock

49,00

991ELx70505080 ELx705CF # 80, 5-pack

Overlock/Coverlock

49,00

991ELx70505090 ELx705CF # 90, 5-pack

Overlock/Coverlock

49,00

991ELx70510090 ELx705CF # 90, 10-pack

Overlock/Coverlock

99,00

Microtex
Artikelnummer:
Används för sömnad i microtyger
991MIC05ASS
som är mycket täta, tunna och
silkiga. Passar utmärkt till siden.
Microtex nålens smala, tunna
spets skadar ej dessa mycket tätt
vävda tyger.

Produkt:

Passar till:

Microtex 60-80, 5-pack

Symaskiner

Tvilling
Tvillingnålen består av två nålar
som sitter fast i ett fäste. 4 mm
mellanrum passar fint till fållar på
kläder. För dekorsömnad, quiltning och stråveck används den 2
mm breda tvillingnålen. Finns till
stretch och vävda tyger.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

607 404 007

Tvilling 2 mm bred, 1-pack

Symaskiner

39,00

991TW010904

Tvilling Universal 90/4 mm,
1-pack

Symaskiner

49,00

991TWS010754

Tvilling Stretch 75/4 mm,
1-pack

Symaskiner

49,00

EXTRAS

Pris:
69,00

Pris:

SyMagasinet 18

Top Stitch
Artikelnummer:
Sy fylliga stickningar och
990 500 000
quiltsömmar med Top Stitch.
Nålsögat och trådspåret på nålen
är dubbelt så stort mot en universalnål. Sy med grova eller dubbla
trådar. Spetsen är skarp och
producerar en jämn rak raksöm.

Produkt:

Passar till:

Top Stitch 80-90, 5-pack

Symaskiner

Jeans
Artikelnummer: Produkt:
Till kompakt vävda tyger med
990 416 000
Jeans 100, 5-pack
hård yta som t.ex. jeanstyg
använder du jeansnålen. Nålen
991JEANS05ASS Jeans 90-110, 5-pack
är extra stark och böjer sig inte
p.g.a. den skarpt avrundade
spetsen, det styva nålskaftet och
det smala nålsögat.

Passar till:

Skinn
Till sömnad i skinn och vinyl.
Skinn nålen har en kilformad
spets designad som en knivsegg
för att skära små fina hål. Nålen
går igenom skinnet och tillåter
tråden att bilda stygn utan att
orsaka skada i materialet.

Pris:
39,00

Pris:

Symaskiner

49,00

Symaskiner

49,00

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

990 614 000

Skinn 90, 5-pack

Symaskiner

49,00

990 616 000

Skinn 100, 5-pack

Symaskiner

49,00

990 600 000

Skinn 90-100 5-pack

Symaskiner

49,00

Blue Tip
Artikelnummer:
Nålen har längre trådspår och
990 311 000
nålsöga som har en speciell
lutning mot griparen. Nålen förhindrar hoppstygn och att tyget
drar ihop sig. Utmärkt till sömnad
i syntetiska tyger som t.ex. bad,
underklädstyger och till brodering.

Produkt:

Passar till:

Blue Tip 80, 5-pack

Symaskiner

Red Tip
Artikelnummer:
Egenskaper som Blue Tip men
990 314 000
något grövre, lämplig till brodering
med grövre trådar t.ex. metalltrådar. Vid brodering och sömnad i
tjocka material som t.ex. jeans,
går nålen enkelt genom tyget och
förhindrar trådbrott.

Produkt:

Passar till:

Red tip 90, 5-pack

Symaskiner

Purple Tip
Artikelnummer:
Förhindrar hoppstygn i täta
202 122 001
breda sömmar i stretchtyger och
quiltning.

Produkt:

Passar till:

Purple Tip, 5-pack

Symaskiner

Wingnål
Artikelnummer:
Heirloomsömnad (hantverks söm822 835 004
nad). Nålen har vingar på bägge
sidor som under sömnad trycker
trådarna i tyget åt sidan, och
skapar därmed dekorativa hål.
Effekten blir speciellt god i tunna
bomull- och linnetyger.

Produkt:

Passar till:

Wing nål 100, 1-pack

Symaskiner
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EXTRAS

Pris:

Pris:
39,00

Pris:
49,00

Pris:
89,00

Pris:
69,00
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Regnkappan är ett perfekt
tillskott i garderoben och är
dig trogen året om. Varför
inte sy din alldeles egen och
göra den helt unik för att
göra regniga, trista dagar
lite roligare?

24
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Foto: Jon Soløy

En färgklick
för regniga dagar
Text: Matilda Eivik Ide: Jessika Eivik

Vi i Norden har tur som får uppleva fyra årstider som alla bidrar
med sina unika kännetecken och väcker olika känslor och minnen. Eftersom vi har lyxen av att känna både värme och kyla så
behövs jeansjackan till varma sommarkvällar och dunjackan när
snön äntligen faller. Ofta packar vi undan kläder när en ny årstid
tar plats.
Plagget som vi däremot drar nytta av året om, som dessutom är vår bästa vän för att hålla oss friska, är regnkappan. Att köpa något regntåligt i butik kan oftast kännas tråkigt.
Många förknippar regnkläder med något grått och trist. Så behöver det inte alls vara! Du
har faktiskt möjligheten att göra just din regnkappa unik och personlig med hjälp av noga
utvalda tyger, en bra symaskin och snygga detaljer. Det er precis vad Jessika har gjort
och jag tänkte visa dig hur enkelt och roligt det är!

Sybeskrivning
Du behöver:
Symaskin, vi använder Memory Craft
Horizon 8900
Overlock, vi använder Baby Lock
Imagine 2
Kai skärmatta, rullkniv och sysax
Regnkappetyg
Flanelltyg till foder
Knappar att klä med regnkappetyget.
WonderFil Konfetti bomullstråd
Janomenål orginal #80
Gör så här:
1. Vi syr i Amy Butlers fina tyger och
mönster. Andra fina alternativ finns hos
Svenska Mönster, www.svenskamonster.
se. När du har plockat fram dina symaskiner (vi syr här med Memory Craft Horizon
8900 och Baby Lock Imagine 2) och
andra nödvändigheter såsom sax, nålar
ett glatt och förväntansfullt humör. Då är
det bara att köra i gång!
2. Vi använder oss av mönstret och klipper ut de olika delar som behövs för att
sy ihop vår dröm regnkappa. Här kommer
Kai saxen, rullkniv och skärmattan till stor
nytta.
3. Det tar lite tid att mönsterpassa tyget,
men den tiden får du igen när du sedan
ska sy. Är du noga slipper du sprätta och
ändra. Ett fint resultat kommer av noggrant förarbete.
4. Sedan syr vi ihop alla delarna i

yttertyget, alltså det laminerade bomullstyget. Memory Craft Horizon 8900 sköter
jobbet utmärkt p.g.a det inbyggda unika
AcuFeedFlex övermatarsystemet.
5. Till foder har vi valt ett flanelltyg och syr
enkelt ihop detta med hjälp av 4-trådig
förstärkt overlocksöm och Baby Lock
Imagine 2.
6.Vi har med fördel använt den smala
övermatarfoten som är ett extra tillbehör till MCH8900, för att få jämna fina
stickningar. Till stickningarna använder vi
Wonderfill Konfetti bomullstråd.
7. Vi följer mönsterbeskrivningen, klär knapparna och en liten stund senare är den
fina regnkappan färdig!
Tips: Genom att tejpa alla sömmarna så
blir regnkappan helt regntät.

Slutresultatet blir en vacker
regnkappa sydd i laminerat
bomullstyg och fodrad med
flanell. Fickorna är lite rynkade, den har ett löst skärp,
kapuschong och klädda
knappar.
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Foto: Jon Soløy

Memory Craft Horizon 8900Q
Sy- och quiltmaskin

Janome har tagit det bästa och mest användarvänliga fördelarna från alla sina modeller och
skapat den unika Horizon serien med sy- och
quiltmaskiner. Den invändiga arbetsytan har en
imponerande längd av hela 280 mm. Detta gör
det enkelt att quilta stora quiltar, sy stora plagg,
brudklänningar och större inrednings projekt.

Modellspecifikation
Klassifikation
Form
Inbyggda sömmar
Monogram

Invändigt arbetsutrymme
Syhastighet
Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval

Machines

Ja
B:519/H:316/D:230 mm
20 st á 50 minneplatser i varje bank
12 kg
B280xH120 mm
60-700 spm med s/s knapp
60-1000 spm fotpedal
I topplocket
LCD tryckskärm och roterande JOG
hjul

Hastighetskontroll

Ja

Nål upp/ner knapp

Ja, fabriksinställning nere

Pressarfotjustering

7 nivåer

Extra högt pressarfotslyft

26

3 typsnitt: Block, Script, Broadway 5
och 7 mm, (Block stora bokstäver och
siffror 9 mm).
9 mm

Vikt

Sy- och quiltmaskin
270 sömmar inkl. 11 knapphål
9 mm breda sömmar
Alfabet med Block- Script och Brodway bokstäver
Syhastighet 1000 stygn per minut
Invändig arbetsyta 280x120 mm
Inbyggd AcuFeedFlex övermatare med diff. justering
SFS Plus undermatarsystem
Inbyggd extra belysning
Enkelt sömval med JOG hjul
Inkl. stort plexiglas sybord och syguide
Snapp on byte för raksömstygnplåt
5 års fullgaranti

270 inkl. 11 olika typer av knapphål

5 mm framåt och bakåt

Minnebanker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friarm

Max. stygnlängd
Maskin storlek

Breda dekorativa sömmarna ger dig möjlighet att dekorera med
bl.a. symboler och små hjärtliga texter. Memorera stygnkombinationer och maskinen räknar enkelt ut längden på stygnrapporten.

Elektronisk symaskin (Grupp 1C)

Max. stygnbredd
Stygnkombinations kalkulator

Kraftfull hastighet upp till 1000 stygn per minut. Trots hög hastighet är det stygnkvaliteten som kommer i första hand. Maskinen
har inbyggd övermatare, AcuFeed Plus, smal och bred, för exakt
synkronisering av tygets matning i svårhanterliga material eller
flera tjocka lager med tyg. AcuFeedFlex övermatarsystem med
differnetialjustering tillsammans med det unika SFS Plus undermatarsystemet är en klar vinnare vid sömnad i plast, skinn, sky,
båtkapell, vid quiltning m.m.

Memory Craft Horizon
8900QCP

Ja

Knälyft för att höja pressarfoten

Ja, justerbar

Undermatarsystem/antal matare

SFS+, 7 delad

Matarsänkning
AcuFeedFlex övermatare
Raksömstygnplåt
Trådklipp
Inbyggd nålträdare

Ja
Dubbel med differentialjustering (enkel
är extra tillbehör, hållare, fot)
Snapp av/på byte
Ja
Ja, enhands

Belysning av syområde

3 st vita LED ljuskällor (skuggfria)

Standard pressarfötter

Knapphålsfot inkl. platta, fållfot,
blixtlåsfot, applikationsfot,
applikationsfot öppen, blindfållfot,
kastfot, 3-i-1 ekoquiltfot, quiltfot PD-H,
knappfot, 1/4” fot, dubbel övermatarfot
med hållare,

Standardtillbehör

Spolar 5 st, skruvmejsel,
rengöringsborste, sprätt/knapphålskniv,
nålask, quiltlinjal, trådrullehållare liten
och stor, extra trådrullehållare med
filt,knälyft, stylus, raksömstygnplåt,
strömkabel, stor fotpedal med
sladdvinda, plexiglas sybord, syguide,
svart tyghuv med Janome broderi.

SyMagasinet 18

Egenskaper och fördelar

Sömöversikt

Bekväma arbetsytor
Invändig arbetsyta på hela 120 x 280
mm. Gott om plats för att quilta stora
täcken och att hantera stora klädesplagg.

Matarsänkning
Utvändigt reglage för enkel sänkning
av det unika 7 delade, breda SFS
Plus matarsystemet. Sänk mataren
när du ska frihandsquilta.

Jämn matning
AcuFeedFlex övermatarsystem
kommer nu i två varianter. Bred fot,
använd denna fot till quilting, sy ihop
och traditionell sömnad. Den smala
foten (extra tillbehör) tillåter enkare
manövrering för mer detaljerat arbete.

Hög syhastighet
En av våra snabbaste sy- och quiltmaskiner, med upp till 1000 stygn per
minut. Janome teknik har möjliggjort
denna otroliga hastighet för sömnad
utan att kompromissa med varken
stygnkvalitet eller precision.

Noggranhet
Memory Craft Horizon 8900QCP
erbjuder 91 nålpositioner. Detta
möjliggör mer detaljer i dekorsömmar
och finjustering för övriga sömmar.
Justerbar syguide följer med som
standard tillbehör.

Knälyft
Knälyften som lyfter pressarfoten är
ergonomisk och justerbar för att passa alla sömmerskor oavsett storlek
eller höjd. Den är även specialdesignet för att fungerar perfekt med den
superlånga friarmen på maskinen.

Sybord
Stort plexiglassybord följer med som
standard. Bordet är genomskinligt
och kan även användas som ljusbord
för att rita av mönster.

Breda sömmar
Sömval sker på den upplysta LCD
tryckskärmen eller via roterande JOG
hjul. 9 mm breda sömmar. Välj mellan
270 sömmarna från 11 olika sömkategorier, 3 olika europeiska alfabet:
Block, Script och Brodway.

Bred fotpedal
Extra bred fotpedal med möjlighet
att komplettera med trådklipp pedal
(extra tillbehör).

Praktisk huv
Tyg huv i slitstarkt tyg med Janome
broderi. Huven har prakitska fickor
till förvaring av fotpedal, tillbehör och
instruktionsbok. Huven är standard
tillbehör.

Breda sömmar
Du kan sy 9mm breda sömmar med
Memory Craft Horizon 8900QCP.
Bredden gör dina dekorsömmar
fylligare, klarare och mer distinkta.
Bredare, mer distinkta sömmar gör
att du kan fylla större område med
sömmar, snabbare - du sparar värdefull tid när du syr.

Sicksack- och raksömstygnplåt
Tryck bara på spaken för att ta bort
stygnplåten, för att sedan knäppa
en ny på plats, utan skruvmejsel!
Systemet aktiverar även en sensor
som gör att bara raksöm kan sys
när raksömstygnplåten är monterad.
Bägge stygnplåtarna ingår som standard tillbehör.
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Memory Craft Horizon 8200Q
Sy- och quiltmaskin

Janome har tagit det bästa och mest användarvänliga fördelarna från alla sina modeller
och skapat den unika Horizon serien med syoch quiltmaskiner. Den invändiga arbetsytan
har en imponerande längd av hela 280 mm.
Detta gör det enkelt att quilta stora quiltar, sy
stora plagg och brudklänningar samt större
inrednings projekt.

Modellspecifikation
Klassifikation
Form
Typsnitt

1 typsnitt: Block 5 och 7 mm, stora
bokstäver och siffror 9 mm.

Max. stygnbredd

9 mm

Max. stygnlängd

5 mm framåt och bakåt

Stygnkombinations kalkulator

Vikt
Invändigt arbetsutrymme
Syhastighet
Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval
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Sy- och quiltmaskin
120 sömmar inkl. 7 knapphål
9 mm breda sömmar
Alfabet med Block bokstäver
Syhastighet 860 stygn per minut
Invändig arbetsyta 280x120 mm
Inbyggd AcuFeedFlex övermatare med diff. justering
SFS Plus undermatarsystem
Inbyggd extra belysning
Enkelt sömval på tryckskärm
Snapp on byte för raksömstygnplåt
5 års fullgaranti

Machines

B:519/H:316/D:230 mm
Minnefunktion
12 kg
B280xH120 mm
60-700 spm med s/s knapp
60-860 spm fotpedal
I topplocket
LCD tryckskärm

Hastighetskontroll

Ja

Nål upp/ner knapp

Ja, fabriksinställning nere

Pressarfotjustering

7 nivåer

Extra högt pressarfotslyft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friarm
120 inkl. 7 olika typer av knapphål

Minnebanker

Med på köpet kommer även enhands nålpåträdare, hastighetskontroll, start/stopp knapp för sömnad utan fotpedal, nål upp/ner
funktion för val av nålstopp uppe eller nere, låsstygn på stället.
Friarmen är extra lång och har måttmarkeringar. Utvändig justering av pressarfotstrycket med hela 7 lägen. Justerbar knälyft
för att lyfta pressarfoten när du behöver bägge händerna på ditt
syarbete.

Elektronisk symaskin (Grupp 1C)

Inbyggda sömmar

Maskin storlek

Välj mellan 120 sömmar, Block alfabet med europeiskt alfabet.
Breda dekorativa sömmarna ger dig möjlighet att dekorera med
bl.a. symboler och små hjärtliga texter. Memorera stygnkombinationer. Snapp on byte för konverteing till raksömstygnplåt, perfekt
stygnkvalitet vid frihandsquiltning och sömnad i tunna tyger.
Stygnplåten har självklart vinkel och mått markeringar.

Memory Craft Horizon
8200QC

Ja

Knälyft för att höja pressarfoten

Ja, justerbar

Undermatarsystem/antal matare

SFS+, 7 delad

Matarsänkning
AcuFeedFlex övermatare
Raksömstygnplåt
Trådklipp
Inbyggd nålträdare

Ja
Dubbel med differentialjustering (enkel
är extra tillbehör, hållare, fot)
Snapp av/på byte
Ja
Ja, enhands

Belysning av syområde

3 st vita LED ljuskällor (skuggfria)

Standard pressarfötter

Knapphålsfot inkl. platta, fållfot,
blixtlåsfot, applikationsfot,
applikationsfot öppen, blindfållfot,
kastfot, 3-i-1 ekoquiltfot, frihandsquiltfot
PD-H, knappfot, 1/4” fot, dubbel
övermatarfot med hållare,

Standardtillbehör

Spolar 5 st, skruvmejsel,
rengöringsborste, sprätt/knapphålskniv,
nålask, quiltlinjal, trådrullehållare liten
och stor, extra trådrullehållare med
filt, knälyft, stylus, raksömstygnplåt,
strömkabel, fotpedal,

SyMagasinet 18
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Skyline 5

Hemmaskräddarens favorit
Skyline 5 är symaskinen för dig som har sömnad som hobby eller arbete. Du ägnar många
lediga timmar tillsammans med symaskinen,
och har kanske ett eget syrum eller arbetar i en
syateljé. Du är kanske även medlem i någon
syklubb och kursar regelbundet. Skyline erbjuder smarta funktioner och har en ung design.

Modellspecifikation
Klassifikation
Form
Typsnitt

1 typsnitt: Block 5 och 7 mm, stora
bokstäver och siffror 9 mm.

Max. stygnbredd

9 mm

Max. stygnlängd

5 mm framåt och bakåt

Minnebanker
Vikt
Invändigt arbetsutrymme
Syhastighet
Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval

Hög syhastighet ökar effektiviteten. Extra högt pressarfotslyft för
enkel start i tjocka tyger. Skyline 5 har de speciella sömmarna
du behöver och mängder med spännande tillbehör att komplettera med.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Symaskin
170 sömmar inkl. 10 knapphål
9 mm breda sömmar
Alfabet med Block bokstäver
Syhastighet 1000 stygn per minut
Invändig arbetsyta 210x120 mm
SFS Plus undermatarsystem
Inbyggd extra belysning
Enkelt sömval på tryckskärm
Snapp on byte för raksömstygnplåt
5 års fullgaranti

Machines

Friarm
170 inkl. 10 olika typer av knapphål

Maskin storlek

SFS (Superior Feed System), matar tyget innan nålen tar tag i
tyget och har extra långa matare på sidorna för exakt matning.
Matningen kan kompletteras med en övermatare (standard tillbehör) för quiltning och långa gardinsömmar i tjocka tyger.

Elektronisk symaskin (Grupp 1C)

Inbyggda sömmar

Stygnkombinations kalkulator

Med 9mm breda sömmar blir dina kreativa möjligheter oändliga.
Liggande trasselfritt spolsystem gör att du kan sy utanför tyget
och du har full kontroll på undertrådspolen samt maskinen går
extra tyst.

Skyline 5

B:504/H:316/D:236 mm
Minnefunktion
10 kg
B210xH120 mm
60-700 spm med s/s knapp
60-1000 spm fotpedal
I topplocket
LCD tryckskärm

Hastighetskontroll

Ja

Nål upp/ner knapp

Ja, fabriksinställning nere

Pressarfotjustering

6 nivåer

Extra högt pressarfotslyft

Ja

Knälyft för att höja pressarfoten

Ja, justerbar

Undermatarsystem/antal matare

SFS+, 7 delad

Matarsänkning
AcuFeedFlex övermatare
Raksömstygnplåt
Trådklipp
Inbyggd nålträdare

Ja
Snapp av/på byte
Ja
Ja, enhands

Belysning av syområde

6 st vita LED ljuskällor (skuggfria)

Standard pressarfötter

Knapphålsfot inkl. platta, fållfot,
blixtlåsfot, applikationsfot,
applikationsfot öppen, blindfållfot,
kastfot, frihandsquiltfot PD-H, knappfot,
1/4” fot, övermatare.

Standardtillbehör

Spolar 6 st, skruvmejsel,
rengöringsborste, sprätt/knapphålskniv,
nålask, quiltlinjal, trådrullehållare
liten, stor, och special - 2 av varje,
extra trådrullehållare, knälyft, stylus,
raksömstygnplåt, strömkabel, fotpedal,
svart tyghuv med Janome broderi.

SyMagasinet 18
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w
För att välja mönster i mode 1–6, trycker du först in mode
knappen q för önskat läge. Varje gång du trycker på mode
knappen, ändras siffran i fönstret w till vänster på skärmen

31

Decor Computer 4120Q
Kompakt med många möjligheter

Kraftfull sömnad, men lätt att bära. Känn styrka och precision i varje stygn. Från tjockaste quilten
till skiraste gardinen kan du sy utan att oroa dig för oljud eller hoppstygn. Din maskin är stabil
men inte skrymmande, därför är den lätt att ta med till kurser och som resemaskin.
Modellspecifikation
Klassifikation
Form
Inbyggda sömmar
Monogram

Start/stopp knapp
Koppla av vid långa sömmar,
den lättåtkomliga start/stopp
knappen tillåter dig att sy utan
att använda fotpedalen (handikappvänlig). När du håller
knappen inne, reducerar maskinen hastigheten. Perfekt vid
start och avslutning av en söm
och när du behöver lite extra
kontroll, Janome exklusivt
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Sy- och quiltmaskin
120 sömmar inkl. 7 st 1-stegs knapphål
7 mm breda sömmar
Alfabet med blockbokstäver i två höjder 5 och 7 mm
Syhastighet 800 stygn per minut
Trådklipp
SFS+ undermatarsystem
Inkl. sybord och hård huv
Liten med låg vikt, perfekt kurs- och resemaskin
5 års fullgaranti

Machines

1 typsnitt (block) inkl. Europeiska
bokstäver
5 mm framåt, 4 mm bakåt

Vikt
Start/stopp knapp
Syhastighet
Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval

Liggande
B:406/H:298/D:184 mm
Direktminne med 50
stygnkombinationer
6,5 kg
Ja
70-700 spm med start/stopp
70-820 spm med fotpedal
På avtag-/nedfällbart referenskort
LCD skärm, visar stygnbredd och
längd, sömbild och rek. pressarfot samt
10 snabbval.

Låsstygn knapp

Ja

Hastighetsreglage

Ja

Tvillingnål knapp

Ja

Nål upp/ner knapp
Nålskydd
Reglerbart pressarfotstryck

Ja, nere som standard (M)
6 nivåer

Extra högt pressarfotslyft

Ja

Pressarfot säkerhetsensor

Ja

Undermatarsystem

SFS+, 7 delad

Matarsänkning

Ja

Trådklipp

Ja

Inbyggd nålträdare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 inkl.
7 st 1-stegs knapphål

Max. stygnlängd

Minnebanker

Välj mellan 120 sömmar
Inklusive 7 olika 1-stegs
knapphål. Du hittar alla stygn
du behöver från nyttosömnad,
quiltning till avancerad heminredning. Sömpanel visar sömmarna överskådligt grupperade i nyttosömmar, dekorativa
stygn, heirloomsömmar. Plus
flera automatiska knapphål.
Placera knappen i knapphålsfoten och du får alltid perfekta
knapphål i korrekt storlek.

Friarm

7 mm

Maskin storlek

Superior Plus Feed
System™
Endast Janome symaskiner
har detta unika matarsystem
“super stable feeding system”
som flyttar tyget i prefekt
synkronisering med nål och
undertråd. Den 7-delade
mataren arbetar med en platt
matarmekanism som håller
matartänderna parallellt med
stygnplåten oavsett sömnad
framåt eller bakåt.

Elektronisk symaskin (Grupp 3)

Max. stygnbredd
Spolsystem

Unik stygnplåt ger dig
exakta mått
Extra bred stygnplåt med
viktiga markeringar för ökad
noggranhet. Du får flera sömsmåns alternativ plus markering för sömnad i hörn med
pantenterad vinkel skala.

DC4120 Quilter´s

Inbyggd enhands

Belysning av syområde

Vit LED ljuskälla

Standard pressarfötter

Sick-sackfot med svart knapp,
knapphålsfot, overlockfot, blixtlåsfot,
applikationsfot, applikationsfot öppen,
blindfållfot, 1/4” fot.

Standardtillbehör

Spolar 5 st, skruvmejsel,
rengöringsborste, sprättkniv, nålask,
trådrullelock litet och stort, extra
trådrullehållare, strömkabel, fotpedal,
vitt sybord, stygn referenskort, hård
huv, instruktionsbok.
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Decor Computer 2030
Perfekt till kurs och resa

Decor Computer 2030 är en elektronisk maskin med mycket god sykomfort och som erbjuder de 30
mest populära sömmarna inkl. 3 st automatiska 1-stegs knapphål. Uppskattad kurs- och resesymaskin och dessutom mycket prisvärda symaskinsmodell.
Modellspecifikation
Klassifikation

Elektronisk symaskin (Grupp 3)

Form

Friarm

Inbyggda sömmar

30 inkl.
3 st 1-stegs knapphål

Monogram

-

Max. stygnbredd

7 mm

Max. stygnlängd

5 mm framåt, 4 mm bakåt

Spolsystem

Liggande

Maskin storlek

Unik matning av tyg
Janomes unika breda 7-delade SFS matarsystem är en
klar vinnare vid sömnad i plast,
skinn, sky, båtkapell och vid
quiltning.
Upplyst arbetsyta med skuggfri belysning bestående av vita
LED ljusdioder.
Sömmar
Stygnval sker med knappar och stygninformation
visas på den upplysta LCD
tryckskärmen. Välj mellan 30
av de mest populära sömmarna. Stygnplåten har mått
markeringar.

Standard tillbehör
Bland standartillbehören vill vi
poängtera att följande följer
med på köpet: standardfot
med svart knapp, overlockfot,
blixtlåsfot (med dubbelfäste för
sömnad av blixtlås med professionellt resultat), applikationsfot,
blindfållfot och automatisk 7
mm bred knapphålsfot.
Janome erbjuder dig en
modern elektronisk maskin,
av högsta kvalitet med 5-års
fullgaranti, praktisk och otroligt
prisvärd.

Komfort
Med på köpet följer även
enhands nålträdare, hastighetskontroll, start/stopp knapp
för sömnad utan fotpedal, nål
upp/ner funktion för val av
nålstopp uppe eller nere.

•
•
•
•
•
•
•

Sy- och quiltmaskin
30 sömmar inkl. 3 st 1-stegs knapphål
7 mm breda sömmar
Syhastighet 800 stygn per minut
SFS+ undermatarsystem
Liten med låg vikt, perfekt kurs- och resemaskin
5 års fullgaranti

DC2030

B:406/H:298/D:184 mm

Minnebanker

-

Vikt

5,6 kg

Start/stopp knapp

Ja
70-700 spm med start/stopp
70-820 spm med fotpedal

Syhastighet

På frontpanel

Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval

LCD skärm, visar stygnbredd och längd,
sömnummer och rek. pressarfot

Låsstygn knapp

Ja

Hastighetsreglage

Ja

Tvillingnål knapp

-

Nål upp/ner knapp

Ja, uppe som standard

Nålskydd

-

Reglerbart pressarfotstryck

-

Extra högt pressarfotslyft

Ja

Pressarfot säkerhetsensor

-

Undermatarsystem
Matarsänkning
Trådklipp
Inbyggd nålträdare

SFS, 7-delad
Ja
Inbyggd enhands

Belysning av syområde

Vit LED ljuskälla

Standard pressarfötter

Standardfot med svart knapp,
knapphålsfot, overlockfot, blixtlåsfot,
applikationsfot, blindfållfot.

Standardtillbehör
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Spolar 4 st, skruvverktyg,
rengöringsborste, sprättskniv, nålbrev,
trådrullelock litet och stort, extra
trådrullehållare, och pinne, trådhållarfilt,
strömkabel, fotpedal, mjuk huv,
instruktionsbok.

Machines

33

Decor Computer 4030

Sveriges populäraste skolmaskin
Skolornas favorit p.g.a. säkerhet och användarvänlighet. Direktval av sömmar på stora, lättlästa
knappar. Kontrollpanelen på DC4030, med sitt intuitiva design tillåter dig snabbt och enkelt att justera och välja sömmar. Du ser enkelt vilken söm som är vald genom navigationsljuset på knapparna.
Fingerskydd framför nålen och pressarfotsensor.
Modellspecifikation
Klassifikation
Form
Inbyggda sömmar
Monogram

Start/stopp knapp
Syhastighet
Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval

8.3 kg
Ja
70-700 spm med start/stopp
70-820 spm med fotpedal
På upplysta knappar på fronpanelen
Knappar, visar söm och rek. pressarfot
samt söminfo visas på LCD skärm.

Hastighetsreglage

Ja

Tvillingnål knapp
Nål upp/ner knapp
Nålskydd
Reglerbart pressarfotstryck

Ja, uppe som standard
Ja
3 nivåer

Extra högt pressarfotslyft

Ja

Pressarfot säkerhetsensor

Ja

Trådklipp

Machines

B:413/H:290/D:190 mm

Ja

Matarsänkning
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Liggande

Låsstygn knapp

Undermatarsystem

Sy-, hobby- och skolmaskin
30 nyttosömmar
6 st 1-stegs knapphål
Extra högt pressarfotslyft
SFS matarsystem
Pressarfotsensor
Justerbart pressarfotstryck
Enhands trådavskärare
5 års fullgaranti

5 mm framåt, 4 mm bakåt

Vikt

•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 inkl.
6 st 1-stegs knapphål

Max. stygnlängd

Minnebanker

Knapp för låsstygn
Denna knappen tillåter dig att avsluta sömmen med osynligt
låsstygn. Vid användande tillsammans med en dekorativ söm,
kommer maskinen att fullföra mönsterrapporten innan den avslutar med låsstygn.

Friarm

7 mm

Maskin storlek

Knappar med indikationsljus
Knapparna lyser för att snabbt och enkelt visa vad du valt, en
funktion du kommer att ha mycket glädje över.

Elektronisk symaskin (Grupp 3)

Max. stygnbredd
Spolsystem

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.

DC4030

Inbyggd nålträdare

SFS, 7-delad
Ja
Inbyggd enhands

Belysning av syområde

Krypton

Standard pressarfötter

Sick-sackfot med svart knapp,
knapphålsfot, overlockfot, blixtlåsfot,
applikationsfot, blindfållfot, kastfot.

Standardtillbehör

Spolar 5 st, skruvverktyg,
rengöringsborste, sprättkniv, nålask,
trådrullelock litet och stort, quiltlinjal,
strömkabel, fotpedal med sladdvinda,
hård huv, instruktionsbok.
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Knapp för bakåtsömnad
Denna knappen tillåter dig att sy bakåt och fästa sömmen. Är du
mitt i en dekorativ söm och trycker på denna knapp, kommer
maskinen omedelbart att sy låsstygnet.
Start/stopp knapp
Den lättåtkomliga start/stopp knappen tillåter dig att sy utan
att använda fotpedalen (handikappvänlig). När du håller knappen inne, reducerar maskinen hastigheten. Perfekt vid start och
avslutning av en söm och när du behöver lite extra kontroll.
Justerbart pressarfotstryck
Med justerbart pressarfotstryck är det lättare att uppnå ett bättre
resultat på alla typer av tygkvaliteter och tjocklekar. Välj mellan 3
nivåer för perfekt kombination till alla dina tyger.
Automatisk nåliträdare
Att trä maskinen är otroligt enkelt med den inbyggda nåliträdaren.
Nu är det till och med ännu enklare med den nya enhands nåliträdaren, som stannar nere. Tryck tillbaka nålträdaren och nålen är
träd automatiskt.
Stort utval av knapphål
På DC4030 får du inte mindre än 6 olika knapphål och som syr
automatiskt korrekt storlek anpassat efter kanppen. Välj mellan
fyrkant- rund-, nyckelhål-, stickat-, stretch- och hantverksknapphål. Placera knappen i knapphålsfoten och du får alltid perfekta
knapphål i korrekt storlek.
Enkel rengöring
Rengöring av damm och trådrester är lätt genom att öppna
sidokåpan.
Automatisk trådspänning
Perfekta stygn efter stygn oavsett tygtjocklek. Det automatiska
trådspännings systemet justerar spänningen efter behov.
Mönster förlängning
Var kreativ och ge ett personligt visuellt uttryck på dina syprojekt.
Kombinera olika mönster och du kan skapa orginella design.

Sömöversikt

Syglädje i skolan

för både elever och lärare
Ett fantastiskt sätt att få eleverna att börja sy är
att ge dem en enkel uppgift, en massa tyger och
en användarvänlig, driftsäker symaskin. Låt oss
inspirera din skola att se på ämnet sömnad som
ett ”nytt” spännande ämne i skolan. Att sy är inte
bara handarbete, men också motorisk träning,
matematik, design och konstruktion - många
ämnen i ett.
Vi har tidigare deltagit i flera undervisningsupplägg och ser den
enorma glädjen och fina responsen som vi får av deltagarna efter
kursen. Även om du aldrig har sytt tidigare så får du en fantastisk
upplevelse. Som representanter för Janome symaskiner, har vi
möjlighet att presentera det bästa på marknaden.
Janome har genom många år levererat symaskiner till skolorna.
Det är tystgående maskiner med tekniska lösningar som gör det
lätt för läraren att undervisa med symaskinen.

Fördelar för skolan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lätta att trä
Nålstopp uppe nere
Sömmar med bra förinställningar
God matning (jeans, fleece och tunna tyger)
Trådspänning med bra förinställningar
Pressarfotsensor (säkerhet för både elever och lärare)
Start/stopp funktion
Gömd matarsänkningsknapp
Liggande magnetiskt spolsystem
Tystgående
5 års fullgaranti

Machines
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Saxar, rullknivar
och skärmattor

Skrädderi
Syr du professionellt eller är du en av dem, som alltid har
något nytt eget design på gång. Då hittar du inte något bättre än KAI PRO-serien. Du känner kvaliteten med en gång
du tar i saxen, känslan av hur saxen ligger i handen. Till
och med de kraftigaste materialen känns som om du skär
i smör. Saxen finns i många olika storlekar, för att du ska
finna saxen som passar just dig och dina tillskärarbehov.

Lappteknik
Till de vackra och på millimetern exakta lappteknik-arbetena, är precision av största viktighet för att uppnå ett bra
resultat. Tygbitarna ska vara tillskurna med exakta mått och
till de olika teknikerna där lika linjer är det essentiella. KAI
rullkniv skär exakta raka linjer i alla typer av tyger och i flera
lager. Med det raka skärbladet och genom att använda
skärlinjal och självläkande skärmatta, så är plötsligt förberedelsen av materialet klart på under halva tiden.

Konfektion
Oavsett om du syr ofta eller bara någon gång ibland och
önskar dig en sax som klipper lika bra varje gång du tar
fram saxen. Då rekommenderar vi dig tyg- och skräddarsaxen. Saxen har långa blad som lätt klipper till stora
arbeten.

36

EXTRAS

PRO skräddarsax
Saxbladen är tillverkade av rostfritt stål (High carbon Molybdenum
Vanadium), vilket ger skärkanterna extra lång levnadstid och otroligt
goda klippegenskaper. Saxbladen är helgjutna från blad till handtag,
vilket ger optimal klippbalans. Novel Duplex Interlock skruvar sammanfogar saxbladen och ger konstant hållbar spänning mellan bladen.
Ergonomisk design och greppvänliga handtag tillverkade av ”Elastomer”
mjuk plast, för hög klippkomfort. Styckförpackade i exklusiva presentförpackning. Finns i storlekarna 8”/210 mm-12” /300 mm
Art. nr:

Produkt:

Pris:

XP7205

Professionell skräddarsax 8”/210 mm

699,00

XP7230

Professionell skräddarsax 9”/230 mm

749,00

XP7250

Professionell skräddarsax 10”/250 mm

799,00

XP7250SL

Professionell skräddarsax (SL) 10’’’/250 mm

799,00

XP7250SE Professionell skräddarsax (MS) 10” /250 mm

849,00

XP7280

Professionell skräddarsax 11”/280 mm

949,00

XP7300

Professionell skräddarsax 12”/300 mm

1095,00

Skärmatta
Skyddar din arbetsyta och skyddar skärbladet. Ytan är ”självläkande”.
Skärmattan har mörkblå bottenfärg med inch och cm markeringar.
Storlek 600x450x2 mm.
Rullkniv
Optimala skäregenskaper för tyg, läder, vinyl, plastfilm och papper.
Skärbladet har tre låsta positioner, för säkerhet, för tunna och för tjocka
material. Skärbladet är tillverkat av härdat stål. Greppvänligt mjukt handtag för höger- och vänsterhänta. Rullkniven finns i två olika storlekar för
blad med diameter 45 och 60 mm.
Art. nr:

Produkt:

Pris:

XRX45

Rullkniv 45 mm

149,00

XRX60

Rullkniv 60 mm

199,00

XRX50XS

Skärblad rakt till rullkniv (45 mm)

66,00

XRX50XP

Skärblad sick-sack rullkniv (45 mm)

99,00

RS5060BL

Skärblad rakt till rullkniv (60mm)

89,00

XRM2

Skärmatta 600x450x2 mm

349,00

Sy-, broderi- och lapptekniksax
Tillverkade av rostfritt stål och bladen är helgjutna från blad till handtag,
vilket ger optimal klippbalans. Micro tandad spets (Micro Serrated) för
exakta klippegenskaper i glatta tyger. Greppvänliga handtag tillverkade
av ”Elastomer” mjuk plast för bästa klippkomfort. Finns i storlekarna
4”/120 mm - 9”/230 mm.
Art. nr:

Produkt:

Pris:

N5100C

Broderisax sax (böjd) 4”/120 mm

N3210SE

Sy & Lappteknik sax (MS) 8”/210 mm

279,00

XN5210L

Sy & Lappteknik sax vänster 8”/210 mm

265,00

N3240

Sy & Lappteknik sax 9”/230 mm

365,00

98,00
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Memory Craft 6030
Good Design vinnare

Janome Decor Computer 6030 har tilldelats priset Good Design Award av Japan Industrial Design
Promotion Organization (JIDPRO). Dessutom har Janome DC6030 blivit utvald bland 1000 andra
produkter och blivit en av ”GOOD DESIGN Best 100” med motivering från juryn: ”nytänkande, inspirerande design.”
Modellspecifikation

DC6030

Klassifikation

Elektronisk symaskin (Grupp 3)

Form

Friarm

Inbyggda sömmar

30 inkl.
3 st 1-stegs knapphål

Monogram

-

Max. stygnbredd

7 mm

Max. stygnlängd

5 mm framåt, 4 mm bakåt

Spolsystem

Liggande/Easy Set

Maskin storlek

B:406/H:298/D:166 mm

Minnebanker

Användarvänlig sömpanel
med stora tryck knappar för
sömval. LED belysta tydliga
funktionsknappar gör maskinen ännu mer användarvänlig.
Den enkla men ändå ”coola”
boxformade designen skiljer
sig helt från andra symaskiners design vilket gör att
maskinen harmoniserar med
vilken som helst interiördesign.

på DC6030 och den är genom
detta inte bara användarvänlig
för den vana sömmerskan
utan kommer också att uppmuntra nybörjaren till att vilja
sy.”

DC6030 har inbyggda populära fördelar som: individuell
stygnredigering, stygnförlängning, användarvänlig LDC
skärm, variabel hastighetskontroll, 6 nivåer för pressarfotstrycket, tvillingnålsömnad,
dubbel LED beslyning och
”easy set” undertrådspole.
Juryn uppsummerade: ”de
stora knapparna på panelen
är karakteristiska för designen

Vikt

Symaskin
30 sömmar inkl. 3 st 1-stegs knapphål
7 mm breda sömmar
Syhastighet 820 stygn per minut
Trådklipp
SFS+ undermatarsystem
Inkl. sybord och hård huv
Liten med låg vikt, perfekt kurs- och resemaskin
5 års fullgaranti

6,8 kg

Start/stopp knapp

Ja

Syhastighet

70-700 spm med start/stopp
70-820 spm med fotpedal

Stygnöversikt

På upplysta knappar på frontpanelen

Stygn- och funktionsval

Knappar, visar söm och rek. pressarfot
samt söminfo visas på LCD skärm.

Låsstygn knapp

Ja

Hastighetsreglage

Ja

Tvillingnål knapp

Ja

Nål upp/ner knapp

Ja, nere som standard

Nålskydd

-

Reglerbart pressarfotstryck

6 nivåer

Extra högt pressarfotslyft

Ja

Pressarfot säkerhetsensor

Ja

Undermatarsystem

SFS+, 7 delad

Matarsänkning

Ja

Trådklipp

Ja

Inbyggd nålträdare

•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Inbyggd enhands

Belysning av syområde

Vit LED ljuskälla 2 st

Standard pressarfötter

Sick-sackfot med svart knapp,
knapphålsfot, stabiliseringsplatta med
hållare till knapphålsfoten, overlockfot,
blixtlåsfot, applikationsfot, blindfållfot,
1/4 inchfot.

Standardtillbehör

Spolar 5 st, skruvverktyg,
rengöringsborste, sprättkniv, nålask,
trådrullelock litet 2 st och stort, extra
trådrullehållare, strömkabel, fotpedal,
sybord, hård huv, CD, instruktionsbok.
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Sy en mysig pläd av restplagg och tyger. Har du tur
räcker det även till en fin
kudde och några dekorationer att hänga i t.ex vackert
trollhassel. Klar att mysa på
verandan över en god kopp
kaffe, te eller choklad.
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Höst- och vintermys
på verandan
Text: Matilda Eivik Ide: Marie Eivik

Jag älskar hösten med löv i vackra färger, mystisk dimma och
härliga promenader i frisk, kall luft. Stora, varma halsdukar
och svampplockning i en skog som doftar så där gott. Det jag
uppskattar mest med hösten måste ändå vara alla rogivande teoch kaffekoppar under mysiga plädar.
Nu när solen och värmen lämnat oss för i år känner vi oss förhoppningsvis laddade med
energi och redo för ett kallare Sverige. Det är dock ingen hemlighet att vi känner oss lite
extra trötta på hösten. Dagarna blir kortare och nätterna lite längre. Det är viktigare än
någonsin att ta vara på hälsan och bästa sätt är att få den sömn och avkoppling som
kroppen och inte minst sinnet behöver. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att koppla
av än att koka mig en stor kopp te, ha i lite för mycket honung och mysa under en pläd.
Allra helst sitter jag på familjens verandra och blickar ut över sjön. Jag kan sitta där helt
tyst och bara låta tankarna glida iväg till en annan plats. Ibland blädrar jag i min favorittidning eller lyssnar på fin musik. Oavsett vad det är som ger dig inre ro, så är det viktigt att
kunna unna sig det ibland.
Här om dagen hade mamma och jag lite tid över och bestämde oss för att vi ville sy en
pläd som vi med säkerhet kommer att ha god använding av i höst. Vi tycker att redesign
är väldigt spännande och började därför med att leta fram det vi skulle kunna använda
till vårt nya projekt. Jag grävde fram ett par randiga pyamasbyxor jag knappt använder,
mamma hittade ett jeansförkläde och min brors rutiga påslakan och sedan sydde vi
ihop detta tillsammans med en gosig fleecepläd som baksida. Resultatet blev en stor, fin
pläd som passar perfekt på verandan innan snön faller! När vi ändå var i gång blev det
även en kudde av resterna från jeansförklädet. Min mamma lever för de där små, extra
detaljerna som kan göra stor skillnad i ett rum; och det var så de fina hjärtana blev till.
De fylldes med vadd och dekorerades med spetsband. Dessa hjärtan fick dekorera vårt
trollhassel.

Sybeskrivning

och väljer raksöm med kort stygnlängd 2.
Vi fortsätter med att sy ihop alla kvadraterna till ett stort lapptäcke.

Du behöver:
Symaskin, vi använder Easy Jeans 2522
Overlock, vi använder My Lock 644D
Kai skärmatta, rullkniv och sysax
Återanvändning av textil
Fleecepläd
Innerkudde 50 x 50 cm
Knappar
WonderFil Konfetti bomullstråd
WonderFil Overlocktråd
Janomenål orginal #80 till symaskinen
Janomenål ball point #90 till overlocken

4. Sedan syr vi ihop vändhålet för hand.
Monterar övermataren (extra tillbehör till
Easy Jeans). Vi väljer raksöm med långa
stygn 4. Syr en quiltsöm en ruta in på
pläden, runt hela pläden. Detta för att hålla
ihop fram och bakstycke.

Gör så här, pläd:

Gör så här, kudde:

1. Vi börjar med att skära till 88 kvadrater 20 x 20 cm från åtta olika textilier.
Skärmattan och rullkniven är utmärkta
redskap för att få exakt samma mått på
alla kvadrater.

1. Vi börjar med att skära till ett bakstycke, 53 x 53 cm och två framstycken
53 x 40 cm. På bägge framstyckena viker
vi en dubbel fåll längs ena långsidan. Först
2 cm och sedan 8 cm. Pressa och nåla
vikningen så går det lättare att sy rakt.

2. Vi monterar 1/4 inch foten för exakt
sömsmån (extra tillbehör till Easy Jeans)

3. Lapptäcke och fleecepläd placerar vi
räta mot räta och syr med overlocken ihop
runt om pläden. Vi lämnar en liten öppning
så vi kan vända pläden.
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2. Väljer raksöm med stygnlängd 3 och
syr fållarna på bägge framstyckena.
3. Markerar sedan för knapphåll på ena
framstycket, 3 st med jämna mellanrum.
Monterar knapphålsfoten och välj knapphålssöm. Syr knapphålen.
Sätt en knappnål som spärr längs ena
kortsidan på knapphålet. Med sprättkniven, skär upp knapphålen.
4. Monterar knappfoten (extra tillbehör)
och placerar ut knapparna så de passar
med knapphålen och syr fast dem med
symaskinen.
5. Placera framstycke och bakstycke räta
mot räta och sy med 4-trådig overlocksöm runt kuddfodralet. Vänd kudden
och pressa.
Tips: På www.janome.se hittar du utförliga instruktioner till pläden, kudden och
hjärtan.

EXTRAS
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Easy Jeans 2522

Sveriges populäraste symaskin
Världens mest producerade symaskinsmodell
kommer från Janome, nämligen Easy Jeans.
Janome har sedan 1921 producerat över 60
miljoner symaskiner. Easy Jeans är en populär
allroundmaskin som kan det mesta och som
dessutom är mycket stark och enkel att använda. Easy Jeans har flera gånger världen över fått
utmärkelsen ”Bäst i test”.
Full kontroll
Här finns det inga inbyggda genvägar. Du ställer manuellt in alla
sömmar, stygnlängd och bredd. Liggande spolsystemet som är
trassefritt och som gör att maskinen syr nästan ljudlöst och du
har full kontroll över trådmängden på undertråden.
Unik stygnplåt ger dig exakta mått
Stygnplåt med viktiga markeringar för ökad noggrannhet. Du får
flera sömsmåns alternativ.
Tillbehörsask
Förvara alla dina tillbehör lätt åtkomligt i den inbyggda tillbehörsasken. Plocka bort tillbehörsasken för att få tillgång till friarmen.
Superior Feed System™
Endast Janome symaskiner har detta unika matarsystem “super
feeding system” som flyttar tyget i perfekt synkronisering med nål
och undertråd. Den 7-delade mataren arbetar med en platt matarmekanism som håller matartänderna parallellt med stygnplåten
oavsett sömnad framåt eller bakåt.

EasyJeans 22

Välj bland 22 sömmar
Inklusive ett traditionellt automatiskt knapphål. Sömutbudet erbjuder upp till 7 mm breda sömmar och knapphål, nyttosömmar,
stretchsömmar, fållsömmar och några få dekorsömmar.

EasyJeans 22

Modellspecifikation
Klassifikation
Form
Max. stygnbredd

7 mm

Max. stygnlängd

5 mm framåt, 2,5 mm bakåt

Maskin storlek
Vikt
Syhastighet
Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval

Undermatarsystem
Spolsystem
Matarsänkning
Inbyggd nålträdare
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Machines

Friarm
22 inkl. 1 st 1-stegs knapphål

Extra högt pressarfotslyft

Symaskin - mekanisk
22 sömmar
1 st auto 1-stegs knapphål
Extra högt pressarfotslyft
SFS matarsystem
Justerbart pressarfotstryck
Hård huv medföljer
Hög/låg fart
Extra stark symaskin
5 års fullgaranti

Mekanisk symaskin (Grupp 3)

Inbyggda sömmar

Reglerbart pressarfotstryck

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Easy Jeans 2522

B:400/H:290/D:180 mm
8 kg
820 spm med fotpedal
På frontpanel
Utvändiga reglage
3 nivåer
Ja
SFS, 7-delad
Liggande
Ja
-

Belysning av syområde

Bajonett 15W

Standard pressarfötter

Sick-sackfot med svart knapp,
knapphålsfot automatisk och
transparent, overlockfot, blixtlåsfot,
applikationsfot, raksömfot, blindfållfot

Standard tillbehör

Spolar 5 st, skruvmejsel liten och stor,
rengöringsborste, sprättkniv, nålask,
trådrullelock litet och stort, extra
trådrullehållare, extra trådrullelock med
filt, quiltlinjal, fotpedal med strömkabel,
hård huv, instruktionsbok

SyMagasinet 18

Nåldyna
Att fästa på symaskinen Kostar 59,00
Art. nr: 808 818 007 Rosa med vita prickar
Art. nr: 808 818 018 Vit med röda prickar.

Hela Sverige syr
med Janome
Äntligen har ”Hela Sverige Syr” dragit i gång
och som vi har väntat! Vi på Janome är så
stolta över att kunna bidra med symaskiner
och tillbehör och vi tror och hoppas att programmet kan vara till nytta och inspiration för
både erfarna och nya syintresserade!
Det är mycket intressant
att se hur syintresset ökar i
hela Sverige, speciellt bland
unga. Att sy egna kläder är
ett nytt sätt att utrycka sin
speciella stil. Det finns hur
många sybloggar som helst
där ute. Det samma gäller
för Instagramkonton med
barn ända ner i 12-års ålder,
som syr alldeles egna kläder!
Det är så roligt och vi blir så
oerhört imponerade av allt det

härliga vi ser. Att sy handlar
om skaparglädje, att inspireras
av omgivningarna och låta
fantasin bli till verklighet. Det
känns spännande att ge sig ut
på ett nytt projekt och att med
egna händer skapa en fysisk
och färdig produkt! Resan mot
den fullständiga produkten kan
vara både lärorik och rolig med
rätt redskap så som en tystlåtande symaskin med smarta
funktioner.

I Sjuans nya satsning ”Hela
Sverige Syr”, med premiär
14 oktober 21:00, kommer
vi att få följa åtta passionerade deltagare; Alicia Daneli,
Jenny Fritzon Sjöö, Kristoffer
Ärnbäck, Lisa Pähn, Kenneth
Wickström, Birgitta Hallerbäck,
Anna Neah Deutgen och
Andreas Karlsson. Här kommer deltagarnas sykunskaper
att sättas på prov både kreativt och tekniskt. Vi ser fram
emot sex avsnitt där vi som
tittare lovas inspireras i form av
färger, idéer och design.
Linda Lindorff leder programmet och expertjuryn består
ut av skräddaren, tillskäraren
och syläraren Lisbeth Stålborg
och Frederik Andersen som
är skräddmästare och driver
A. W. Bauer & Co som är det
enda företaget i Norden som
gör klassiskt skräddarsydda
kostymer för herrar.
Programmet kommer dessutom att bjuda på ”gör så här”
tips och tävlingar för er tittare!
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Besök din lokala Janome
återförsäljare och provsy ”Hela
Sverige syr” – produkterna
i butikerna! Detta för att vi
önskar att ytterligare inspirera
fler att sy. Butikerna kommer
att sälja maskiner som används i programmet. På våran
Instagram och Facebooksida
finns även mer information om
tävlingar.
Janome grundades 1921 och
producerar i dag avancerade
sy- och broderimaskiner i
Japan. Vi står och brinner för
skaparglädje och riktar med
hjälp ut av ett eget utvecklingscenter koncentration på
vår styrka att producera goda
produkter, möta kundens
behov och sträva efter att
förbättra skaparglädjen!
Se Janome´s populäraste
modeller Easy Jeans och
My Lock 644D i TV rutan
på Sjuan, passa på att
besöka din närmaste återförsäljare för att testsy du
också!

Machines
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Bilder från systudion och deltagare i
TV serien ”Hela Sverige syr”.
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EXTRAS
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My Lock 644D

Sveriges populäraste overlockmaskin
Du syr barnkläder, gardiner och kuddar till
familjen, vänkretsen och hela släkten. Oavsett
om ditt intresse är beklädnad-, interiör- eller
lapptäckssömnad, så är overlockmaskinen ett
rätt val för dig. Overlockmaskinen har de speciella sömmarna du behöver och har mängder
med spännande tillbehör att komplettera med.
Overlockmaskinen kompletterar symaskinen
Overlocken är ett komplement till symaskinen för att få ett professionellt resultat på ditt arbete. Overlocken syr raksöm, kastar
över kanten och skär rent sömsmånen i ett enda moment. Den
mekaniska overlocken är en basoverlock där du manuellt justerar
dina sömmar och inställningar. Möjligheterna med en overlock
är många och resultatet imponerande. Overlocken ger ett fint
sömresultat i alla material. Du kan använda overlocken till ca:
80% av din sömnad.
Användarvänlliga
ML 644D är en avancerad mekanisk overlock med en syhastighet upp till 1300 stygn i minuten. Goda egenskaper som elektronisk hastighetskontroll och enkel urkoppling av överkniven.
Instruktionsvideo följer med på köpet och försäkrar dig om ett
professionellt resultat redan från starten.

Modellspecifikation
Klassifikation

My Lock 644D har 2 nålar med 2-, 3- och 4-trådiga söm möjligheter. Justerbar differentialmatning (förhållande från 0,5 till 2,25)
och justerbar skärbredd. Detta erbjuder dig ökad kontroll för
sömnad i nästan alla typer av tyger och är en nödvändighet för
kreativa overlocktekniker.

Sömmar

Enkel trädning
Förenklad trädning genom färgkodad trädningsguide och snabbträdning av undergriparen. När du lyfter pressarfoten utlöser sig
trådspänningen automatiskt så att du enkelt kan dra i trådarna.
Förinställd undergriparkontroll gör att du ej behöver ändra trådspänningen för rullfåll. Du kan även enkelt byta till rullfåll utan att
byta stygnplåt.

Vikt

Sömmar
4-trådig förstärkt overlock, stretch, rynkning, 3-trådig overlock,
kastsöm, wrapped, flatlock, smalsöm, picot kantning, rullfåll,
2-trådig overlock, kastsöm, wrapped, flatlock, rullfåll.

Extra högt pressarfotslyft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4-trådig overlock
Flatlock, rullfåll, rynkar
Syr 2-, 3- och 4-trådiga sömmar
Sänkbar kniv
Differentialmatningen 0,5 - 2,25
Snabbträdning av undergriparen
Skräpuppsamlare ingår
Nålträdare ingår
Instruktionsvideo
5 års fullgaranti
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My Lock 644D
Mekanisk 4-trådig overlock
4-, 3- och 2-trådiga overlocksömmar

Stygnbredd (skärbredd)

3,1-7,3 mm

Stygnlängd

1,0-5,0 mm

Maskin storlek

B:300/H:280/D:280 mm
7 kg

Syhastighet

1300 spm med fotpedal

Snabbträdning av
undergriparen

Ja

Stygn- och funktionsval

Utvändiga reglage

Reglerbart pressarfotstryck
Differentialmatning
Knivar

Steglöst
Ja
0,5-2.2
Fast och nedfällbar rörlig

Trådavskärare

Ja

Färgkodad trådväg

Ja

Belysning av syområde

Bajonett 15W

Standard pressarfötter

Overlockfot moterad på maskinen

Standard tillbehör

Rengöringsborste, nålask, skruvmejsel
liten och stor, trådlock 4 stora, olja, pincett,
trådnät 4 st, trådhållare koner 4 st extra
överkniv, fast nyckel (till överkniven),
nålträdare, avfallsbehållare, tillbehörsask,
2-tråds hake, fotpedal med strömkabel,
plast huv, instruktionsbok och DVD.

Machines
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Sewist 521 Deluxe

Sveriges populäraste symaskin
Symaskin tillverkad för dig som lappar och lagar
när något går sönder, syr eller lägger upp en gardin någon gång i bland och kanske fållar en fåll.
Du syr men kanske sömnad inte är ditt största
intresse ännu. En användarvänlig symaskin som
har de sömmar du har behov för. En kvalitetssymaskin med 5-års fullgaranti och som håller i
många år framåt.
Full kontroll
Här finns det inga inbyggda genvägar. Du ställer manuellt in alla
sömmar, stygnlängd och bredd. Liggande spolsystemet som är
trassefritt och som gör att maskinen syr nästan ljudlöst och du
har full kontroll över trådmängden på undertråden.
Tillbehörsask
Förvara alla dina tillbehör lätt åtkomligt i den inbyggda tillbehörsasken. Plocka bort tillbehörsasken för att få tillgång till friarmen.
Superior Feed System™
Endast Janome symaskiner har detta unika matarsystem “super
feeding system” som flyttar tyget i perfekt synkronisering med nål
och undertråd. Den 5-delade mataren arbetar med en platt matarmekanism som håller matartänderna parallellt med stygnplåten
oavsett sömnad framåt eller bakåt.
Välj bland 20 sömmar
Inklusive ett traditionellt knapphål. Sömutbudet erbjuder upp till 5
mm breda sömmar och knapphål, nyttosömmar, stretchsömmar,
fållsömmar och några få dekorsömmar.

Modellspecifikation
Klassifikation
Form
Max. stygnbredd

5 mm

Max. stygnlängd

5 mm framåt och 4 mm bakåt

Vikt
Syhastighet
Stygn- och funktionsval
Reglerbart pressarfotstryck
Extra högt pressarfotslyft
Undermatarsystem
Spolsystem

44

Symaskin - mekanisk
20 nyttosömmar
4-stegs knapphål
Extra högt pressarfotslyft
SFS matarsystem
Justerbart pressarfotstryck
Trådavskärare
Nålpåträdare
5 års fullgaranti

Machines

Friarm
20 inkl. 1 st 4-stegs knapphål

Stygnöversikt

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mekanisk symaskin (Grupp 3)

Inbyggda sömmar

Maskin storlek

EasyJeans 22

Sewist 521 Deluxe

B:410/H:280/D:180 mm.
7 kg
860 spm fotpedal
På frontpanel
Utvändiga reglage
3 nivåer
Ja
SFS, 5-delad
Liggande

Matarsänkning

Ja

Inbyggd nålträdare

Ja

Belysning av syområde

Bajonett 15W

Standard pressarfötter

Standardfot, knapphålsfot transparent
och glidskena, blixtlåsfot, blindfållfot.

Standard tillbehör

Spolar 4 st, skruvmejsel,
rengöringsborste, sprätt/knapphålskniv,
nålbrev, trådrullehållare liten och stor,
extra trådrullepinne och filt, fotpedal,
hård huv, instruktionsbok.

SyMagasinet 18

Modell 920

Enkel symaskin för enkla behov
Bassymaskin av bästa kvalitet. Prisvärd där du
får kvalitet med 5 års fullgaranti för pengarna.
Välj mellan 12 sömmar upp till 5 mm bredd inkl.
4-stegs knapphål. Detta är en symaskin som
kräver lite mer manuell hantering. Sömutbudet
erbjuder knapphål, nyttosömmar, stretchsömmar,
fållsömmar och några dekorsömmar.

En bassymaskin för dig som lappar och lagar klädesplagg, syr
gardiner någon gång ibland och kanske fållar en fåll då och då.
920 erbjuder dig 12 nytto-, elastiska- och dekorativa sömmar,
automatiskt 1-stegsknapphål, enkel att trä med nålträdare och
matarsänkning.
Här finns det inga inbyggda genvägar. Du ställer manuellt in alla
sömmar, stygnlängd och bredd.
Tillbehörsask
Förvara alla dina tillbehör lätt åtkomligt i den inbyggda tillbehörsasken. Plocka bort tillbehörsasken för att få tillgång till friarmen.

Modellspecifikation
Klassifikation

Mekanisk symaskin (Grupp 4)

Form

2

Friarm

Inbyggda sömmar

12 inkl. 1 st 1-stegs knapphål

Max. stygnbredd

5 mm

Max. stygnlängd

4 mm framåt, 2,5 mm bakåt

Maskin storlek

B:388/H:295/D:152 mm

Vikt

6 kg

Syhastighet

800 spm med fotpedal
På frontpanel

Stygnöversikt
Stygn- och funktionsval

Utvändiga reglage

Reglerbart pressarfotstryck
Extra högt pressarfotslyft
Undermatarsystem
Spolsystem

•
•
•
•
•
•

Symaskin - mekanisk
12 nyttosömmar
1 st auto 1-stegs knapphål
Extra högt pressarfotslyft
Trådavskärare
5 års fullgaranti

Modell 920

Ja
SFS, 5-delad
Stående

Matarsänkning

Ja

Inbyggd nålträdare

Ja

Belysning av syområde

Bajonett 15W

Standard pressarfötter

Sick-sackfot, knapphålsfot, blixtlåsfot,
applikationsfot, raksömsfot

Standard tillbehör

Spolar 4 st, skruvmejsel liten och stor,
rengöringsborste, sprättkniv, nålask,
fotpedal med strömkabel, mjuk huv,
instruktionsbok
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1600 QCPro

Ateljémaskin med industrikänsla

Oavsett om sömnad är din hobby eller levebröd
och du syr beklädnad-, interiör- eller lapptäckssömnad, så är höghastighets raksömsmaskinen
ett riktigt val för dig. Snabba raka sömmar med
en maskin som har den rätta industrikänslan
utan att du behöver ha hörselskydd. Det finns
även mängder med spännande tillbehör att komplettera med.
1600 QCPro levereras med automatiskt trådklipp. Syhastigheten
är 1600 spm, den snabbaste på marknaden. Den nya ”Liquid
Response” fotpedalen och trådleverans systemet bidrar till att allt
på maskinen är tillverkat för hög stygnkvalitet och professionell
hastighet. 1600 QCPro är mycket tystgående med inbyggd
motor och lätt att transportera.
Det stora invändiga arbetsutrymmet 225x120mm till höger om
nålen, ger dig bra arbetsplats för stora projekt. Knälyften tillåter
dig att lyfta pressarfoten när du har bägge händerna på ditt
arbetsprojekt. Oberoende motor tillåter dig att spola undertråd
medan du syr. Med ett pressarfotstryck på hela 5 kg är du
säkrad att tyget ej glider i maskinen. Som extra tillbehör kan du
välja mellan två olika sybord, bordstativ för nedsänkning av maskinen eller plexiglas sybord.

Modellspecifikation
Klassifikation
Form

Flatbed

Inbyggda sömmar

Raksöm

Max. stygnlängd
Maskin storlek
Vikt

Utag för att koppla till extern
trådklipp (extra tillbehör).

Knälyft för lyft av pressarfoten
ingår.

Syhastighet
Reglerbart pressarfotstryck
Extra högt pressarfotslyft
Undermatarsystem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Spolsystem

Raksömsmaskin
1600 stygn per minut
Helroterande, sidomatad undertrådsspole
Oberoende motor för spolning av undertråd
Trådklipp
Industri tråduppdragare för optimal trådspänning
Trådleveranssystem
5 kg pressarfotstryck
Justerbart pressarfotstryck
Knälyft
Dubbel sybelysning
Extra stark symaskin
5 års fullgaranti

Machines

1600QCPro
Elektronisk symaskin

Separat motor för spolning
Matarsänkning
Trådklipp
Inbyggd nålträdare
Belysning av syområde

5 mm framåt, 5 mm bakåt
B:495/H:350/D:200 mm
14,5 kg
1600 spm
5 kg
Ja
SFS, 7-delad
Stående, helroterande metall
Ja
Ja, med platta
Ja
Ja
Bajonett 15W

Standard pressarfötter

Fållfot 2mm, syguide inkl skruv

Standard tillbehör

Tillbehörsask i plast, rengöringsborste,
nålar 5-pack sorterade, skruvmejsel
liten och stor, trådrullelock (stora) 2
st, spolar metall 5 st, konhållare 2 st,
trådnät 2 st, knälyft, olja, fotpedal,
nätkabel, vinyl huv, instruktionsbok.

SyMagasinet 18

Väskor

till symaskinen och overlocken
Höst och vinter innebär aktiviteter och kurser för syglada. Att dra en
väska är mer ergonomisk och skonsamt än att bära den. Både i och på
väskan finns det fickor som hjälper dig att hålla ordning på tillbehör och
det är möjligt att ställa väskorna ovanpå varandra om du skulle behöva
transportera flera maskiner. Tutto bag finns i olika storlekar och två olika
färger.
Denna fantastiska väska finns i
fem olika storlekar i två färger.
Det går att stapla flera väskor
ovanpå varandra så att du
fortfarande bara har en väska
att hålla reda på. Men det
bästa av allt, hur mycket du
än har packat i väskorna så
är de lätta att ta med sig! Din
väskstapel rullar och följer dig
med smidighet.

Det är lika enkelt för dig att
ta med din ”Tutto” väska på
semesterresan. När du väl är
hemma, full med inspiration av
vad kursen eller semesterresan
har gett dig så packar du ur
väskorna och viker ihop dem.
Ja det är sant, de kan vikas
ihop för att ta så liten lagringsplats som möjligt.

Sytillbehörsförvaring, ordning
och reda bland sysakerna.
Rymmer det mesta du behöver till sömnad eller scrapbooking. Perfekt att ta med
på kurs eller att ha hemma i
syrummet. Endast svart.

Art. nr:

Produkt:

9228MA-2X

Tutto Bag XXL med hjul, L690/H410/B350 mm, röd

1995,00

9228PMA-2X

Tutto Bag XXL med hjul, L690/H410/B350 mm, svart

1995,00

9224CMA

Tutto Bag XL med hjul, L580/H380/B350 mm, röd

1695,00

9224BMA

Tutto Bag XL med hjul, L580/H380/B350 mm, svart

1695,00

5222CMA-L

Tutto Bag L med hjul, L530/H340/B300 mm, röd

1395,00

5222BMA-L

Tutto Bag L med hjul, L530/H340/B300 mm, svart

1395,00

4220MA-M

Tutto Bag M med hjul, L480/H330/B250 mm, svart

1395,00

1214CSG

Tutto Bag S utan hjul, L370/H370/H270 mm, röd

395,00

1214SG

Tutto Bag S utan hjul, L370/H370/H270 mm, svart

395,00

CF-7

Tutto Bag sytillbehörsförvaring, svart

195,00
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Cover Pro 1000CPX

Professionella fållar

Effektfulla fållar och dekorationer med covermaskin. Cover Pro 1000CPX är en covermaskin,
specialmaskin för kedjesöm, tvilling- eller trillingsömmar med en syhastighet på 1000 spm.
Du kan välja mellan bred - 6 mm eller smal - 3
mm tvillingsöm. Utvändiga reglage för justering
av stygnlängd. Sömmarna kan användas till fållar,
quiltning och kreativa dekorationer. Både räta och
avigan av sömmarna är lika användbara.
Industriell funktion (STS) för sömnad i tjocka tyger som hjälper till
att dra åt gripartråden så att sömmen blir plan.
Vertikalt nålnedslag för extra styrka, kontroll och stygnkvalitet.
Stort invändigt arbetsutrymme 100 x 143 mm till höger om nålen,
tillåter tvilllingsömmar långt in på tyget. Maskinen är även utrustad med friarm, vilket gör att du enkelt kommer åt alla områden
för att fålla eller dekorera dina projekt.
Enkel att trä, enkel snabbträdning av kedjegriparen. Automatisk
utlösning av trådspänningen när pressarfoten är lyft. Extra högt
pressarfotslyft, vilket gör det enkelt att arbeta med tjocka tyger.
Modellspecifikation
Klassifikation

Mekanisk 4-trådig coversömmaskin

Sömmar

Trillingsöm 6 mm, tvillingsöm 6 mm,
tvillingsöm 3 mm, kedjesöm

Stygnlängd

Extra stort invändigt
arbetsutrymme
Den största invändiga arbetsytan
till höger om nålen, 100 x 143
mm. Detta gör det möjligt att sy
cover sömmar långt in på ditt
syprojekt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vertikalt nålnedslag
Samma igenkännande vertikala
nålnedslag som på symaskinen,
vilket säkrar bästa stygnresultat.
Med extra utrymme runt
nålmekanismen blir det enkelt
att byta nålar. Pressarfotslyften är
också bekvämt placerad.

Coversöm maskin
Trillingsöm
Tvillingsöm 3 och 6 mm
Kedjesöm
Differentialmatning
Stort invändigt arbetsutrymme 100x143 mm
Vertikalt nålnedslag
Snabbspak för platta fina sömmar
Färgkodad trådväg
Snabbträdning av kedjesömgripare
Friarm
5 års fullgaranti

Machines

Cover Pro 1000CPX

Maskin storlek
Vikt
Syhastighet
Snabbträdning av gripare
Stygn- och funktionsval
Reglerbart pressarfotstryck
Extra högt pressarfotslyft
Differentialmatning

1,0-4,0 mm
L:369/B:243/H:335mm
8,6 kg
1000 spm
Ja
Utvändiga reglage
Steglöst
Ja
0,5-2.25

Trådavskärare

Ja

Färgkodad trådväg

Ja

Belysning av syområde

Bajonett 15W

Standard pressarfötter

Coversömfot monterad på maskinen

Standard tillbehör

Tillbehörsask, liten och stor skruvmejsel,
trådnät 4 st, trådrullelock (stora) 4 st,
pincett, rengöringsborste, nålträdare,
nålpaket 5-pack, monteringsskruvar till
extra tillbehör 2 st, vinylplasthuv, fotpedal
med elkabel, instruktionsbok
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Kedjesöm
2-trådig söm som kan sys
mitt i tyget. Används till sammanfogning av två tyglager för
att pressa isär sömsmånen, till
stickningar och fållar.
Tvillingsöm 3 mm
3-trådig söm med 2 parallella
raksömmar på rätsidan och professionell sick-sack på baksidan,
3 mm bred. Kan sys mitt i tyget.
Används till fållar, stickningar
och dekoration.
Trillingsöm 6 mm
4-trådig söm med 3 parallella
raksömmar på rätsidan och professionell sick-sack på baksidan,
6 mm bred. Kan sys mitt i tyget.
Används till fållar, stickningar
och dekoration.
Tvillingsöm 6 mm
3-trådig söm med 2 parallella
raksömmar på rätsidan och professionell sick-sack på baksidan,
6 mm bred. Kan sys mitt i tyget.
Används till fållar, stickningar
och dekoration.

Stråveck
Quilta med bred tvillingsöm.
Sömmen får vacker stråveck
look.

Kantband
Kanta med kantband, snabbt
och enkelt med kantbandvikaren (extra tillbehör).

Enhands trådavskärare
Precis som på en symaskin, du
skär enkelt av tråden med en
enkel rörelse.

Friarm
Oumbärlig vid fållning av ärmar,
byxben, linningar och andra
svåråtkomliga sömmar.

Flexibla justeringsmöjligheter
för stygnlängd och
differentialmatning
Cover Pro™1000CPX har den
mest flexibla justeringen för
stygnlängd, 1mm-4mm och
differential matning 0.5-2.25.

Nålsystem
Använd ELX705 nålsystem. Precis
som för industrinålar, har denna
specialnål ett långt spår på både
fram och baksidan. Vilket gör
nålen pålitlig och förhindrar
hoppstygn.
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Sashiko

Quiltmaskin med ”handlook”
Det traditionella förstygnet som gått i arv i generationer kan nu skapas med den unika Sashiko
maskinen från Baby Lock. Med ett unikt nålsystem, justerbar stygnlängd och justerbart mellanrum kan du nu skapa en handsydd touch på ditt projekt. Baby Lock erbjuder dig en hushållsmaskin som underlättar ditt arbete med att förverkliga dina sydrömmar.

LED monitor

Med detta unika system har du full
kontroll över stygnformationen.
Monitorn indikerar med ljusindikation om var i stygnformationen du
är, om nålen skapar ett stygn eller
ett mellanrum.

Justera stygnlängden

Skapa korta eller långa stygn,
2-5 mm.

Justera mellanrummet

Justera mellanrummet mellan
stygnen, kort eller långt, 2-5 mm.

Sytekniken Sashiko härstammar från tidigt 1700-tal, då hemmafruarna till Japanska bönder, fiskare och skogsarbetare sydde
varma kläder till sina män. De sydde ihop två lager tjocka tyger
med förstygn i geometriska former.
I början användes även tekniken till att förstärka och laga arbetskläderna för att senare även användas som dekoration av
tygerna.
Bomullstyger färgades mörkblåa från roten av den Japansk plantan Indigofera tinctoria. som innehåller det blå pigmentet Indigo,
Mot slutet av 1800-talet, spred sig Sashiko tekniken mot städerna. Mönstren utvecklades i former av vågor, blommor och fåglar.

Arbetsområde

Med justerbart pressarfotstryck är
det enkelt att manövrera tyget för
att sy cirklar och andra komplicerade former.LED-belysning över
nålen ger dig upplyst syområde.

Modellspecifikation
Traditional Sashiko Designs

Quiltmaskin med “handlook”
Justerbar stygnlängd
Justerbart stygnmellanrum
Justerbar pressarfotshöjd
5 års fullgaranti

Machines
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T
E
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I
Q
U
E
S

30

•
•
•
•
•

Klassifikation
Sömmar
Stygnlängd
Maskinstorlek
Vikt

Sashiko stygn

Sashikomaskinens specialkonstruktion gällande stygnformationen skapar perfekta
”handsöm” liknande stygn.
Perfekt stygnlängd och konstant
stygnavstånd.

Baby Lock Sashiko
Handquiltmaskin
Förstygn (handsöm look)
2,0-5,0 mellanrum 2,5-5,0 mm
L:405/B:170/H300 mm
10 kg

Syhastighet

200 spm

Reglerbart pressarfotstryck

Steglöst

Låg enerigförbrukning

Ja

Belysning av syområde

Uformat lysrör för maximal belysning

Standard pressarfötter

Standardfot monterad på maskinen

Standard tillbehör

Skruvar till extra tillbehör (2 st), spolar,
låsfjädrar, nålask, pincett, rengöringsborste,
quiltlinjal, trådstopp liten, trådstopp mellan, trådstopp stor, skruvmejsel, fotpedal,
strömsladd, referensguide, instruktionsbok
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Baby Lock
14 unika patent
Trygghetsgaranti ingår i köpet
Baby Lock garantin i 5 år är ett kostnadsfritt tillägg till Konsumentköplagen.
Konsumentköplagen ger dig lagstadgad
reklamationsrätt i 3 år.

Luftträdning
ExtraordinAir trädning, motordriven luftträdning av griparna och tillämpas på Ovation
och Enlighten. Imagine-2 gripartrådar träs
automatiskt med JetAir luftträdning med
ett enkelt tryck på luftbälgens handtag.

Automatisk trådleverans
Beräknar och levererar exakt trådmängd
till varje stygn, vilket skapar perfekta
stygn i alla tygkvaliteter även med olika
trådgrovlekar.

Griparsystem
Griparna är extra kraftiga vilket bidrar till
stabilitet och hållbarhet.

Knivar
Knivsystem med större yta som tillåter att
tjocka tyger lätt skärs av. Kniven är ytbehandlad (tungsten) vilket gör den slitstark
och skarpheten håller längre.

Tubformade gripare
De tubformade griparna gör att trådarna
ligger kvar i trådbanan utan att trassla. Trä
maskinen i den ordningsföljd du vill.

Nålträdare
Enlighten och Imagine-2 har inbyggd
nålträdare.

Kedje- & tvillingsöm trådjustering
Alla tre tvillingsömnålarna kontrolleras av
en och samma trådjustering.

Vertikala nålar
Vertikala nålar ger mer kraft för bättre
stygnkvalitet i tjocka tyger.

Differentialmatning
Justerbar differentialmatning förhindrar att
tyget drar ihop eller töjer sig. Differentialen
är en särskild enhet direkt kopplad med
drivaxeln vilket ger mer effekt. Justerbar
mellan 0,6 - 2,0.

Dekorativ vågsöm ”wave”
Över- och undergripartrådarna framträder
stegvis vart 25 stygn och skapar en vågformad söm “wave”. Sömmen kan även
sys som rullfåll och flatlock.

Matning av tyget
Matarsystemet håller stygnen platta och i
balans oavsett hastighet, tyg eller stygn.
När du ändrar skärbredden rör sig stygnfingret och knivblad tillsammans, vilket
innebär att trådarna inte behövs justeras.

Kombinations sömmar
Kombinations sömmar med 6, 7 och 8
trådar. Baby Lock är den enda overlocken på marknaden med 8 trådar och var
också den första overlocken i världen
som klarar av att kombinera overlock med
tvillingsöm i en och samma operation.

Justerbar stygnlängd, auto rullfåll
Stygnlängden justeras lätt genom att
vrida på stygnlängdväljaren 0,75-4 mm.
Väljaren har två skalor, en för normal
sömnad och en för rullfåll. Stygnfingret
fälls automatiskt ner när stygnlängden
ställs för rullfåll.

Stygn utanför tyget “Chain-off”
För att sy en trippel - eller tvillingsöm
behöver man inte som på andra traditionella overlocker börja och sluta med tyg
under pressarfoten. Med Baby Lock får
man även en trådkedja utanför tyget vilket
förhindrar att sömmen repas upp.
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Ovation 8-trådig

Kombinationsmaskin, overlock + coverlock
Baby Lock erbjuder kombinationsmaskinen Ovation med mängder av stygnvariationer. Enkel
luftträdning av griparna, trär sig praktiskt taget själv. Ingen trådspänning utan trådleverans som
levererar exakt mängd tråd till stygnet för alla typer av tyger. Stor välbelyst arbetsyta, knälyft, hög
hastighet, chain off och inte minst en otroligt snygg maskin att bjuda in i ditt syrum.
Modellspecifikation
Klassifikation
Sömmar

Sömöversikt med inställningar
Stygnbredd (skärbredd)
Stygnlängd
Inbyggd nålträdare

Specialiteter
Ovation är enkel att använda och ger dig den absolut bästa
kvaliteten av overlock och coversömmar på marknaden. Med
det största invändiga arbetsutrymmet, 12,7 cm till höger om
nålen och med hela sex LED- lampor som belyser detta stora
arbetsområde blir dina syprojekt enkla att genomföra. Det stora
arbetsområdet är ett måste för att enkelt och med ett professionellt resultat kunna sy kedje-, tvilling- och trillingsömmar, meter
efter meter långt inne på tyget.
Sömmar
Ovation syr kombinationssömmar med 2-8 trådar. Den enda
overlocken på marknaden med 8 trådar och som kan kombinera 4-trådig overlock-, kedje- eller tvillingsöm i en och samma
operation.
Ovation tillåter dig enkelt att ändra från overlock till tvilling-/
kedjesöm. Ovation syr även en trådkedja utanför tyget vid
coversömmar, vilket förhindrar att sömmen repas upp. Ovation
är även utrustad med det patenterade vågstygnet wave, som
öppnar för mera kreativitet med dekorativa stygn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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8-trådig kombinationsoverlock
Trilling- tvilling och kedjesöm
Overlock, rullfåll, flatlock
Wave söm, förstärkt stretchsöm
Vertikala nålar
Motordriven luftträdning av griparna
Automastisk trådleverans
Stor invändig arbetsyta - 12,7 cm
1500 stygn i minuten
Knälyft
5 års fullgaranti

Machines

Baby Lock Ovation
Mekanisk 8-trådig
kombinationsoverlock
8-, 7-, 6-, 5-, 4-, 3- och 2-trådiga
overlocksömmar,
5-trådig overlock med kedjesöm,
4-trådig förstärkt overlock, stretch
overlock, rynkning och trillingsöm,
3-trådig overlock, kastsöm, flatlock,
smalsöm, picot kantning, rullfåll,
wavesöm, tvillingsöm bred och smal,
2-trådig overlock, kastsöm, filtsöm,
flatlock, kedjesöm.
Ja
1,5-16 mm
0,75-4,0 mm
-

Vertikala nålar

Ja

Maskin storlek

B:490/H:355/D:430 mm

Vikt
Syhastighet
Hastighetskontroll
Stygn- och funktionsval

12,4 kg
1500 spm
Fotpedal och hastighetsreglage
Utvändiga reglage

Reglerbart pressarfotstryck

9 nivåer

Differentialmatning

0,6-2.0

Knivar

Fast och nedfällbar rörlig

Trådavskärare

Ja

ATD trådleveranssystem

Ja

ExtraordinAir trädning (motor)

Ja

Jet Air trädning (luft)

-

Chain Off (trådkedja vid
coversöm)

Ja

Knälyft

Ja

Belysning av syområde
Nålar
Standard pressarfötter
Standard tillbehör

6 LED ljuskällor
ELx705 eller ELx705/CF
Overlockfot
Rengöringsborste med nålhållare,
nålask, allen skruvmejsel,
skruvmejsel, trådlock 8 stora,
trådnät 8 st, trådhållarkoner 8 st,
skumgummiplattor 8 st, pincett, extra
överkniv, nålträdare,, nålskruvar 4 st,
griparträdare, trådledarantenn, sybord
till kedje- och coversömmar, 2 st
fästskruvar, fotpedal, strömkabel, plast
huv, trädningsschema, instruktionsbok.
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Automatisk trådleverans (ATD)
Du behöver inte oroa dig för justering av trådspänningar. Njut av
perfekt balanserade stygn oavsett vilket typ av tyg du använder.
Med ATD kan du trä griparna i vilken ordning du vill.
Enkel trädning
Erbjuder dig en 8-trådig kombinationsoverlock med den senaste
teknologin inom enkel trädning med ExtraordinAir. ExtraordinAir är
ett motordrivet luftträdningsstystem. Med bara ett tryck på knappen tar ExtraordinAir gripartrådarna genom alla tre griparna på en
och samma gång, så otroligt enkelt!
Pressarfot- och knälyft
Enkelt att lyfta pressarfoten med den bekvämt placerade pressarfotspaken på framsidan av maskinen. Ovation är även utrustad
med knälyften som utför samma operation, men då använder du
ditt knä att lyfta pressarfoten, bägge dina händer är då fria att
manövrera ditt tyg.
Reglera hastigheten med bekvämt placerade hastighetskontrollen
på framsidan. Detta ger precision i varje stygn.
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Enlighten 4-trådig overlock
Med det dekorativa vågstygnet

Baby Lock tillverkar overlockmaskiner för dig som ställer höga krav. Passar dig som syr mycket,
men även dig som syr någon gång ibland. Med 14 unika patent, trygghet med 5-års fullgaranti
som ingår i köpet, användarvänligheten och det professionella sömresultatet är Baby Lock overlock det självklara valet för dig.
Modellspecifikation

Baby Lock Enlighten

Klassifikation

Mekanisk 4-trådig overlock

Sömmar

Sömöversikt med inställningar

Är en användarvänlig 4-trådig overlock med professionellt syresultat. Syr raksöm, kastar över kanten och skär rent sömsmånen i ett enda moment. Även utrustad med det patenterade
vågstygnet wave som öppnar för mera kreativitet med dekorativa
stygn. Extra kort pressarfot för enkel manövrering i snäva kurvor
och hörn.
Enlighten erbjuder dig den senaste teknologin inom enkel
trädning med ”ExtraordinAir”. ”ExtraordinAir” är ett motordrivet luftträdningsstystem. Med bara ett tryck på knappen tar
”ExtraordinAir” gripartrådarna genom båda griparna på en och
samma gång, så otroligt enkelt! Med så många innovationer kommer Enlighten visa dig hur enkelt det är att sy på en overlock!

54

Overlockmaskin, 4-trådig
Wave, stretch, flatlock, rullfåll
Förstärkt stretchsöm
Vertikala nålar
Motordriven luftträdning av griparna
Automastisk trådleverans
Nålträdare
1500 stygn i minuten
5 års fullgaranti

Machines

Ja

Stygnbredd (skärbredd)

1,5-7,5 mm

Stygnlängd

0,75-4,0 mm

Inbyggd nålträdare

Ja

Vertikala nålar

Ja

Maskin storlek

B:370/H:400/D:490 mm

Vikt
Syhastighet
Hastighetskontroll
Stygn- och funktionsval

8,5 kg
1500 spm
Fotpedal
Utvändiga reglage

Reglerbart pressarfotstryck

Steglöst

Differentialmatning

0,6-2.0

Knivar

Fast och nedfällbar rörlig

Trådavskärare

Ja

ATD trådleveranssystem

Ja

ExtraordinAir trädning (motor)

Ja

Jet Air trädning (luft)

-

Chain Off (trådkedja vid
coversöm)

-

Knälyft

-

Belysning av syområde

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4-, 3-, och 2-trådiga overlocksömmar
4-trådig förstärkt overlock, stretch
overlock, rynkning.
3-trådig overlock, kastsöm, flatlock,
smalsöm, picot kantning, rullfåll och
wavesöm.
2-trådig overlock, kastsöm, filtsöm och
flatlock.

Nålar
Standard pressarfötter
Standard tillbehör

3 LED ljuskällor
HAx1SP eller HAx1SP/CF
Overlockfot
Rengöringsborste med nålhållare,
nålask, skruvmejsel liten och
stor, trådlock 4 stora, trådnät
4 st, trådhållarkoner 4 st,
skumgummiplattor 4 st, pincett, extra
överkniv, nålskruvar 2 st, griparträdare,
fotpedal med strömkabel, plast huv,
trädningsschema, instruktionsbok.
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Imagine 2 4-trådig overlock

Enkel att använda - professionelt resultat
Baby Lock tillverkar overlockmaskiner för dig som ställer höga krav. Passar dig som syr mycket,
men även dig som syr någon gång ibland. Med 14 unika patent, trygghet med 5-års fullgaranti
som ingår i köpet, användarvänligheten och det professionella sömresultatet är Baby Lock overlock det självklara valet för dig.
Modellspecifikation

Baby Lock Imagine 2

Klassifikation

Mekanisk 4-trådig overlock

Sömmar

4-, 3-, och 2-trådiga overlocksömmar
4-trådig förstärkt overlock, stretch
overlock, rynkning.
3-trådig overlock, kastsöm, flatlock,
smalsöm, picot kantning, rullfåll.
2-trådig overlock, kastsöm, filtsöm och
flatlock.

Sömöversikt med inställningar
Stygnbredd (skärbredd)

1,5-7,5 mm

Stygnlängd

0,75-4,0 mm

Inbyggd nålträdare

Är en användarvänlig 4-trådig overlock med professionellt syresultat. Syr raksöm, kastar över kanten och skär rent sömsmånen
i ett enda moment. Extra kort pressarfot för enkel manövrering i
snäva kurvor och hörn.
Griparna träs enkelt med det unika ”Jet Air Threading Systemet”
(luftträdning). Tack vare den automatiska trådleveransen beräknar
och levererar din Imagine rätt trådlängd som behövs för att skapa
varje stygn.

Ja

Vertikala nålar

Ja

Maskin storlek

B:370/H:400/D:465 mm

Vikt

7,5 kg

Syhastighet

1500 spm

Hastighetskontroll

Fotpedal

Stygn- och funktionsval

Utvändiga reglage

Reglerbart pressarfotstryck

Steglöst

Differentialmatning

0,6-2.0

Knivar

Fast och nedfällbar rörlig

Trådavskärare

Ja

ATD trådleveranssystem

Ja

ExtraordinAir trädning (motor)
Jet Air trädning (luft)
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Ja
-

Knälyft

-

Nålar

Overlockmaskin, 4-trådig
Stretch, flatlock, rullfåll
Förstärkt stretchsöm
Vertikala nålar
Luftträdning av griparna
Automastisk trådleverans
Nålträdare
1500 stygn i minuten
5 års fullgaranti

-

Chain Off (trådkedja vid
coversöm)
Belysning av syområde

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ja

Standard pressarfötter
Standard tillbehör

Bajonett 15W
HAx1SP eller HAx1SP/CF
Overlockfot
Rengöringsborste med nålhållare,
nålask, skruvmejsel liten och
stor, trådlock 4 stora, trådnät
4 st, trådhållarkoner 4 st,
skumgummiplattor 4 st, pincett, extra
överkniv, nålskruvar 2 st, griparträdare,
fotpedal med strömkabel, plast huv,
trädningsschema, instruktionsbok.

Machines
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Välj rätt pressarfot till din symaskin
För att du ska hitta
rätt pressarfot till
just din symaskin,
har vi delat in symaskinerna i olika
grupper. Leta reda
på vilken grupp din
symaskin tillhör och
sedan är det bara att
välja pressarfötter.
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1A

9mm/AcuFeedFlex/Sy-& broderi Memory Craft H12000/15000

1B

9mm/Sy- & broderi

Memory Craft 9900

1C

9mm/AcuFeedFlex/Sy

Memory Craft H8200/8900

1D

9mm/Sy

Skyline 5

2A

7mm/Sy- & broderi

Memory Craft 300/350/9500/9700/10000/10001/11000

2B

7mm/AcuFeed/Sy

Memory Craft 6600/7700

3

7mm/Sy

Memory Craft C3000/3500/4000/4800/49005200/6300/6500
Decor Computer 2030/2160/3160/4030/4120/6030 Quilters
Companion 6019/6124/6260, My Excel 4018/4123/5018,
Easy Jeans, Sewist521/525/625, My Style 100

4

5mm/Sy/Stående spolsystem

Modell 920, JS 1004/1008/1012 ,JD1804/1810/1816/1818,
RX18,

Accessories

SyMagasinet 18

Skrädderi pressarfötter
Att designa och sy någonting alldeles själv är
spännande, stimulerande och inte minst rogivande.
Att utveckla och producera något från ide till färdigt klädesplagg. Att själv få välja stil, detaljer och
egen sammansatt färgskala. Genom att använda
Janome´s specialdesignade pressarfötter till konfektions sömnad och sy upp dina och familjens
kläder ibland, skaffar du dig en god garderob med
bra kvalitet och med ett individuellt innehåll.

Applikationsfot - F
För täta sick-sack och satängsömmar samt applikationssömmar. Botten på foten är vinklad så att
matningen av tråden blir jämn.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 806 011

Applikationsfot - F

Symaskiner: 1

109,00

822 804 118

Applikationsfot - F

Symaskiner: 2, 3

109,00

200 129 415

Applikationsfot - F

Symaskiner: 4

109,00

Band- & paljettfot
Specialfot för enkel applikation av band och paljettband, max 7,6 mm breda.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 090 009

Band- & paljettfot

Symaskiner: 1

169,00

200 332 413

Band- & paljettfot

Symaskiner: 2, 3

259,00

Blindfållfot - G
Fot med fållguide för sömnad av osynlig fållsöm. Pressarfoten går även bra att använda som guide
till sömnad av stickningar. Har du en mekanisk symaskin, välj med fördel den justerbara.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 807 001

Blindfållfot - G

Symaskiner: 1

159,00

825 817 009

Blindfållfot - G

Symaskiner: 2, 3

159,00

820 817 015

Blindfållfot justerbar - G

Symaskiner: 2, 3

159,00

200 130 419

Blindfållfot justerbar - G (L)

Symaskiner: 4

159,00

Blixtlåsfot smal – justerbar
Fot som kommer extra nära blixt-låständerna. Även användbar till sömnad längs kanten av tjocka
snören och passpoaler.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 334 415

Blixtlåsfot smal - justerbar

Symaskiner: 2

189,00

200 342 416

Blixtlåsfot smal - justerbar

Symaskiner: 3, 4

189,00
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Blixtlåsfot - E
För enkel sömnad av blixtlås. Dubbelfäste för att sy både höger och vänster sida i samma riktning.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 805 009

Blixtlåsfot - E

Symaskiner: 1

109,00

829 801 002

Blixtlåsfot - E

Symaskiner: 2, 3

109,00

611 406 002

Blixtlåsfot - E

Symaskiner: 4

109,00

Blixtlåsfot - osynlig
För enkel sömnad av “osynliga blixtlås”. Rullar ut blixtlåsspiralen så att raksömmen ska komma så
nära spiralen som möjligt.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 144 009

Blixtlåsfot - osynlig

Symaskiner: 1

189,00

200 333 414

Blixtlåsfot - osynlig

Symaskiner: 2, 3

189,00

Bårdfot guide
För sömnad av parallella dekorsömmar med exakt mellanrum.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 084 000

Bårdfot guide

Symaskiner: 1

209,00

200 434 003

Bårdfot guide

Symaskiner: 2, 3

209,00

202 218 005

Bårdfot guide - justerbar

Symaskiner: 2, 3

359,00

Glidfot
Glidpressarfoten tillåter enkel sömnad i material som lätt fastnar i metallfoten som t.ex. vinyl och
skinn.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 091 000

Glidfot

Symaskiner: 1

199,00

202 201 005

Glidfot inkl. stygnplåt special

Symaskiner: 1

659,00

200 329 417

Glidfot

Symaskiner: 2, 3

199,00

200 141 413

Glidfot

Symaskiner: 4

199,00

Kantstickningsfot
Guide på foten tillåter jämna stickningar längs kanten. Justera guiden till önskad inställning genom
att skruva på skruven.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 100 003

Kantstickningsfot

Symaskiner: 1

265,00

202 147 002

Kantstickningsfot

Symaskiner: 2, 3

265,00

Kastfot - M
Till professionell industri kastning och sammanfoging i ett enda moment. Fotens vajrar förhindrar
tygkanten från att dra eller rulla ihop sig.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

859 810 007

Kastfot - M

Symaskiner: 1

169,00

822 808 008

Kastfot - M

Symaskiner: 2, 3

169,00

Accessories

Pris:

SyMagasinet 18

Knappfot - T
Håller knappar och spännen på plats för att enkelt sy fast dem med hjälp av symaskinen.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 811 008

Knappfot - T

Symaskiner: 1

98,00

200 136 415

Knappfot - T

Symaskiner: 2, 3

98,00

200 131 410

Knappfot - T

Symaskiner: 4

98,00

Knapphålsfot automatik - R
1-stegs knapphålsfoten syr automatiskt flera identiska knapphål med mått från knappen. Används
även som stoppfot.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 809 003

Knapphålsfot automatisk - R

Symaskiner: 1

259,00

830 823 118

Knapphålsfot automatisk - R

Symaskiner: 2, 3

259,00

740 801 004

Knapphålsfot automatisk - R

Symaskiner: 4

259,00

Knapphålsfot lång inkl. stabiliseringsplatta
För extra långa 1-stegs knapphål. Passar knappar med 25 - 50 mm i diameter. Syr automatiskt flera
identiska knapphål med mått från knappen. Används även som stoppfot. Inkl. stabiliseringsplatta
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 199 009

Knapphålsfot lång knapphål inkl.
stabiliseringsplatta

Symaskiner: 1A (endast 15000)

Pris:
699,00

Knapphålsfot med glidskena
Glidskenan är ett perfekt hjälpmedel för att sy flera knapphål med exakt samma längd.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 123 419

Knapphålsfot med glidskena

Symaskiner: 4

Pris:
169,00

Knapphål stabiliseringsplatta
Stabiliseringsplatta att lägga under knapphålsfoten för sömnad av knapphål i tjocka tyger.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 428 004

Knapphål stabiliseringsplatta

Symaskiner: 2, 3

Pris:
79,00

Knapphålsfot transparent - B
För att sy extra stora knapphål till t.ex. gardinupphängning (trä sedan gardinstången genom hålen).
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 082 008

Knapphålsfot transparent - B

Symaskiner: 1

119,00

820 801 016

Knapphålsfot transparent - B

Symaskiner: 2, 3

119,00
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Overlockfot - C
Till sammanfogning samt trasselfri kastning över tygkanten. Borsten på foten förhindrar hoppstygn
längs tygkanten.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

822 801 001

Overlockfot - C

Symaskiner: 2, 3

159,00

200 132 411

Overlockfot - C (G)

Symaskiner: 4

159,00

Passpoalfot
För att tillverka och/eller sy fast passpoaler. Max. diameter 5 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 088 004

Passpoalfot

Symaskiner: 1

249,00

200 314 419

Passpoalfot

Symaskiner: 2, 3

249,00

Pärlfot smal och bred
Applikation av pärlband och snoddar.Två fötter, pärlband/snoddar upp till 2 mm och 2,5-4 mm i
diameter.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 097 006

Pärlfot smal - L1

Symaskiner: 1

129,00

202 098 007

Pärlfot bred - L2

Symaskiner: 1

129,00

200 321 419

Pärlfotset smal & bred

Symaskiner: 2, 3

249,00

Raksömsfot - H
Designen med endast ett litet hål i pressarfoten, undviker att tyget dras upp genom ett för stort hål i
foten.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 083 009

Raksömsfot - H

Symaskiner: 1

119,00

200 331 412

Raksömsfot - H

Symaskiner: 2, 3

119,00

200 125 411

Raksömsfot - H

Symaskiner: 4

119,00

Rullfot
Ger ökad kontroll och mindre friktion vid sömnad i skinnimitation, vinyl och tyger med ojämn yta som
t.ex. sammet och frottè.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

200 316 411

Rullfot

Symaskiner: 2, 3

169,00

200 142 414

Rullfot

Symaskiner: 4

169,00

Rynk- och plisséapparat
Rynkar, lägger veck och syr fast i ett enda moment. Tre inställning-ar för rynkning i varje, vart 6:e
eller vart 12:e stygn.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 095 004

Rynk- & plisséapparat (snap on)

Symaskiner: 1

698,00

846 415 008

Rynk- & plisséapparat (snap on)

Symaskiner: 2, 3

698,00

941 623 000

Rynk- & plisséapparat

Symaskiner: 3

545,00

941 625 000

Rynk- & plisséapparat

Symaskiner: 4

545,00

Accessories

Pris:

SyMagasinet 18

Rynkfot
För snabb och enkel rynkning i mycket tunna tyger. Se även rynk- och plisséapparat för medel till
grova tyger.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 096 005

Rynkfot

Symaskiner: 1

229,00

200 15 410

Rynkfot

Symaskiner: 2, 3

229,00

200 124 410

Rynkfot

Symaskiner: 4

229,00

Sicksackfot - A
Används till alla olika syändamål. Har även den magiska lilla svarta knappen för sömnad över höga
nivåskillnader.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 802 006

Sicksackfot - A

Symaskiner: 1

129,00

832 523 007

Sicksackfot - A (spår i mitten)

Symaskiner: 2, 3

129,00

825 510 032

Sicksackfot - A

Symaskiner: 2, 3

129,00

685 502 019

Sicksackfot - A (ej svart knapp)

Symaskiner: 4

119,00

Snoddfot ”H”
Spår på denna fot håller 1 - 3 snoddar på plats medan du syr fast dem med dekorsöm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 085 001

Snoddfot - H

Symaskiner: 1

169,00

200 345 419

Snoddfot - H

Symaskiner: 2, 3

169,00

200 126 412

Snoddfot - H

Symaskiner: 4

169,00

Trikåfot
Pressarfot för jämn matning av tunna och glatta stretch tyger.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

941 500 000

Trikåfot

Symaskiner: 2, 3

Pris:
179,00

Roterande övermatare med tillbehör
Den roterande övermataren är ett effektivt hjälpmedel för att förhindra lager av tyg , speciellt elastiska, stickade, skinn och vinyl, från
att glida eller förskjuta sig i förhållande till varandra. Vid sammanfogning eller sömnad av fållar av flera tyglager krävs matning med precision. Den roterande övermataren tillsammans med tillbehören, matar tillsammans med undermataren med ett perfekt resultat. Setet
innehåller: kantband guide för max. 20 mm breda band, osynlig fållguide, fållguide (3 st) bredd 1,27, 1,9 och 2,54 cm,
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

3 237 777

Roterande övermatare med tillbehör

Symaskiner: 2, 3

140 107 - 1

Larvfot till roterande övermatare (extra tillbehör - 1 st)

3 237 777
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Interiör pressarfötter
Oavsett om rummet används dagligen eller inte
är det alltid trevligt med smakfullt sammansatta
textiler i heminredningen. Låt Janome´s pressarfötter hjälpa dig att tillföra en professionell
anda över det du syr. Enkelt är ofta det bästa,
minimera antalet färger till endast några få,
men välj gärna samma färg i olika textila strukturer. Genom att sy på band, dekorera med
sömmar och använda trådar i vackra ton i ton
nyanser, kan du skapa underbara effekter.
Band- & paljettfot
Specialfot för enkel applikation av band och paljettband, max 7,6 mm breda.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 090 009

Band- & paljettfot

Symaskiner: 1

259,00

200 332 413

Band- & paljettfot

Symaskiner: 2, 3

259,00

Cirkelsömnadslinjal
Sömnad av exakta cirklar. Sy en eller kombinationer av cirklar i diameter upp till 260 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 106 009

Cirkelsömnadslinjal
(rektangulärt spollock)

Symaskiner: 1, 2, 3
(rektangulärt spollock)

659,00

200 024 109

Cirkelsömnadslinjal
(kvadratiskt spollock)

Symaskiner: 1, 2, 3
(kvadratiskt spollock)

659,00

202 135 007

Cirkelsömnadslinjal
(rektangulärt spollock/EasySet)

Symaskiner: 1, 2, 3
(rektangulärt spollock/EasySet)

659,00

Fransfot
För sömnad av fagottsöm och för att skapa sömdekorationer med franseffekt.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

200 016 108

Fransfot

Symaskiner: 2

279,00

200 017 109

Fransfot

Symaskiner: 3

279,00

941 660 000

Fransfot

Symaskiner: 4

279,00

Fållfot 4 och 6 mm
Fållvikare 4 och 6 mm för tunna till mellantjocka tyger. Till fållning av t.ex. servetter, gardiner , dukar
och volanger.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 081 007

Fållfot 4 mm - D2

Symaskiner: 1

325,00

202 080 006

Fållfot 6 mm - D1

Symaskiner: 1

325,00

200 326 414

Fållfotset 4 och 6 mm

Symaskiner: 2, 3

279,00

Accessories

Pris:

SyMagasinet 18

Kantbandfot
Kantbandsfoten används till att guida och sy fast kandband 10-14 mm breda i ett enda moment.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 099 008

Kantbandsfot

Symaskiner: 1

499,00

200 313 418

Kantbandsfot

Symaskiner: 2, 3

298,00

200 140 412

Kantbandsfot

Symaskiner: 4

298,00

Passpoalfot
För att tillverka och/eller sy fast passpoaler. Max. diameter 5 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 088 004

Passpoalfot

Symaskiner: 1

249,00

200 314 419

Passpoalfot

Symaskiner: 2, 3

249,00

Pärlfot smal och bred
Applikation av pärlband och snoddar. Smal fot till pärlband/snoddar upp till 2 mm och bred fot till
2,5-4 mm i diameter.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 097 006

Pärlfot smal - L1

Symaskiner: 1

129,00

202 098 007

Pärlfot bred - L2

Symaskiner: 1

129,00

200 321 419

Pärlfotset smal & bred

Symaskiner: 2, 3

249,00

Roterande övermatare
Hjälpmedel för att förhindra lager med tyg, speciellt elastiska, stickade, skinn och vinyl från att glida
eller förskjuta sig.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

3 237 777

Roterande övermatare

Symaskiner: 2, 3

Pris:
675,00

Rynk- & plisséapparat
Rynkar, lägger veck och syr fast i ett enda moment. Tre inställningar för rynkor i varje, vart 6:e eller
vart 12:e stygn.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 095 004

Rynk- & plisséapparat (snap on)

Symaskiner: 1

698,00

846 415 008

Rynk- & plisséapparat (snap on)

Symaskiner: 2, 3

698,00

941 623 000

Rynk- & plisséapparat

Symaskiner: 3

545,00

941 625 000

Rynk- & plisséapparat

Symaskiner: 4

545,00

Snoddfot - H
Spår på denna fot håller 1 - 3 snoddar på plats medan du syr fast dem med dekorsöm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 085 001

Snoddfot - H

Symaskiner: 1

169,00

200 345 419

Snoddfot - H

Symaskiner: 2, 3

169,00

200 126 412

Snoddfot - H

Symaskiner: 4

169,00
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Quilt pressarfötter
Quiltning har en lång historia. Traditionell quiltning
består av mönster och design som kan dateras
flera hundra år tillbaka i tiden. Modern quiltning
kännetecknas ofta som en konstform som bara
ökar i sin popularitet. Quiltar tillför värme i livet,
och inte bara bokstavligt talat utan också med den
gemenskap quiltningen för med sig. Med Janome
pressarfötter speciellt framtagna till quiltning blir
lappteknik och quiltning en enkel uppgift och du
kan använda din energi åt kreativiteten.
1/4 inchfot - O
Pressarfot för exakt sömsmån (1/4“) 0.63 cm, till lappteknik och stickningar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 814 001

1/4 inchfot - O

Symaskiner: 1

249,00

200 318 413

1/4 inchfot - O

Symaskiner: 2, 3

249,00

200 330 411

1/4 inchfot - O

Symaskiner: 4

249,00

Applikationsfot - F
För täta sick-sack och satängsömmar samt applikationssömmar. Botten på foten är vinklad så att
matningen av tråden blir jämn.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 806 011

Applikationsfot - F

Symaskiner: 1

109,00

822 804 118

Applikationsfot - F

Symaskiner: 2, 3

109,00

200 129 415

Applikationsfot - F

Symaskiner: 4

109,00

Applikationsfot kort
Genomskinlig kort pressarfot med dubbelfäste. Enkel att manövrera vid applikation av kurviga
områden.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 086 002

Applikationsfot kort

Symaskiner: 1

159,00

820 815 002

Applikationsfot kort

Symaskiner: 2, 3

159,00

Applikationsfot öppen - F2
Fronten på pressarfoten har tagits bort för bättre synfält. Till sömnad av applikationer, bok-stäver,
broderier och cutwork.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

859 813 000

Applikationsfot öppen - F2

Symaskiner: 1

159,00

200 137 416

Applikationsfot öppen - F2

Symaskiner: 2, 3

159,00

Accessories

Pris:

SyMagasinet 18

Ditch quiltfot
Quilta mitt i söm ”diket” mellan två tyger. Sy stickningar, understicka infodringar eller sammanfoga
två tyger med dekorsöm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 087 003

Ditch quiltfot

Symaskiner: 1

169,00

200 341 415

Ditch quiltfot

Symaskiner: 2, 3

169,00

Frihandsquiltfot justerbar
3-i-1
Justerbar quiltfot. Montera ecoguidefoten i plast för ecoquiltning, den nätta slutna metallfoten för guiltning i hög hastighet
och den öppna metallfoten för
bra synfält. Använd med fördel
spolkorgen med blå markering
anpassad till frihandsquiltning.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 146 001

Frihandsquiltfot justerbar 3-i-1

Symaskiner: 1

719,00

202 001 003

Frihandsquiltfot justerbar 3-i-1

Symaskiner: 2

719,00

202 002 004

Frihandsquiltfot justerbar 3-i-1

Symaskiner: 3

719,00

Frihandsquiltfot - P2
Frihand stoppa, quilta eller brodera efter egna eller färdiga mönster. Används med fördel tillsammans
med raksömsstygnplåt.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 839 002

Frihandsquiltfot - PD-H

Symaskiner: 1

219,00

200 325 413

Frihandsquiltfot - P2

Symaskiner: 2

219,00

200 349 413

Frihandsquiltfot - P2

Symaskiner: 3

219,00

200 127 413

Frihandsquiltfot - P2

Symaskiner: 4

219,00

Frihandsquiltfot öppen - P2
Frihand stoppa, quilta eller brodera. Öppen i framkant för bättre synfält. Används tillsammans med
raksömsstygnplåt.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

200 337 418

Frihandsquiltfot öppen - P2

Symaskiner: 1, 2

219,00

200 340 414

Frihandsquiltfot öppen - P2

Symaskiner: 3

219,00

Frihandsquiltfot för garn
Skapa en dekorativ touch på din quilt, klädesplagg eller heminredningsprojekt. Foten fungerar precis
som frihandsquiltfoten, men har en tillsats med små spår som tillåter garn och dekorativa trådar att
passera under pressarfoten. Två storlekar ingår i setet.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 110 006

Frihandsquiltfot för garn

Symaskiner: 1, 2

Pris:
229,00

Spolkorg frihandsquiltning
Spolkorg med trådspänning anpassad till frihandsquiltning, 8 gram - blåmarkerad.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 445 007

Spolkorg frihandsquiltning - blå

Symaskiner: 1, 2, 3 trådklipp

219,00

202 006 008

Spolkorg frihandsquiltning - blå

Symaskiner: 2, 3 ej trådklipp

219,00
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Quiltfot 3-i-1
Genomskinlig fot med guidemarkeringar 1/8” och 1/4”.
Montera den medföljande 1/4”
guiden för exakt 0,63 mm
sömsmån. Ditch quiltguide
följer också med för perfekt
quiltning mitt i sömmen.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 089 005

Quiltfot 3-i-1

Symaskiner: 1

398,00

200 449 001

Quiltfot 3-i-1

Symaskiner: 2, 3

398,00

Quiltlinjal extra lång
Settet innehåller två quiltlinjaler som kan monteras från höger respektive vänster. Linjalen är
ungefär dubbelt så lång mot ordinarie quiltlinjal. Kan monteras på avtagbar övermatare eller i
pressarfotshållaren.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 025 003

Quiltlinjal extra lång

Symaskiner: 1, 2, 3

Pris:
175,00

Quiltlinjal till övermatare
Extra quiltlinjal till övermatare.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

214 015 007

Quiltlinjal till övermatare

Övermatare

Pris:
69,00

Övermatare med quiltlinjal
Synkroniserad över- och undermatning. Justerbar linjal för räta parallella quiltsömmar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

200 309 411

Övermatare med quiltlinjal

Symaskiner: 2

439,00

200 311 416

Övermatare med quiltlinjal

Symaskiner: 3

439,00

200 310 415

Övermatare med quiltlinjal

Symaskiner: 4

439,00

Övermatare öppen med quiltlinjal
Synkroniserad över- och undermatning. Foten är öppen i framkant för bättre synfält. Justerbar linjal
för parallella quiltsömmar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

200 338 419

Övermatare öppen med quiltlinjal Symaskiner: 2

439,00

200 339 410

Övermatare öppen med quiltlinjal Symaskiner: 3

439,00

Övermatare 3-i-1
Synkroniserad över- och undermatning. Settet består av övermatare med sluten och öppen fot samt
ditch quiltlinjal och quiltlinjal.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 133 005

Övermatare 3-i-1

Symaskiner: 1B, 1D

999,00

214 516 003

Övermatare 3-i-1

Symaskiner: 2

645,00

214 517 004

Övermatare 3-i-1

Symaskiner: 3

645,00

Accessories

Pris:
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Sybord
Att ha ett sybord när man syr underlättar syarbetet. Ett bord tillpassat din symaskin och där du
kan sänka ner maskinen så att den kommer i samma höjd som bordsskivan Detta underlättar
hanteringen av stora tyger såsom quiltar, gardiner, klänningar m.m. Dessutom blir arbetställningen
mer ergonomisk då underarmarna kan vila mot bordsskivan.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

494 708 008

Sybord L115/D46/H77 cm (beställ iläggsplatta separat)

Iläggsplattorna A-D

4195,00

494 710 003

Sybord L115/D46/H77 cm (beställ iläggsplatta separat)

Iläggsplatta E

4699,00

494 401 101

Iläggsplatta A

MC8900QCP/8200QC/7700P

395,00

494 402 102

Iläggsplatta B

MC6600P/6500P/6300/P1600P

395,00

494 403 103

Iläggsplatta C

MC11000

449,00

494 405 105

Iläggsplatta D

MC9900

395,00

494 406 106

Iläggsplatta E

MCH15000

579,00

Sy- och broderibord
Förlängningsbordet ger dig en större arbetsyta. Finns i sy och broderiutförande. Varje
symaskin har sitt unika bord.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

770 814 003

Broderibord (vitt)

MB4

1869,00

861 401 204

Sybord

MC9900

1095,00

858 416 006

Sybord + clothguide

MC7700/8200/8900

1295,00

808 401 003

Sybord 28x40 cm (vitt)

DC2030/2160/3160

299,00

491 701 002

Sybord allround 25x45 cm

MS100/DC3050/4030/4100/5200

795 812 008

Sybord (vitt)

CP1000
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Heirloom pressarfötter
Heirloom, även kallad hantverksömnad, är kopiering av de delikata traditionella handsydda
sömmarna såsom stråveck, monogrambrodering, applikering av spetsar och brodyrer, kantavslutningar m.m. Hantverksömnad används
både i konfektionsömnad och hemdekorering.
Janome har producerat special pressarfötter
för att få ett perfekt resultat med symaskinen.
Det går snabbt och resultatet blir perfekt.

Applikationsfot - F
För täta sick-sack och satängsömmar samt applikationssömmar. Botten på foten är vinklad så att
matningen av tråden blir jämn.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 806 011

Applikationsfot - F

Symaskiner: 1

109,00

822 804 118

Applikationsfot - F

Symaskiner: 2, 3

109,00

200 129 415

Applikationsfot - F

Symaskiner: 4

109,00

Applikationsfot öppen - F2
Fronten på pressarfoten har tagits bort för bättre synfält. Till sömnad av applikationer, bok-stäver,
broderier och cutwork.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 813 000

Applikationsfot öppen - F2

Symaskiner: 1

159,00

200 137 416

Applikationsfot öppen - F2

Symaskiner: 2, 3

159,00

Band- & paljettfot
Specialfot för enkel applikation av band och paljettband, max 7,6 mm breda.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 090 009

Band- & paljettfot

Symaskiner: 1

259,00

200 332 413

Band- & paljettfot

Symaskiner: 2, 3

259,00

Stråveckfot & trådguide smal
Sy tunna stråveck med tvillingnål (2 mm) på tunt tyg. Använd trådguide, max. tråd diameter 1,5 mm.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 094 003

Stråveckfot smal N2

Symaskiner: 1

159,00

200 317 412

Stråveckfot set smal & bred

Symaskiner: 2, 3

219,00

200 328 416

Stråveckfot smal

Symaskiner: 4

159,00

503 813 008

Stråveckguide set - smal & bred

Rektangulärt spollock

289,00

200 324 412

Stråveckguide set - smal & bred

Kvadratiskt spollock

289,00

202 213 000

Stråveckguide set - smal & bred

Rektangulärt spollock/EasySet

289,00

Accessories

Pris:
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Stråveckfot bred
Sy stråveck med tvillingnål (4 mm), på mellantjocka tyger. Använd trådguide, tråd diameter 1,5-2,5 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 093 002

Stråveckfot bred - N1

Symaskiner: 1

159,00

200 317 412

Stråveckfot set smal & bred

Symaskiner: 2, 3

219,00

503 813 008

Stråveckguide set - smal & bred

Rektangulärt spollock

289,00

200 324 412

Stråveckguide set - smal & bred

Kvadratiskt spollock

289,00

202 213 000

Stråveckguide set - smal & bred

Rektangulärt spollock/EasySet

289,00

Cirkelsömnadslinjal
Sömnad av exakta cirklar. Sy en eller kombinationer av cirklar i diameter upp till 260 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 106 009

Cirkelsömnadslinjal
(rektangulärt spollock)

Symaskiner: 1, 2, 3
(rektangulärt spollock)

659,00

200 024 109

Cirkelsömnadslinjal
(kvadratiskt spollock)

Symaskiner: 1, 2, 3
(kvadratiskt spollock)

659,00

202 135 007

Cirkelsömnadslinjal
(rektangulärt spollock/EasySet)

Symaskiner: 1, 2, 3
(rektangulärt spollock/EasySet)

659,00

Fållfot 2 mm - D
Fållvikare 2 mm, för mycket tunna tyger t.ex. sidenscarves, skjortor, volanger och underkläder.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 804 008

Fållfot 2 mm - D

Symaskiner: 1

99,00

820 809 014

Fållfot 2 mm - D

Symaskiner: 2, 3

99,00

200 128 414

Fållfot 2 mm - D

Symaskiner: 4

99,00

Rynkfot
För snabb och enkel rynkning i mycket tunna tyger..
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 096 005

Rynkfot

Symaskiner: 1

229,00

200 315 410

Rynkfot

Symaskiner: 2, 3

229,00

200 124 410

Rynkfot

Symaskiner: 4

229,00

Rynk- & plisséapparat
Rynkar, lägger veck och syr fast i ett enda moment. Tre inställningar för rynkor i varje, vart 6:e eller
vart 12:e stygn.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 095 004

Rynk- & plisséapparat (snap on)

Symaskiner: 1

698,00

846 415 008

Rynk- & plisséapparat (snap on)

Symaskiner: 2, 3

698,00

941 623 000

Rynk- & plisséapparat

Symaskiner: 3

545,00

941 625 000

Rynk- & plisséapparat

Symaskiner: 4

545,00

Snoddfot - H
Spår på denna fot håller 1 - 3 snoddar på plats medan du syr fast dem med dekorsöm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 085 001

Snoddfot - H

Symaskiner: 1

169,00

200 345 419

Snoddfot - H

Symaskiner: 2, 3

169,00

200 126 412

Snoddfot - H

Symaskiner: 4

169,00
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AcuFeed pressarfötter
Med inbyggd AcuFeed övermatare och det
unika 7-delade SFS undermatarsystemet matas flera tyglager med perfektion, oavsett om
du syr i silke, sammet, vinyl eller tjocka lager
med tyg och vadd. Perfekt matning betyder
även exakt passning vid mönsterpassning och
lappteknik. Obegränsade symöjligheter genom
att kombinera special pressarfötterna och
AcuFeed övermatarsystem.

1/4 inchfot - AcuFeed
Pressarfot för exakt sömsmån (1/4“) 0.63 cm, till lappteknik och stickningar. Använd med fördel
raksömstygnplåten med litet runt hål och vinkelguidelinjer.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 125 004

1/4 inchfot - AcuFeed

Grupp 1A, 1C

239,00

202 031 002

1/4 inchfot - AcuFeed

Grupp 2B

239,00

Applikationsfot öppen - AcuFeed
Fronten på pressarfoten har tagits bort för bättre synfält. Används till sömnad av applikationer,
bokstäver, broderier, cutwork och quiltning.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 149 004

Applikationsfot öppen - AcuFeed Grupp 1A, 1C

199,00

846 410 003

Applikationsfot öppen - AcuFeed Grupp 2B

199,00

Ditch quiltfot - AcuFeed
Quilta mitt i diket av sömmen, sy dekorativa stickningar, understicka infodringar eller sammanfoga
två tyger med dekor- eller heirloomsömmar. Foten har en centrerad extra lång guidelinjal.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 103 006

Ditch guiltfot - AcuFeed

Grupp 1A, 1C

345,00

846 413 006

Ditch guiltfot - AcuFeed

Grupp 2B

345,00

Raksömfot - AcuFeed
Det cirkelformade nålhålet i foten håller trådarna på plats och skapar en kvalitets raksöm. Används
med fördel tillsammans med raksömstygnplåt.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 102 005

Raksömfot - AcuFeed

Grupp 1A, 1C

Accessories

Pris:
299,00
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Pressarfothållare och standardfot - AcuFeed
Välj mellan två olika pressarfothållare till det inbyggda övermatarsystemet AcuFeed till Memory Craft
Horizon symaskinmodellerna med 9 mm sicksack bredd. Den breda hållaren med bred fot täcker
hela undermatarsystemet och matar synkroniserat. Den smala pressarfothållaren har synkroniserad
kraft att mata tyget och är särskilt effektivt till sömnad på kanten av tyget och sömnad nära och på
smalare remsor.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

859 819 109

Standardfot bred - AcuFeed

Grupp 1A, 1C

229,00

859 817 004

Pressarfothållare bred - AcuFeed Grupp 1A, 1C

259,00

859 835 101

Standardfot smal - AcuFeed

Grupp 1A, 1C

199,00

859 833 006

Pressarfothållare smal - AcuFeed Grupp 1A, 1C

259,00

202 127 006

Standardfot smal inkl. pressarfot- Grupp 1A, 1C
hållare smal - AcuFeed

459,00

Blixtlåsfot smal - AcuFeed
Sy fast blixtlås i plast, skinn, sky och andra svårhanterliga material. Blixtlåsfot till AcuFeed maskiner.
Används tillsammans med den smala AcuFeed pressarfothållaren med artikelnummer: 859 833 006.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 128 007

Blixtlåsfot smal - AcuFeed

Grupp 1A, 1C

Pris:
199,00

Kantbandsvikare 1/2” (15 mm)
Används till att tillverka, guidar och viker bandet runt den råa
kanten och syr fast i ett enda moment. Kantbandsvikaren är inkl.
pressarfot, basplatta, skruv.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

202 211 008

Kantbandsvikare 1/2” (15 mm)

Grupp 1A, 1C

1745,00

846 421 007

Kantbandsvikare 1/2” (15 mm)

Grupp 2B

1745,00

Rynk- och plisséapparat AcuFeed
Rynkar, lägger veck och syr fast i ett enda moment. Tre inställningar för rynkning i varje, vart 6:e eller vart 12:e stygn.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

202 095 004

Rynk- och plisséapparat AcuFeed

Grupp 1A, 1C

698,00

846 415 008

Rynk- och plisséapparat AcuFeed

Grupp 2B

698,00
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Overlock pressarfötter
Overlocken är ett komplement till symaskinen
för att skapa ett extra professionellt syresultat. Overlockmaskinen syr raksöm, skär rent
sömsmånen och kastar över kanten i ett enda
moment och dessutom med den dubbla hastigheten. VI erbjuder ett brett sortiment av
specialpressarfötter som hjälper dig med dina
overlockprojekt till ett perfekt slutresultat.

Bandfot med bandrulle - B
Sy fast dekorationsband eller förstärkningsband som förhindrar tyget från att töjas, t.ex. till axelsömmar. Bandbredd 4-8 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 204 208

Bandfot med bandrulle B

ML204-744

Pris:
449,00

Blindfållfot
Guide för att kasta över kanten och fålla “osynligt“ i ett enda moment. Lämplig till fluffiga och grövre
tyger.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 203 104

Blindfållfot

ML204-744

Pris:
419,00

Passpoalfot 1/8” (4 mm) och 3/16” (5 mm)
Tillverka egna passpoaler av snoddar upp till 4 mm respektive 5 mm i diameter och sy fast dem i ett
enda moment.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 219 103

Passpoalfot 1/8” (4 mm)

ML204-744

149,00

200 220 107

Passpoalfot 3/16” (5 mm)

ML204-744

149,00

Accessories

Pris:
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Pärlfotset
Guide för att sy fast pärlband i kanten eller mitt på tyget, passar till pärlor som har diameter mellan
1-4 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 214 108

Pärlfotset

ML204-744

Pris:
179,00

Resårrynkningapparat
Används till att sy fast resårer som är 3,5 till 8 mm breda.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 218 102

Resårrynkningsapparat

ML204-744

Pris:
229,00

Rynkapparat
Rynka och sy fast volangen i ett enda moment. Du kan även använda rynkapparaten till att endast
rynka volangen.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 217 101

Rynkapparat

ML204-744

Pris:
209,00

Snoddfot A
Påsömnad av tunna snoddar eller fiskelina för dekorativa fållar med rullfåll på t.ex. brudslöja.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 207 108

Snoddfot A

ML204-744

Pris:
239,00

Snoddfot B
Påsömnad av tjocka eller breda snoddar för dekorativa fållar med smal fåll sömmen. Fint till fållar på
dukar och gardinomtag.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 208 109

Snoddfot B

ML204-744

Pris:
299,00

Syguide
Raka, exakta sömmar vid t.ex. sömnad av lappteknik, flatlock och stråveck. Kan användas med
kniven både uppe eller nere.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

200 216 100

Syguide

ML204-744
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Cover Pro pressarfötter
Välj och vraka bland de spännande pressarfötterna som Janome producerat till Janome och Elna
Coversöm maskiner. Pressarfötterna hjälper dig att sy professionellt snabbt och enkelt.

Tvillingsömfot – genomskinlig front
Bättre överblick av sömmen när du syr. Foten är speciellt användbar till att sy dekorativa stickningar och kan även användas tillsammans med fållguiden för att start och slut sömmen ska matcha
perfekt. Fronten på foten har A, B och C markering för guide i
förhållande till nålarna.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

795 818 107

Tvillingsömsfot - genomskinlig

CP1000 - serien

Pris:
588,00

Fållguide 15-45 mm
Fållguiden guider en konstant bredd med tyg, 15-45 mm, vilket
gör det enkelt att sy fållar och avslutningar. Används med fördel
tillsammans med den genomskinliga tvillingsöm foten.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

795 839 104

Fållguide tvilling - och trillingsöm 15-45 mm

CP1000 - serien
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Guidefot - centrerad
Guidefot med centrerad guide används tillsammans med bred
tvillingsöm och trippelsöm och guider i centrum av en tidigare
sydd söm, ungefär som ditchfoten. Foten är mycket användbar
när du syr stickningar på sportkläder, förstärka sömmar eller som
dekoration.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

795 819 108

Guidefot - centrerad

CP1000 - serien

Pris:
399,00

Kantbandsvikare 8, 12 eller 15 mm
Används till att tillverka., guidar och viker bandet runt den råa
kanten och syr fast i ett enda moment. Välj mellan tre olika bredder: 8, 12 eller 15 mm. Kantbandsvikarna 8 och12 är inkl. pressarfot, basplatta, skruv.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

795 838 103

Kantbandsvikare 8 mm

CP1000 - serien

1749,00

795 844 009

Kantbandsvikare 12 mm

CP1000 - serien

1749,00

795 845 000

Kantbandsvikare 15 mm (exkl.pressarfot, basplatta, skruv)

CP1000 - serien

1785,00

795 825 004

Pressarfot till kantbandsvikare (15 mm)

CP1000 - serien

109,00

795 824 025

Basplatta till kantbandsvikare (15 mm)

CP1000 - serien

73,00

000 103 510

Skruv till basplatta (15 mm)

CP1000 - serien

6,00

Resårrynkningsapparat
Resårrynkningsapparaten används till att sy fast resårer. Välj
mellan två olika storlekar, en för 6 – 8,5 mm breda resårer till
t.ex. underkläder och barnkläder eller den för 9 – 13,5 mm breda
resårer till allmän beklädnadsömnad.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

795 816 105

Resårrynknings apparat 6-8,5 mm

CP1000 - serien

219,00

795 817 106

Resårrynknings apparat 9-13,5 mm

CP1000 - serien

219,00

Syguide - justerbar
Justerbar syguide för exakt bredd för fållar och sömmar.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

795 806 102

Syguide - justerbar

CP1000 - serien
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Baby Lock pressarfötter
Baby Lock erbjuder en mängd olika extra pressarfötter som hjälper dig att få ett professionellt
resultat på ditt syprojekt.

Bandguide justerbar
Hjälpmedel för jämn och fin applikation av band och spetsar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B0421S01A-E

Bandguide justerbar

Evolution, Ovation (8-trådig)

819,00

Blindfållfot
Kastar över kanten och fållar ”osynligt” i ett enda moment.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B5002S06A-E

Blindfållfot

Evolution, Ovation (8-trådig)

419,00

B5002S02A-E

Blindfållfot

Enlighten, Imagine (4-trådig)

419,00

Kantbandsguide dubbel
VIker kantbandet 4 gånger och syr fast i ett enda moment i fasta tyger. Finns i två storlekar 8 och
10 mm. För 8 mm skär remsan 28 mm bred och för 10 mm skär remsan 36 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B0421S03A-E

Kantbandsguide dubbel 8 mm

Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

879,00

B0421S02A-E

Kantbandsguide dubbel 10 mm

Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

879,00

Kantbandsguide enkel
VIker kantband 3 gånger och syr fast i ett enda moment i fasta tyger. Finns i två storlekar 8 och 10
mm. För 8 mm skär remsan 28 mm bred och för 10 mm skär remsan 40 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B0421S04A-E

Kantbandsguide enkel 8/28 mm

Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

985,00

B0421S05A-E

Kantbandsguide enkel 10/40mm Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

985,00

Coversömfot smal
Smal pressarfot som underlättar vid fållning och sömnad med Coverlock söm.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

B5002S10B

Coversömfot smal

Evolution, Ovation (8-trådig)

Accessories

Pris:
769,00
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Fållvikare 1/4” och 1/2”
Fållvikare som viker in kanten en gång, för rak och jämn fållning från avigsidan. Finns i två storlekar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B0421S07A-E

Fållvikare 1/4”

Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

549,00

B0421S06A-E

Fållvikare 1/2”

Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

549,00

Fållguide 1/4”, 5/8” och 1”
Enkel fållguide för raka fina fållar som sys från rätsidan. Finns i tre storlekar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B0421S10A-E

Fållguide 1/4”

Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

469,00

B0421S08A-E

Fållguide 5/8”

Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

469,00

B0421S09A-E

Fållguide 1”

Evolution, Ovation (8-trådig),
Sashiko

469,00

Hällvikare 3/4” och 1 1/2”
Ett tillbehör som viker och syr dina hällor i ett enda moment. Finns i två storlekar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B0421S12A-E

Hällvikare 3/4”

Evolution, Ovation (8-trådig)

659,00

RO-B0421S11A-E

Hällvikare 1 1/2”

Evolution, Ovation (8-trådig)

659,00

Passpoalfot
Tillverka passpoaler av tunna till mellantjocka band och snoddar. Finns i två storlekar 3 och 5 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B5002-11A-C-E

Passpoalfot 3 mm

Evolution, Ovation (8-trådig)

419,00

B5002-02A-C-E

Passpoalfot 3 mm

Enlighten, Imagine (4-trådig)

419,00

B5002-05A-C-E

Passpoalfot 5 mm

Evolution, Ovation (8-trådig)

419,00

B5002-03A-C-E

Passpoalfot 5 mm

Enlighten, Imagine (4-trådig)

419,00

Pärlfot
Sy fast pärl- eller paljettband i kanten eller mitt på tyget, till pärlor 1-4 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B5002-04A-C-E

Pärlfot

Evolution, Ovation (8-trådig)

419,00

B5002-01A-C-E

Pärlfot

Enlighten, Imagine (4-trådig)

419,00

Resårfot
Sy fast resårer 2-20 mm breda eller fisklina för dekorativa fållar med rullfåll på t.ex. brudslöja.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

B5002S09A-E

Resårfot

Evolution, Ovation (8-trådig)

598,00

B5002S01A-E

Resårfot

Enlighten, Imagine (4-trådig)

598,00
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Rynkfot
Rynkar och syr fast volagen i ett enda moment, du kan även använda rynkfoten till att endast rynka.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B5002S07A-E

Rynkfot

Evolution, Ovation (8-trådig)

539,00

B5002S03A-E

Rynkfot

Enlighten, Imagine (4-trådig)

539,00

Spetsapplikeringsfot
Pressarfot med guide för applikering av spetsar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B5002S08A-E

Spetsapplikeringsfot

Evolution, Ovation (8-trådig)

419,00

B5002S05A-E

Spetsapplikeringsfot

Enlighten, Imagine (4-trådig)

419,00

Standardfot
Orginalfoten till overlockmaskinerna.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B5001S06B

Standardfot orginal

Evolution, Ovation (8-trådig)

765,00

B5001S02B

Standardfot orginal

Imagine 1 (4-trådig)

450,00

B5001K01A

Standardfot orginal

Enlighten, Imagine 2 (4-trådig)

450,00

Standard fot genomskinlig
Standard pressarfot i genomskinlig plast för att enklare se sömmarna.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B5002S14A-E

Standardfot genomskinlig

Evolution, Ovation (8-trådig)

185,00

RO-B5002K02A

Standardfot genomskinlig

Enlighten, Imagine 2 (4-trådig)

185,00

Stråveckfot
För att sy stråveck, 2 olika guider medföljer.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

B5002-06A-C-E

Stråveckfot

Evolution, Ovation (8-trådig)

819,00

Syguide
Fållguide för raka fina fållar från rätsidan med Coverlock söm.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

B0420S01A-E

Syguide

Evolution (8-trådig)

Accessories

Pris:
199,00
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Kort pressarfot
Kort pressarfot med en platt sula, vilket gör den till ett bra val för att sy
kurvor och sömnad över korsande sömmar. Passar även bra till att sy runt
manschetter, kragar och barnkläder med t.ex tvillingsöm.
Artikelnummer: Produkt:

Passar till:

M0-36034

Ovation

Kort pressarfot

Pris:
311,00

Kantbandsfot stretch 10 och 15 mm
Viker och syr fast kantbandet i en enda operation i stretchtyger. Finns i två
storlekar 10 och 15 mm. För 10 mm skär remsan 36 mm bred och för 15
mm skär remsan 48 mm.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

D-13-4-10E

Kantbandsfot stretch 10 mm

Cover Stitch

879,00

RO-D13-4-15E

Kantbandsfot stretch 15 mm

Cover Stitch

879,00

Låsfjäder
Till handquiltmaskinen Sashiko. Låser nålhålet i varannat stygn. (Reservdel)
Artikelnummer: Produkt:

Passar till:

Q0-84008A-DD Låsfjäder

Sashiko

Pris:
199,00

Extra tillbehör Baby Lock
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

CT-1E

Sybord plexiglas (akryl) B380/D450 mm

Alla Baby Lock overlock

1495,00

CT-3

Sybord plexiglas (akryl) B600/D450 mm

Sashiko

1695,00

800N

Skräpuppsamlare B240/D320/H10 mm

4-trådig

329,00

900N

Skräpuppsamlare stor

8-trådig

335,00

B7525-01A

Lamphållare för lampbyte

Alla Baby Lock overlock

B7501-04A

Bajonett 15W

Imagine 2

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

991ELx 70510090

Nålar ELx705CF # 90, 10-pack

Evolution/Cover Stitch

99,00

991ELx 70505090

Nålar ELx705CF # 90, 5-pack

Evolution/Cover Stitch

49,00

991ELx 70505080

Nålar ELx705CF # 80, 5-pack

Evolution/Cover Stitch

49,00

991ELx 70505075

Nålar ELx705CF # 75, 5-pack

Evolution/Cover Stitch

49,00

55,00
199,00

Pris:

991HAx1SPCF10075 Nålar HAx1SPCF # 75, 10-pack

Overlockmaskiner

109,00

991HAx1SPCF1090 Nålar HAx1SPCF # 90, 10-pack

Overlockmaskiner

109,00

Q0-84007A-D

Nålar Sashiko #110, 2-pack

Sashiko

245,00

#365A017

Nålar Embellisher 10-pack

Embellisher

439,00
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1600-serien pressarfötter
1600PQC är en semiprofessionell raksömsmaskin med en syhastighet av 1600 stygn per minut.
Janome har producerat pressarfötter som ytterligare förenklar sömnaden och säkrar ett professionellt slutresultat.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

Pris:

767 408 011

Blixtlåsfot smal justerbar

1600-serien

109,00

767 417 002

Fållfot

1600-serien

715,00

767 405 018

Raksömsfot inkl. stygnplåt

1600-serien

179,00

767 416 001

Rynkfot

1600-serien

275,00

767 415 000

Snoddfot vänster

1600-serien

269,00

767 414 009

Snoddfot höger

1600-serien

269,00

1/4 inchfot
Pressarfot för exakt sömsmån (1/4“) 0.63 cm till lappteknik eller använd guiden till raka dekorativa
stickningar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 820 105

1/4” fot

1600-serien

Pris:
160,00

Blixtlåsfot osynligt
För enkel sömnad av “osynliga blixtlås”. Rullar ut blixtlåsspiralen så att raksömmen kommer så nära
spiralen som möjligt.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 410 016

Blixtlåsfot osynligt

1600-serien

Pris:
239,00

Ditch quiltfot
Quilta mitt i söm ”diket” mellan två tyger. Guide för att sy dekorativa stickningar och understicka
infodringar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 824 169

Ditch quiltfot

1600-serien

Pris:
139,00

Glidfot
Glidpressarfoten med teflonsyla tillåter sömnad på material som annars lätt fastnar i metallfoten som
t.ex. vinyl och skinnimitationer.
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Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 404 028

Glidfot

1600-serien

Accessories

Pris:
239,00
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Kantbandsfot med guide
Kantbandsfot med guide för att sy fast kantband upp till 40 mm breda.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 412 018

Kantbandsfot med guide

1600-serien

Pris:
389,00

Raksömsfot smal
Smal fot, endast 2 mm från nålhålet till ytterkanten på foten.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 406 019

Raksömsfot smal

1600-serien

Pris:
198,00

Sammetsfot
Matar sammetstyget försiktigt med endast ett lätt pressarfotstryck. Foten lämnar inga spår i
sammetstyget.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 407 010

Sammetsfot

1600-serien

Pris:
729,00

Frihandsquiltfot inkl. täckplåt
Frihandsqulta- stoppa- eller brodera. Används tillsammans med täckplåten för att ”sänka” mataren.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 827 009

Frihandsquiltfot inkl. täckplåt

1600-serien

Pris:
498,00

Syguide justerbar
Justerbar syguide för exakta sömsmåner och fållar.

Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 411 017

Syguide justerbar

1600-serien

Pris:
419,00

Övermatare
Synkroniserad över- och undermatning. Sy räta parallella quiltsömmar eller använd övermataren till
långa sömmar vid sömnad av t.ex. gardinfållar.
Artikelnummer:

Produkt:

Passar till:

767 403 016

Övermatare med linjal

1600-serien
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Broderitillbehör
För inte så länge sedan broderade man för hand i varje hem. Broderier på kläder och heminredning gav ägaren status och elegans. Idag kan vi med teknologins hjälp brodera snabbt och effektivt med hjälp av broderimaskiner. Njut den underbara broderi världen tillsammans med kvalitetsprodukter från Janome.

Broderiramar
Broderiramar finns från
50x50 mm broderiyta upp till
230x300 mm. Varje broderimaskin har unika broderiramar.

Clothsetter
Placerar och kombinerar
design med exakt position
på tyget, ger dig obegränsad
broderiyta.

Trådstativ
Stativet har fem trådhållare
och monteras på maskinen eller placeras på bordet bakom
maskinen.
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Art. nr:

Produkt:

Passar till:

861 405 002

Frontpanel nougat

MC9900

325,00

861 404 001

Frontpanel indigoblå

MC9900

325,00

vlies1

Broderifix (påpressbar/avrivbar) 90x100 cm

45,00

vlies2

Stickvlies tunn (avrivbar) 90x100 cm

48,00

vlies3

Soluvlies (vattenlöslig/tjock) 90x100 cm

89,00

vlies4

Soluweb (vattenlöslig/tunn) 38x100 cm

89,00

vlies5

Filmoplast (klisterpapper) 55x100 cm

169,00

vlies6

Vliesofix (dubbelsidig) 90x100 cm

109,00

vlies7

Stickvlies tjock (avrivbar) 90x100 cm

48,00

vlies8

Stickvlies jersey (avrivbar) 150x100 cm

89,00

vlies9

Vykort vlies 17,5x12,5 cm 10 st/förpackning

39,00

770 807 003

Broderiram M1-140x200 mm

MB4

1056,00

770 808 004

Broderiram M2-Standard 126x110 mm

MB4

787,00

770 809 005

Broderiram M3-Friarm 50x50 mm

MB4

864,00

770 482 008

Fäste till broderiramarna J1-J8

MB4

615,00

770 487 704

Broderiram J1 diam. 30 mm ramskruv (center) MB4

375,00

770 487 807

Broderiram J1 diam. 30 mm ramskruv (höger)

MB4

375,00

770 487 302

Broderiram J2 24x54 mm

MB4

519,00

770 487 900

Broderiram J3 64x28 mm

MB4

309,00

770 487 508

Broderiram J4 42x67 mm

MB4

319,00

770 487 209

Broderiram J5 46x46 mm

MB4

495,00

770 487 106

Broderiram J6 66x66 mm ramskruv (center)

MB4

329,00

770 487 601

Broderiram J6 66x66 mm ramskruv (höger)

MB4

395,00

770 487 003

Broderiram J7 110x95 mm

MB4

385,00

770 487 405

Broderiram J8 120x121 mm

MB4

375,00

770 480 006

Broderiram strumpram set (barn & vuxen)

MB4

4 650,00

770 489 005

Broderiram keps

MB4

4050,00

859 823 003

Broderiram SQ14 140x140 mm

MCH12/15000

791,00

859 824 004

Broderiram FA10 (100x40 mm)

MCH12/15000

644,00

859 822 002

Broderiram SQ23 230x230 mm

MCH12/15000

898,00

859 820 000

Broderiram GR 230x300 mm

MCH12/15000

932,00

862 407 007

Broderiram RE 140x180 mm + USB med 50
design

MCH12/15000

1599,00

859 436 005

Broderiram Keps

MCH12/15000

3 395,00

859 428 004

AcuFil Quilting Kit magnetram 220x220 mm

MCH12/15000

2 595,00

Accessories
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860 402 006

Broderiram FA-Friarm 50x50mm

MC11000

919,00

860 802 000

Broderiram ST-Standard 126x110mm

MC11000

691,00

860 801 009

Broderiram SQ-Square 200x200mm

MC11000

777,00

860 403 007

Broderiram MA-Macro 200x280mm

MC11000

1539,00

860 421 001

Broderiram RE 140x200mm

MC11000

1075,00

861 402 205

Broderiram FA-Friarm 100x40 mm

MC9900

595,00

861 804 407

Broderiram SQ14 140x140 mm

MC9900

459,00

861 803 509

Broderiram RE20 170x200 mm

MC9900

479,00

850 801 008

Broderiram A standard 110x126mm

MC300E-10001*

339,00

850 802 009

Broderiram B stor 140x200mm

MC300E-10001*

439,00

850 803 000

Broderiram C friarm 50x50mm

MC300E-10001*

479,00

850 406 009

Broderiram D Giga 200x230mm

MC300E-10001*

1079,00

850 411 007

Broderiram F stor rund

MC300E-10001*

819,00

200 335 003

Broderiram keps

MC300E-10001*

2595,00

856 401 002

Broderiram C friarm 50x50 mm

MC200E

385,00

860 434 007

Magnetramfäste till Acufil ram

Magnetramar

136,00

850 801 307

Skruv till broderiram

Vita ramar

69,00

000 218 601

Mutter till broderiram

Vita ramar

19,00

770 461 001

Mutter till MB4 broderiram

MB4

31,00

770 462 002

Skruv till MB4 broderiram

MB4

51,00

859 439 008

Clothsetter

MCH99/12/15000

1495,00

860 401 005

Clothcetterbord 35x70 cm

MC11000

1495,00

850 402 005

Clothcetter

MC300E-10001*

770,00

859 429 005

Trådstativ (2 hållare)

MCH99/12/15000

419,00

858 402 009

Trådstativ (2 hållare)

MCH82/8900

419,00

859 430 009

Trådstativ (5 hållare)

MCH99/12/15000

749,00

860 406 000

Trådstativ (5 hållare)

MC11000

832 420 014

Trådstativ (5 hållare)

MC300E-10001*

254 756 104

Digitizer MBX v. 4,5 (inkl. korsstygnsprogram)

254 756 001

Digitizer JR v. 4,5

2950,00

862 402 404

Digitizer Cutwork Kit

2195,00

254 753 101

Uppgradering Digitizer MBX 4,0 - MBX 4,5

1295,00

254 753 400

Uppgraderingskit Digitizer m. USB till MBX 4,5

3795,00

254 753 307

Uppgradering Digitizer JR 4,0 till MBX 4,5

8095,00

254 753 204

Uppgradering Digitizer JR 3,0 - MBX 4,5

8995,00

254 750 005

Korsstygnsprogram (till Digitizer MBX 4,0)

1450,00

SSS004P

Digitizer PRO/MB DVD guide (T.C)

279,00

SSS005P

Digitizer JR DVD guide (T.C)

245,00

SSSDW01

Digitizer Workshop 01 DVD (T.C)

245,00

860 441 007

Uppgradering Special Edition v 1,0 - 2,0

MC11000

2850,00

860 445 001

Uppgradering Special Edition v 2,0 - 3,0

MC11000

2450,00

200 383 006

Brush out set - garnbrodering

1179,00
749,00
10595,00

449,00
(MC300E-10001* = ej MC9900)
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Din återförsäljare:
Erbjudanden i magasinet gäller endast hos deltagande återförsäljare i bergränsat antal och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Eventuella rabatter avräknas från rekommenderade
priser. Alla priser är rek. priser inkl. moms. Med förbehåll mot
tryckfel och ev. prisändringar.

Inter Sew Sverige AB, Glasbruksgatan 1, 732 31 ARBOGA

