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Välkommen till Singer-familjen  
med sytillbehör. 

Oavsett om du quiltar, handarbetar, broderar eller syr 
kläder kommer du att hitta flera pressarfötter och tillbehör 
som kommer att hjälpa dig att spara tid och få utlopp 
för din kreativitet. I den här användarmanualen delas 
Singer-tillbehören in i olika sömnadskategorier så att 
du enkelt kan välja rätt pressarfot för den typ av sömnad 
som du föredrar. Titta igenom följande sidor för att få 
inspiration och vägledning om hur du på ett enkelt sätt 
kan utveckla dina färdigheter och skapa vackra och 
spännande projekt med tillbehör från Singer.
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Singer® sy - och 
brodérmaskiner

Fastställ vilka pressarfötter och tillbehör som passar din 
Singer symaskin genom att ta reda på maskinmodellen 
med hjälp av bilderna på följande sidor. Maskinerna tillhör en 
kodgrupp och alla koder som är kompatibla med en pressarfot 
eller ett tillbehör anges under respektive fot och tillbehör. 
Koden hittar du ovanför respektive maskin. Om koden för din 
maskin inte finns med under en pressarfot eller ett tillbehör 
kan den aktuella pressarfoten eller tillbehöret inte användas 
med din maskin. Använd steg för steg-instruktionerna för att 
lära dig att använda pressarfötterna. Om din maskin inte finns 
med i listan nedan, besök vår webbplats www.singer.com för 
mer information.
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MA-serien MB-serien MC-serien

CA-serien

SINGER® SY- OCH BRODÉRMASKINER

Heavy Duty 
4411
4423
4432 HD
44S
5511
5523
HD6380
HD6330  (Denim)
CP6350M  
(Cosplay)

 

Talent 
5532
44S
3321
3323S
3323

Fashion/Inspiration
4205
4206
4210
4212
4218
4220
4228

Brilliance 
5400
5500
6160
6180
6199
6699
C5200

Simple
1732
2932
3116 
3221
3232
3210 Simple
3223 Simple
3229 Simple

Mechanical
1507
1507WC
1525/1725
1748
8280
8280L
8280 
 SMART II 
1105
1116
1120
1130
7020 
M1500
M1600
M2100
M2400
M3200
M3300
M3400
M3500

Promise
1408
1409
1412 Promise
1512 Promise II

Tradition
2250
2259
2263
2273
2277
2282

Fashionmate 
5200
5560
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SINGER® SY- OCH BRODÉRMASKINER

9900 
Quantum 9910
Quantum 9920
Quantum 9940
Quantum 9960
9985 Quantum Stylist Touch
9980 Quantum Stylist
9970
8060
C430

Datoriserade
2010  
7140
7640
ET-1
Futura 4060
H74
Stylist 9100
9340
9100 
Professional

Heavy Duty
HD6600
HD6700
HD6800

Serien-CC

Serien-CE

Curvy  
5625
8763
8767
8770
8780
Athena 2009

One/160 
SINGER® One
SINGER® One Plus
70
8768

Cosmo/Confidence 
S800 
5625
7256
7256 HC
7258
7285Q Patchwork
7363
7410
7412
7422 
7424
7426
7430
7436
7442
7444 
7446
7448
7462
7463
7464
7465
7466
7469
7469Q
7470
7563

Serien-CB
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SINGER® SY- OCH BRODÉRMASKINER

IEF RANGE 
C240

Futura
FQ-4
SEQS-6000
SEQS-6700
5 Futura Quintet
8500Q Modern Quilter 

 
XL400 
XL420 
XL550
XL580

Serien-CD

Serien-EA

Superb / Legacy
EM200
SE300
SE340
C440Q
C440

14CG/14ET/14HD/14SH
14CG-754
14ET-754
14SH-644
14SH-654
14SH-744
14SH-754
14SH-764
14HD854

Serien-EB

Serien-SA

SE017 
S0100
S0105 
S010L 
HD0400S 
HD405S 
X5004-HD
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Klädsömnad
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SEW EASY FOOT 
#250029647 M/C Code: MA - MC, CA - CC, EA - EC

Sew Easy Foot pressarfot hjälper dig att sy raka sömmar med precision 
oavsett vilken sömsmån du behöver.  Pressarfoten har en förlängning som är 
märkt med de vanligaste sömsmånerna och en rörlig tygguide som kan ställas 
in där du behöver den för ditt projekt. 

1. Snäpp fast Sew Easy Foot pressarfot på maskinen
2. Kontrollera att nålen är centrerad
3. Använd guiden för att välja sömsmåner på 1 cm (⅜ tum), 1,25 cm (½ 

tum), 1,6 cm (⅝ tum), 1,9 cm (¾ tum) eller 2,5 cm (1 tum).
4. Placera tyget under pressarfoten med tygkanten i kanten av guiden
5. Sy sömmen med önskad sömsmån.

STRAIGHT STITCH FOOT
#250052196   M/C Code: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Det lilla nålhålet på den här pressarfoten förhindrar att tunna eller lätta tyger 
fastnar på matartänderna, vilket kan orsaka rynkor eller överhoppade stygn.

1. Snäpp fast raksömsfoten på maskinen
2. Kontrollera att nålen är centrerad
3. Sy för att få jämna stygn

UNIVERSALFÄSTE 
Artikelnr 250033996 Maskinkod: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Med det här pressarfotsfästet kan du använda flera olika typer av 
tillgängliga pressarfötter med klicksystem. Snabbfästet på baksidan 
gör att pressarfoten med klicksystem enkelt lossnar så att en annan 
fot kan sättas fast.

1. Lossa pressarfoten och pressarfotsfästet.
2. Sätt fast pressarfotshållaren med skruven som medföljer maskinen.
3. Sätt fast en pressarfot som passar önskad sömnadsteknik.

KLÄDSÖMNAD
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STANDARDPRESSARFOT 
Artikelnr 416128401 Maskinkod: MA, MB 

Den här standardpressarfoten kan användas för vanlig sömnad på 
de flesta typer av tyg. Den har en bred nålöppning som möjliggör 
sömmar med en stygnbredd på upp till 7 mm eller raksöm med olika 
nålpositioner. Undersidan är platt så att tyget hålls ordentligt på plats. 
Den kan också användas för att sy i resår och lagning.

1. Sätt fast standardpressarfoten.
2. Välj önskad söm och nålposition och börja sy.

Artikelnr 270076251 Maskinkod: MA - MB, CA - CC, EA - EC

KLÄDSÖMNAD
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OSYNLIG FÅLLSÖMSFOT
Artikelnr 250034196 Maskinkod: MA, MB, CA - CC, EA - EC

Med den osynliga fållsömsfoten kan du ge dina projekt ett proffsigt 
utseende med en maskinsöm som är osynlig från rätsidan. 
Använd foten för att fålla byxor, klänningar, kjolar, gardiner m.m.

1. Sätt fast den osynliga fållsömsfoten.
2. Ställ in maskinen på Osynlig fållsöm eller Elastisk osynlig fållsöm.
3. Kasta över fållens kant. Vik upp och pressa.
4. Vik ner för att skapa en vikning cirka 6 mm från fållens ovankant.
5. Placera fållen under pressarfoten så att vikningen ligger mot 

mittguiden. Vrid vredet till höger på foten för att justera guiden så 
att fållsömmens bredaste sicksacksöm bara fångar en till två trådar 
i vikningen.

SIDE CUTTER ATTACHMENT
Artikelnr 250035896         Maskinkod: MA, MB, CA, CB

Side Cutter Attachment kallas ibland kniv- och fållsömsfot eftersom den 
både fållar och skär tyget medan du syr. Liksom en overlockmaskin har 
den ett knivblad för att skära tyget samtidigt som den syr en söm och 
fållar tyget. Side Cutter Attachment ger klädesplagg ett proffsigt utseende.

1. Placera Side Cutter Attachment med gaffelarmen över nålskruvens 
position och fästet på pressarfotsstången.

2. Sätt fast tillbehöret. Ta bort det genomskinliga skyddet/locket. 
3. Klipp ett jack på ca 2,5 cm i tyget som ska skäras av.
4. Välj önskad söm (vanligen sicksack eller överkastningssöm).
5. Kontrollera stygnbredden för att säkerställa att nålen inte slår 

i stygnfingret.
6. Placera tyget med den skurna kanten mot knivbladet och sy. 

Stygnfingret ser till så att sömmarna blir släta och jämna.
Obs! Maskinens trådspänning och 
stygnlängd och -bredd kan behöva justeras 
beroende på tyg.

Vika tyget

KLÄDSÖMNAD



12

BLIXTLÅSFOT
Artikelnr 416128701 Maskinkod: MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

Förutom att sy fast blixtlås kan blixtlåsfoten användas till att sy fast 
passpoaler eller sy längs med ytor som är tjockare på ena sidan. Den här 
pressarfoten kan fästas till höger eller till vänster om nålen. Den har spår 
på undersidan på båda sidor så att blixtlåset och tjocka ytor får plats.

Så här syr du ett centrerat blixtlås:
1. Tråckla ihop sömmen där blixtlåset ska placeras. Sy resten av 

sömmen. Pressa isär.
2. Lägg det öppnade blixtlåset upp och ned med blixtlåsets tänder till 

höger om och i linje med sömmen. 
3. Sätt fast blixtlåsfoten på maskinen i vänster spår. Sy fast höger sida 

av blixtlåset på sömsmånen, uppifrån och ned.
4. Stäng blixtlåset och se till att det är slätt. Placera blixtlåsets vänstra 

sida på den vänstra sömsmånen.
5. Sätt fast blixtlåsfoten på maskinen i höger spår. Sy längs med 

blixtlåsets vänstra sida på sömsmånen.
6. Lägg sömsmånerna plant mot yttertyget.
7. Lägg plagget med rätsidan upp och markera ut blixtlåsets nedre 

ände med en knappnål. Tråckla genom de tre lagren för hand och 
använd som vägledning om så önskas.

8. Sy med maskinen genom alla tre lager uppifrån och ner. Vrid längst 
ner och sy till den tråcklade sömmen. Flytta blixtlåsfoten till det 
vänstra spåret och upprepa på andra sidan.

9. Ta bort tråckelsömmen från sömsmånen för att pressa isär sömmen.

Så här syr du ett dolt blixtlås:
1. Tråckla ihop sömmen där blixtlåset ska placeras. Sy resten av 

sömmen. Pressa isär.
2. Lägg det öppnade blixtlåset med rätsidan ner och med blixtlåsets 

tänder till vänster om och i linje med sömmen.
3. Sätt fast blixtlåsfoten i höger spår. Sy fast vänster sida av blixtlåset 

på sömsmånen, uppifrån och ned.
4. Stäng blixtlåset och vänd upp det, så att ett tygveck skapas mellan 

blixtlåsets tänder och den tråcklade sömmen.
5. Flytta blixtlåsfoten till det vänstra spåret och sy nära veckets kant, 

uppifrån och ned.
6. Lägg ut plagget så att det ligger plant, med blixtlåset rätsidan nedåt 

på sömsmånerna.
7. Markera blixtlåsets nedre ände med en knappnål på tygets rätsida. 

Tråckla fast blixtlåsets vänstra sida för hand om så önskas.
8. Använd tråckelsömmen som vägledning, placera blixtlåsfoten i höger 

spår och sy uppifrån och ned. Vrid längst ner och sy till sömmen.
9. Ta bort tråckelsömmen från sömsmånen för att pressa isär sömmen.

*För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 
250033996 användas

KLÄDSÖMNAD
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PRESSARFOT FÖR DOLT BLIXTLÅS
Artikelnr 250061696 Maskinkod: MA, MC*, CB, CC, EC

Pressarfoten för dolt blixtlås används för att skapa en helt dold 
stängning på plagg och heminredningsföremål – ingen söm syns på 
tygets utsida. Pressarfoten har en nålöppning i mitten och två spår på 
undersidan för blixtlåsets tänder. Ett dolt blixtlås sätts, till skillnad från 
ett vanligt blixtlås, fast innan någon söm sys.

1. Öppna blixtlåset och lägg blixtlåsets högra del upp och ned på 
plaggets rätsida. Blixtlåsets tänder passas in mot sömlinjen med 
blixtlåsbandet på sömsmånen. 

2. Sätt fast pressarfoten för dolt blixtlås och placera blixtlåsets tänder 
i pressarfotens högra spår.

3. Sy från sömmens övre ände tills blixtlåsfoten når dragfliken längst 
ner och sy efterstygn. (Sträck inte tyget.)

4. Placera den andra sidan av det öppnade blixtlåset upp och ned 
på vänster sida. Blixtlåsets tänder passas in mot sömlinjen med 
blixtlåsbandet på sömsmånen. 

5. Blixtlåsets tänder placeras i pressarfotens vänstra spår.
6. Sy från sömmens övre ände tills blixtlåsfoten når dragfliken längst 

ner och sy efterstygn. (Sträck inte tyget.) 
7. Stäng blixtlåset.
8. Byt ut pressarfoten för dolt blixtlås mot den vanliga blixtlåsfoten och 

sy resten av sömmen.
9. Sy fast båda sidor av blixtlåsbandet mot sömsmånerna vid blixtlåsets 

nederkant. 

Artikelnr 250040996             Maskinkod: CD

*För modellerna 4208 och 4212 måste 
universalfästet med artikelnummer 

Obs! Om klädesplagget har en horisontell 
sömlinje som ska matchas ihop, se till att 
passa in och nåla eller tråckla fast blixtlåset 
innan du syr.

KLÄDSÖMNAD
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PRESSARFOT FÖR ATT SY I KNAPPAR 
Artikelnr 250035496         Maskinkod:  MA, MB, CA, CC, EA, EC

Pressarfoten för att sy i knappar håller knapparna på plats samtidigt 
som de sys fast med hjälp av symaskinen. Detta sparar tid och 
knapparna sys fast ordentligt på tyget. Den här foten kan också 
användas för att sy fast hyskor.

1. Beroende på maskinmodell; antingen sänker du matartänderna eller 
sätter du fast matartändernas täckplatta.

2. Sätt fast pressarfoten för att sy i knappar.
3. Lägg knappen under pressarfoten – hålen i knappen ska vara inom 

den blå öppna delen på pressarfoten. Denna del har en skrovlig 
gummiyta som håller knappen på plats.

4. Ställ in maskinen på antingen knapphålssöm eller sicksacksöm med 
en stygnlängd på 0.

5. Vrid sakta handhjulet mot dig för att kontrollera att nålen går ner 
i mitten av varje hål på knappen. Stygnbredden kan behöva justeras 
så att nålen går ner på rätt sätt i hålen.

6. Sy 6–8 stygn och fäst därefter genom att sy 3–4 stygn raksöm med 
en stygnlängd på 0. Kontrollera först att nålen går ner i hålet. 

7. Flytta knappen om den har fyra hål och upprepa steg 6.

Obs! För in en knappnål eller en 
tandpetare under knappen innan du syr 
om en knapphals behövs för att underlätta 
knäppning.

ÖVERKASTNINGSFOT 
Artikelnr 250035896 Maskinkod: MA - MC*, CA - CC, EA - EC

Överkastningsfoten används för att förhindra att tygkanterna rullar 
upp sig när du syr overlock eller sicksack för att förhindra att kanterna 
fransar sig. Metallskenan i mitten av pressarfoten håller tyget slätt när 
tråden kastas över kanten för en overlockeffekt.

1. Sätt fast överkastningsfoten.
2. Lägg tyget under pressarfoten med kanten i linje med guiden på 

högersidan.
3. Välj overlock, sicksack eller en annan söm. 
4. Justera stygnlängden. Justera bredden så att nålen inte slår i skenan 

i mitten av pressarfotens öppning.
5. Sy och se till att tygkanten följer längs med guiden på pressarfoten.

*För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 
250033996 användas

KLÄDSÖMNAD
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RYNKFOT
Artikelnr 250035296 Maskinkod: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Rynkfoten används för att skapa volanger av tyget. Den kan rynka 
ett enda tyg eller rynka och fästa i ett andra slätt tyg i ett moment. 
Den fungerar bäst på tunna till medeltjocka tyger. Pressarfoten har en 
stor nålöppning som möjliggör olika nålpositioner och en öppning åt 
vänster.

Rynka ett tyglager:
1. Sätt fast rynkfoten ordentligt.
2. Lägg tyget under pressarfoten och sy.
3. Flytta nålen åt vänster för en bredare sömsmån.
 
Rynka och fästa i ett annat slätt tyg i ett moment:
1. Sätt fast rynkfoten ordentligt.
2. Lägg tyget som ska rynkas under rynkfoten med rätsidan upp.
3. För in tyget som ska fästas i det rynkade tyget genom öppningen åt 

vänster med rätsidan nedåt.
4. Sy och se till att de två tyglagren är i linje med varandra, men håll 

inte fast dem så att de inte matas fram när de sys ihop.

Obs! Längre stygnlängd och högre 
trådspänning ger fylligare volanger.

FÅLLVIKARE 
Artikelnr 416283901                  Maskinkod: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Fållvikaren rullar upp tyget för att dölja den råa kanten när du syr. 
Den fungerar bäst på mycket tunna till medeltjocka tyger. Med 
fållvikaren kan du snabbt sy kanter med proffsigt utseende för 
volanger, scarfar, servetter osv. 

1. Sätt fast fållvikaren.
2. Vik och pressa en dubbel fåll med samma bredd som den färdiga 

fållen på tygets undersida – ca 2,5–4 cm.
3. Lägg under pressarfoten och sy några stygn längs den vikta fållen.
4. Stanna med nålen i tyget, höj pressarfoten och placera den vikta 

fållen i kanalen eller rulldelen på pressarfoten.
5. Sänk fållvikaren och fortsätt att sy med tyget vertikalt – kanalen eller 

rulldelen ”rullar” tyget så att en fåll skapas. 

För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 
250033996 användas

Obs! Fållvikaren kan också användas för 
att sy fast garn och dekortråd. Mata in 
garnändan genom kanalen och in i spåret 
under foten. Ställ in maskinen på sicksack 
eller dekorsöm och justera längden och 
bredden enligt önskemål.

KLÄDSÖMNAD
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GLIDFOT
Artikelnr 250035696        Maskinkod: MA, MB, MC*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

Glidfoten kallas ibland för teflonfot. Den används för att sy i 
specialtyger såsom skinn, plast, vinyl och vaxduk. Glidytan på 
glidfotens undersida gör så att dessa tyger enkelt kan glida under 
pressarfoten.

1. Sätt fast glidfoten.
2. Välj önskad söm. 
3. Justera stygnlängden. 
4. Nåla ihop tygen i sömsmånen vid behov så att inte hålen från 

knappnålarna syns. Alternativt kan gem eller clips användas.
5. Använd ett kallt strykjärn och pressduk för att pressa sömmarna 

efter att du har sytt. 

*För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 
250033996 användas

Artikelnr 250041396            Maskinkod: CD

Obs! När du syr i dessa svåra tyger ska 
stygnlängden alltid ökas för att förhindra 
perforeringar i sömlinjen.

RULLFOT 
Artikelnr 2500272  Maskinkod: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Rullfoten används för att sy i tjockare tyger, kraftig trikå och tyger med 
struktur eller lugg. Den kan också användas för att sy i skinn, vinyl och 
plast. Den här pressarfoten har ett längre matarhjul framtill och flera 
små matarhjul baktill, för jämn tygmatning.

1. Sätt fast rullfoten på maskinen.
2. Välj önskad söm.
3. Justera stygnlängden. 
4. Nåla ihop tyg av skinn, vinyl eller plast i sömsmånen vid behov så 

att inte hålen från knappnålarna syns. Alternativt kan gem eller clips 
användas.

5. Använd ett kallt strykjärn och pressduk för att pressa sömmarna 
efter att du har sytt.

*För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 
250033996 användas

Obs! När du syr i dessa specialtyger ska 
stygnlängden alltid ökas för att förhindra 
perforeringar i sömlinjen.

KLÄDSÖMNAD
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PASSPOALFOT 
Artikelnr 250041596            Maskinkod: CD

Passpoalfoten används för infällda passpoaler i sömmar eller kanter 
för ett skräddarsytt utseende. Täck snoddar med tyg för att skapa 
egna unika passpoaler. Pressarfoten är transparent, vilket gör att 
du kan se sömmarnas och passpoalens placering samt den första 
sömraden så att du enkelt kan justera nålpositionen så att du syr 
precis bredvid den första sömmen.

1. Sätt fast passpoalfoten på maskinen.
2. Välj raksöm med standardlängd.
3. Lägg ett tyglager med rätsidan upp, lägg passpoalen ovanpå och 

därefter det andra tyglagret med rätsidan nedåt.
4. Kontrollera att alla tre lager är i linje med kanterna och jäms med 

pressarfotens högra sida och att passpoalen är i pressarfotens spår.
5. Sy några stygn för att kontrollera sömmarnas placering. Nålens 

position kan behöva justeras så att sömmen ligger an mot snodden 
i passpoalen. 

Skapa en egen unik passpoal:
1. Sätt fast passpoalfoten på maskinen.
2. Välj raksöm med standardlängd.
3. Lägg snodden i mitten av den snedskurna tygremsan vänd utåt.
4. Lägg under passpoalfoten med vikningen och snodden till vänster 

och den råa kanten till höger. 
5. Sy några stygn för att kontrollera sömmarnas placering. Nålens 

position kan behöva justeras så att sömmen ligger tätt mot snodden 
i passpoalen.

KLÄDSÖMNAD
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Dekorsömnad 
och handarbeten



20

OPEN TOE FOOT 
Artikelnr 270076292              Maskinkod: CD

Pressarfot med öppen tå kan användas för maskinapplikationer, dekorsöm-
mar och många typer av ytutsmyckning.  Pressarfoten ger en tydlig bild av 
sömnadsområdet och tunneln på undersidan av pressarfoten gör att täta 
stygn eller snörmakerier smidigt kan matas under pressarfoten.

1. Snäpp fast pressarfoten med öppen tå på maskinen.
2. Välj sicksack- eller dekorsöm
3. Justera stygnlängd och bredd enligt önskemål.

KORDONIERFOT
Artikelnr 250034596 Maskinkod:  CA, EA, EB

Med kordonierfoten kan du sy fast utsmyckningar på tyg med 
dekorband, dekortrådar eller tunna garner. Spåren i foten håller 
banden parallella och släta när de förs genom spåret under 
pressarfoten då de sys fast i tyget. Foten kan även användas för 
rynkning.

1. Sätt fast kordonierfoten på symaskinen.
2. Välj sicksack eller dekorsöm. Justera bredden så att stygnen går 

över banden. Den valda sömmen ska gå framåt, undvik sömmar 
som går bakåt.

3. För in banden från höger, under ledarna och in i spåren. 
4. Dra in banden i den öppna skåran bakom ledarna. Dra bakåt och 

under foten. Kontrollera att banden är parallella och släta. Knyt ihop 
dem bakom pressarfoten så att de hålls på plats.

5. Lägg tyget under kordonierfoten och sy. Ett mellanlägg kan behövas 
för att hålla tyget slätt och jämnt.

DEKORSÖMNAD OCH HANDARBETEN
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FRINGE FOOT 
Artikelnr 250013901         M/C Code: MB, CA - CC, EB

Markeringspressarfoten används för att skapa en yta med öglor 
med en ”fusk”-chenilleyta.  Pressarfoten har en upphöjd metallstång 
i mitten framtill som släpper mer tråd i stygnet när du syr, vilket ger 
långa lösa stygn. Den stora öppningen på baksidan av pressarfoten 
gör att stygnen kan löpa fritt.

1. Ta bort maskinens pressarfot and pressarfotslyft.
2. Fäst markeringspressarfoten på maskinen med en skruvmejsel.
3. För att skapa sömmar med intakta öglor väljer du en sicksacksöm.
4.  Sy en eller flera rader.
5. För att skapa en öppen frans, välj en överkastsöm. De 

fästsömmarna på sidorna håller stygnen på plats efter att du har 
trimmat öglorna. Använd en trådklippare och klipp upp öglorna.

PARALLEL SEWING FOOT
Artikelnr 250059896       M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Biesenfoten används för att skapa jämnt fördelade rader med 
dekorsömmar eller som en guide när stygnen har en sidledes rörelse.  
Riktlinjerna är också märkta för att för noggranna svängar i hörnen.

1. Snäpp fast biesenfoten
2. Trä maskinen.  Dekorativa trådar kan användas som för den övre 

tråden.
3. Välj en dekorsöm.
4. Använd en markeringspenna för tyger för att rita en linje som anger 

sömmens mitt.
5. Placera tyget med stabilisering under biesenfoten och rikta in den 

ritade linjen mot mittmarkeringen på pressarfoten.
6. Sy den första raden
7. Flytta tyget åt vänster eller höger med hjälp av de röda linjerna på 

pressarfoten för att fastställa önskat avstånd mellan sömmarna.
8. Sy efterföljande rader med de röda linjerna på pressarfoten som 

guide under sömnaden.

DEKORSÖMNAD OCH HANDARBETEN
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SATIN STITCH FOOT
Artikelnr 416128301 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

The Satin Stitch Foot is also called an appliqué or special purpose 
foot. It is used for sewing decorative stitching, appliqué, and other 
surface embellishments on projects. This foot has a tunnel on the 
underside to allow the stitched fabric to pass smoothly underneath.

1. Snap the Satin Stitch Foot onto the machine.
2. Prepare fabric and appliqué. Add tear-away interfacing under fabric 

to reinforce area where appliqué or decorative stitching will be sewn. 
3. Slightly loosen the top tension.
4. Select the desired stitch. Zigzag stitches are most often used for 

appliqué.
5. Position fabric with appliqué under the Satin Stitch Foot.
6. Adjust stitch length—stitches should be close together, but not 

stacking.
7. Adjust stitch width—stitches should cover the raw edge of the 

appliqué.
8. Stitch around the entire appliqué completely covering the raw edges.

*Models 4208 and 4212 require the optional universal shank part # 
250033996

Obs! Metall-, tweed- och andra dekortrådar 
kan användas som övertråd i maskinen. 
Använd universaltråd som undertråd.

DEKORSÖMNAD OCH HANDARBETEN
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Obs! Använd en tråd i kontrasterande färg 
för att skapa ett mer markant veck.

Tvillingnål Style 2025 

Artikelnr D043090 (4 mm, storlek 90, 

Regular Point)

BIESENFOT 
Artikelnr 250036096 Maskinkod: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Biesenfoten används för att sy sekelskiftessömnad och dekorera plagg, 
dukar och sängkläder. Den här foten används vanligen med en tvillingnål 
(SINGER® Style 2025) för att skapa upphöjda veck i tyget med jämna 
mellanrum. Den fungerar bäst på mycket tunna till medeltjocka tyger. 
Spåren på pressarfotens undersida gör så att vecken inte plattas ut. 
De fungerar också som guider för att sy veck i parallella rader.

1. Sätt fast biesenfoten.
2. Sätt i en smal tvillingnål.
3. Trä maskinen med två trådrullar.
4. Öka övertrådsspänningen. 
5. Ställ in maskinen på raksöm.
6. Använd ett markeringsverktyg och markera den första sömraden 

(som kan vara rak eller vågig).
7. Lägg tyget under pressarfoten så att markeringen är i linje med 

fotens mitt och sy det första vecket. 
8. Placera det första vecket i något av de andra spåren för att sy det 

andra vecket. Hur stort avståndet mellan vecken blir beror på vilket 
spår du använder. 

*För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 
250033996 användas

TRANSPARENT ÖPPEN PRESSARFOT 
Artikelnr 250035796 Maskinkod: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Den transparenta öppna pressarfoten passar perfekt till applikationer, 
dekorsömmar och utsmyckningar såsom dekorband. Den ger dig 
obehindrad sikt över sömnaden när du syr. Det finns en urfasning på 
fotens undersida så att sömmarna och utsmyckningarna enkelt kan 
passera under foten.

1. Sätt fast den transparenta öppna pressarfoten.
2. Välj sicksack eller dekorsöm.
3. Justera stygnlängden och -bredden som du vill.

Obs! Rita stödlinjer med en markeringspenna för att 
placera flera sömrader i linje med varandra. Använd ett 
mellanlägg under tyget för att förhindra att tyget drar 

DEKORSÖMNAD OCH HANDARBETEN
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DEKORSÖMNAD OCH HANDARBETEN

PÄRLFOT
Artikelnr 250041296 Maskinkod: CD

Använd pärlfoten för att enkelt sy fast pärlor, band, garn, paljetter eller 
andra dekorband. Det djupa spåret på pressarfotens undersida gör 
det enkelt att sy fast passpoaler och pärlor.

1. Sätt fast pärlfoten på maskinen.
2. Trä maskinen med transparent övertråd och vanlig sytråd som 

undertråd.
3. Välj sicksack.
4. Placera pärlorna eller andra dekorband i pressarfotens spår. 

Den hjälper till att leda dekorbandet när det sys fast.
5. Lägg tyget under pärlfoten. Dekorband kan sys fast på tygkanten 

eller var som helst på tyget.
6. Justera bredden på sicksacksömmen så att hela dekorbandets 

bredd täcks. Vrid handhjulet så att nålen går ner till vänster och 
höger för att kontrollera att nålen inte går ner i dekorbandet och 
skadar det.

7. Sy sakta.

KANTSTICKNINGSFOT
Artikelnr 250040896 Maskinkod: CD

Kantstickningsfoten används för att sy ihop två bitar tyg, spets 
eller dekorband sida vid sida. Den kan också användas för att sy 
i diken, kantstickning och kanter med snedslå. Den vertikala ledaren 
i mitten av pressarfoten ser till så att sömmen blir helt rak. 

1. Sätt fast kantstickningsfoten på maskinen.
2. Lägg tygen eller dekorbanden bredvid varandra på vardera sidan om 

den mittre ledaren.
3. Välj sicksack, kråkspark, flerstegssicksack eller en annan söm.
4. Justera stygnbredden så att tygen kastas över på båda sidor om 

den mittre ledaren på kantstickningsfoten.
5. Sy samtidigt som du ser till att tygen eller dekorbanden är i linje med 

den mittre ledaren. Obs! Det är lättare att använda spets eller 
dekorband som är raka på ena sidan.



25

DEKORSÖMNAD OCH HANDARBETEN

FLERLINJERAD PRESSARFOT
Artikelnr 250040496 Maskinkod: CD

Den flerlinjerade pressarfoten används för att skapa rader med dekorsömmar 
med jämna mellanrum eller som stöd när sidmatningssömmar ska sys. 
Det finns också stödlinjer som gör det möjligt att sy jämna hörn.

1. Sätt fast den flerlinjerade pressarfoten.
2. Trä maskinen. Dekortrådar kan användas som övertråd.
3. Välj en dekorsöm.
4. Använd en markeringspenna för att rita en linje som visar sömmens mitt.
5. Lägg tyget med mellanlägg under den flerlinjerade pressarfoten. Se 

till så att den markerade linjen är i linje med mittmarkeringen på 
foten.

6. Sy den första sömraden.
7. Flytta tyget åt vänster eller höger och använd de röda markeringarna 

på foten för att fastställa önskat avstånd mellan sömraderna.
8. Sy efterföljande rader med hjälp av de röda markeringarna på foten.

Obs! Se till att den markerade linjen och 
de röda markeringarna på pressarfoten 
är parallella med varandra när du syr 
dekorsömmar med sidmatning.

GARN- OCH SNODDFOT
Artikelnr 250041496 Maskinkod: CD

Garn- och snoddfoten är avsedd för att sy över snoddar, garn, 
kraftiga trådar eller dekorband för att dekorera projekt. 
Öglan längst fram på foten leder trådarna, garnerna eller  
snoddarna när du syr.

1. För in garnet, snodden eller trådarna genom öglan längst fram på 
garn- och snoddfoten, genom öppningen och sedan bakåt och in 
i kanalen på fotens undersida.

2. Sätt fast garn- och snoddfoten på maskinen.
3. Välj sicksack eller en annan söm.
4. Justera stygnbredden så att sömmen täcker garnet, snodden 

eller trådarna.
5. Lägg en restbit under foten för att kontrollera sömmen.  

Justera enligt önskemål.
6. Sy fast dekorbandet.
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PLISSÉFOT
Artikelnr 2500270 Maskinkod: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Plisséfoten används för att skapa regelbundna veck och rynkor. 
Den kan också användas för att skapa veckade eller rynkade volanger 
som sys fast i projektet i ett moment.

Plisséfotens delar:

a. Plisséregulator – bestämmer hur tätt vecken ska sitta
1 = varje stygn skapar ett veck
6 = var 6:e stygn skapar ett veck
12 = var 12:e stygn skapar ett veck
• = inga veck skapas

b. Justeringsskruv eller indikator – avgör veckdjupet (inställning 0–8, 
där 0 avser minsta djup och 8 avser djupa veck)

c. Plissétunga – skapar rynkor eller veck genom att trycka tyget 
mot nålen

d. Separeringstunga – tillbehörets bottenplatta
e. Separeringsledare – spår som leder tygkanten

Skapa en volang eller rynka:

1. Ta bort standardpressarfoten och sätt fast plisséfoten – gaffelarmen 
placeras runt nålhållarskruven och fästs i pressarfotsfästet med 
skruven. Skruva fast skruven.

2. Ställ in maskinen på raksöm.
3. Justera stygnlängden. (Kortare stygnlängd ger mer tätplacerade 

veck).
4. Kontrollera att nålen går ner i hålet i plissétillbehöret. 
5. Lägg tyget med rätsidan upp mellan plissétungan och 

separeringstungan och under den första separeringsledaren. 
6. Tryck plissétungan mot nålen.
7. Sy rynkor eller veck.

Plissera och sy fast i tyget i ett moment:

8. Följ steg 1–4 och fortsätt därefter till steg 9.
9. Lägg tyget som ska plisseras eller rynkas med rätsidan ner 

mellan plissétungan och separeringstungan och under den första 
separeringsledaren. 

10. Lägg tyget som inte ska plisseras med rätsidan upp mellan 
separeringstungan och maskinens matartänder och under den första 
separeringsledaren.

11. Tryck plissétungan mot nålen. 
12. Sänk pressarfoten och sy.

Obs! Använd restbitar av tyget för att 
kontrollera inställningarna innan du syr på ditt 
projekt.
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SÖMNADSFOT FÖR BLOMMA
Artikelnr 2500261 Maskinkod: CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Med sömnadsfoten för blomma kan du skapa vackra blommor 
och andra cirkelformade motiv. Använd olika trådar, sömmar, 
storleksinställningar eller tvillingnål för att skapa unika dekorationer.

1. Sänk ned matartänderna eller täck över dem.
2. Ställ in pressarfotstrycket på högsta tryck om det går.
3. Placera pressarfotsarmen över nålhållaren  

och sätt fast i fästet med skruven. Dra åt ordentligt.
4. Storleken på blomman kan anpassas med hjälp av skruven på 

pressarfoten. Lossa skruven och flytta markeringen i mitten av 
fotens öppning: 
 
Flytta till + för att göra en större blomma 
Flytta till – för att göra en mindre blomma 
 
Dra sedan åt skruven. 

5. Välj önskad söm. Välj inte dekorsömmar som syr i rörelse bakåt.
6. Justera stygnbredd.
7. Dra upp undertråden.
8. Lägg tyget under tillbehöret där du vill sy dekorationen.
9. Håll i trådarna och sy några stygn. Stanna och klipp av trådarna. 

Fortsätt att sy.
10. Lyft pressarfoten när du är färdig med broderiet och dra ut trådarna. 

Lämna kvar tillräckligt långa trådändar som kan dras ner på 
undersidan och knytas.

Obs! Ställ in maskinen på tvillingnål om 
sådan används och ändra stygnbredden till 
2 eller mindre. Det kan behövas mellanlägg 
för att förhindra att tyget drar ihop sig.
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Quiltning
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1/4” FOOT WITH GUIDE
#250051996               M/C Code:  CA, CC, EA - EC 

Med guiden på 0,6 mm (¼ tum)-foten kan du mata dina quiltningar genom din 
symaskin med en exakt sömsmån på 0,6 mm.  Sidomarkeringarna anger 0,3 mm 
(⅛ tum) och 0,6 mm (¼ tum) framför och bakom nålhålet för att underlätta start 
och stopp och perfekta svängar i hörnen.

1. Snäpp fast 0,3 mm (¼ tum)-pressarfoten med guiden på maskinen.
2. Välj raksöm och centrera nålpositionen.
3. Placera tyget under pressarfoten med tygkanten i kanten av guiden. 
4. Sy för att få korrekta 0,3 mm (¼ tum) sömmar.

¼ INCH PIECING-FOT
Artikelnr 2500267 Maskinkod: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

¼ inch piecing-foten används för att sy perfekta sömsmåner på 6 mm. 
Den kan även användas för mindre projekt med smala sömsmåner, 
t.ex. bebiskläder och dockkläder. De röda stödmarkeringarna på 
foten hjälper dig att skapa snygga hörn! 

1. Sätt fast ¼ inch-foten.
2. Välj raksöm med nålen i mittläge.
3. Lägg tygets klippta kant i linje med fotens högra sida.
4. Sy för att få perfekta 6 mm-sömmar. 

*För modellerna 4208 och 4212 måste universalfästet med artikelnummer 
250033996 användas

Artikelnr 250041696 Maskinkod: CD 

QUILTNING
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Q U I LT I N G

STITCH-IN-DITCH-FOT
Artikelnr 250041196 Maskinkod: CD

Stitch-in-Ditch-foten gör det möjligt att sy i sömmarna på ihopsydda 
quiltar, plagg och andra projekt. Foten har också stödmarkeringar för 
att skapa jämna hörn.

1. Sätt fast Stitch-in-Ditch-foten.
2. Trä maskinen med en tråd i önskad färg eller en transparent tråd 

som övertråd och en undertråd som matchar quiltens undersida.
3. Välj raksöm med nålen i mittläge.
4. Lägg quiltlagren med det övre quilttyget vänt uppåt.  

Fotens guide ska vara i linje med sömmen (”diket”) på quilten. 
5. Sy i ”dikena” på quiltsömmarna samtidigt som du ser till att tyget 

löper längs med fotens guide.

Obs! Den här foten används för att 
sy monogram och andra mönster 
med frihandssömnad genom att välja 
sicksacksöm.

FRIHANDSSÖMNADS-/STOPPNINGSFOT 
Artikelnr 250034896 Maskinkod: CB, CC, EA
Artikelnr 250034896 Maskinkod: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Med frihandssömnads-/stoppningsfoten ser du området runt foten 
tydligare vid frihandsquiltning. Den stängda tån förhindrar att trådar 
och tyg fastnar i foten, i synnerhet när du syr i spetstyger.
 

1. Lossa pressarfoten och pressarfotshållaren.
2. Sänk ned eller täck över matartänderna.
3. Sätt fast frihandssömnadsfoten och se till att metallarmen är över 

nålhållaren. Dra åt skruven ordentligt.
4. Välj raksöm med nålen i mittläge. Stygnlängden spelar ingen roll 

eftersom den bestäms av tygets förflyttning.
5. Lägg tyget under pressarfoten och dra upp undertråden.
6. Håll i båda trådarna och börja sy genom att flytta tyget med mjuka 

rörelser och i jämn hastighet.

*Passar inte 4210, 4212 och 4220

QUILTNING
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Q U I LT I N G

TRANSPARENT ÖPPEN PRESSARFOT 
FÖR FRIHANDSSÖMNAD
Artikelnr 250041096 Maskinkod: CD

Den transparenta öppna pressarfoten för frihandssömnad ger 
obehindrad sikt vid frihandssömnad och frihandsquiltning runt 
ihopsydda quiltar eller broderier.

1. Sätt fast den transparenta öppna pressarfoten för frihandssömnad.
2. Sänk ned matartänderna eller täck över dem.
3. Trä maskinen med över- och undertråd.
4. Välj raksöm. Stygnlängden spelar ingen roll eftersom den bestäms 

av tygets rörelse.
5. Pröva att sy på en restbit för att lära dig att flytta tyget med mjuka 

och jämna rörelser.
6. Börja sy på projektet. Börja och avsluta sömnaden med flera stygn 

utan att flytta tyget för att fästa sömmen.

ÖVERMATNINGSFOT
Artikelnr 250060096 Maskinkod: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Övermatningsfoten gör det mycket enklare att få bättre resultat 
vid rutiga och randiga tyger, sy i flera tyglager vid t.ex. quiltning 
och att sy i tyger med lugg eller glatta tyger. Den här foten har en 
egen uppsättning matartänder som samarbetar med maskinens 
matartänder för förbättrad tygmatning. Övermatningsfoten griper tag 
om det övre tyglagret eller -lagren medan symaskinen matar tyget 
underifrån. Rutiga tyglager, randiga tyglager och quiltlager hålls på 
plats och skinn, mocka, vinyl och andra svåra material matas smidigt 
genom maskinen.

1. Lossa pressarfoten och pressarfotshållaren.
2. Placera övermatningsfotens arm över nålhållaren och sätt fast 

i maskinens fäste med skruven. Dra åt ordentligt.  
 
Obs! Samtidigt som nålen går upp och ner, går matartänderna upp 
och ner och matar det övre tyglagret jämnt tillsammans med det 
undre tyglagret. 

3. Välj raksöm, sicksack eller en annan söm. Välj inte sömmar med 
många bakåtstygn.

4. Lägg tyget under övermatningsfoten och sy.
Artikelnr 2500271.06 Maskinkod: MA, MB, CA, CB, EA

QUILTNING
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HEAVY DUTY COMPUTERISED 
EXTENSION TABLE
#250041196 Codice M/C: CD

Perfect for sewing large projects or quilting.  Easily snaps onto the 
free arm of the machine.  Legs fold away for storage.

1. Skapa enkelt professionella resultat.
2. Ger extra stabilitet/stöd vid större projekt
3. Snäpps enkelt på maskinens fria arm
4. Benen kan enkelt vikas undan för förvaring

QUILTNING

HEAVY DUTY MECHANCIAL 
EXTENSION TABLE
#250034896 Codice M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA,EB, EC 

Perfect for sewing large projects or quilting.  Easily snaps onto the 
free arm of the machine.  Legs fold away for storage.
 

1. Skapa enkelt professionella resultat.
2. Ger extra stabilitet/stöd vid större projekt
3. Snäpps enkelt på maskinens fria arm
4. Benen kan enkelt vikas undan för förvaring

Works with the following machines:
5511 from serial No ZHV1925306001
5523 from serial No ZHV1925703001
4411 from serial No ZHV1924003001
4423 from serial No ZHV192330500
4432 from serial No ZHV1923802001
4452 from serial No ZHV1926209001
Denim - HD6330
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FEATHERWEIGHT FÖRLÄNGNINGSBORD
Artikelnr 250033296 Maskinkod: CD

Featherweight förlängningsbordet är perfekt för att sy stora projekt 
eller för att quilta. Den har en linjal i framkant som snabbreferens 
eller vägledning och benen med justerbar höjd ger stabilitet. 
Bordets mått (cm): 40,0 x 25,7 x 3,2 (LxBxH)

1. Lossa det avtagbara förvaringsfacket för att komma åt maskinens 
friarm.

2. Skjut fast förlängningsbordet på maskinen.
3. Justera höjden på benen vid behov för att skapa en större 

sömnadsyta som är i jämnhöjd med maskinen.

LEGACY FÖRLÄNGNINGSBORD
Artikelnr 250032496 Maskinkod: EB

Det stora förlängningsbordet ger en stabil och plan yta för att sy stora 
projekt såsom quiltar. Den har en linjal i framkant som snabbreferens 
eller vägledning. 

1. Lossa det avtagbara förvaringsfacket för att komma åt maskinens 
friarm.

2. Skjut fast det stora förlängningsbordet på maskinen.

QUILTNING
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Presser Feet Kits
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SINGER ROAD SHOW PRESSER FEET KIT
#u2-SU5-021 M/C Codes:

This set features nine presser feet and a twin needle in a singer display case.
Included are: 
 
 Blind Hem Foot 
 Cording Foot 
 Even Feed Foot 
 Free Motion/Darning Foot 
 Gathering Foot 
 Overcasting Foot 
 Rolled Hem Foot 
 Satin Stitch Foot 
 Straight Stitch Foot 
 Twin Needle, Size 90/14

P R E S S E R  F E E T  K I T S
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

Broderi
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

E M B R O I D E R Y

ENDLESS EMBROIDERY HOOP
Artikelnr 250031796 Maskinkod: EB

Med Endless Hoop är det enkelt att skapa bårder på plagg och 
heminredningsprojekt. Bågen är 180 x 100 mm och inkluderar sex 
olika bårder.

1. Lägg tyget och mellanlägget i bågen.
2. Lägg tyget kant i kant med guiden på bågens högra sida.
3. Spänn fast tyget i bågen med klämman.
4. När broderiet är färdigt visar ett hoppstygn (placeringsstygn) 

startpunkten för nästa broderi. 
5. Öppna klämman för att lossa tyget och mellanlägget. 
6. Flytta tyget och mellanlägget framåt så att nålen är vid hoppstygnet.
7. Se till att tyget är kant i kant med guiden på bågens högra sida.
8. Stäng klämman igen och fortsätt att brodera.

180 X 130 MM BRODÉRBÅGE
Artikelnr 250031696 Maskinkod: EB

Många brodérmönster på marknaden är 180 x 130 mm stora, vilket 
gör denna båge perfekt för att brodera dessa designs. Den håller 
tyget spänt och du kan placera ditt 180 x 130 mm stora broderi 
exakt där du vill ha det. Du behöver inte använda mer mellanlägg 
än nödvändigt, vilket du måste om du använder en för stor båge. 
Sex nedladdningsbara 180 x 130 mm gratisbroderier ingår.

1. Lossa på skruven på bågen och ta ur innerbågen.
2. Lägg tyget och mellanlägget över ytterbågen.
3. Placera innerbågen över tyget och mellanlägget och tryck ner så att 

innerbågen fästs i ytterbågen.
4. Dra åt skruven. Dra tyget tills det är slätt och spänt.
5. Placera bågen på maskinen och börja brodera.
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Extra tillbehör
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EXTRA TILLBEHÖR

SPOLAR
Artikelnr 006084009 Maskinkod: MA, MB, CC, CD, EB

10-pack i plast, klass 15

SPOLAR 
Artikelnr 250052496 Maskinkod: CB, EA 

10-pack i plast, klass 15J

BOBBIN CASE 
#250029647 M/C Code: MA - MC, CA - CC, EA - EC

Perfekt som spolkapsel i reserv för specialsömnad som 
bobbinwork.  Sy enkelt med tjockare tråd genom att justera 
spännskruven på spolkapseln.
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Overlocksömnad 
och dekorationer
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RESÅRFOT 
Artikelnr 27550621 Maskinkod: SA

Resårfoten används för att sy fast resårband på ett projekt. Hur 
mycket stretch det ska vara kan enkelt justeras. Foten kan också 
användas för att sy fast förstärkningsband i sömmen för att förhindra 
att sömmen töjer sig.

Förbereda overlockmaskinen:
Nålar: En eller två
Typ av söm: 3-trådig overlocksöm eller 4-trådig ultraelastisk imiterad säkerhetssöm
Stygnlängd: 4
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Till- eller frånkopplad

1. Lossa skruven och dra ledaren åt vänster.
2. För in resårbandet genom öppningen och dra till fotens bakre kant.
3. Sätt tillbaka guiden i rätt läge och dra åt skruven.
4. Sätt fast resårfoten på maskinen.
5. Justera mängden stretch med justerskruven på upptill på foten.
6. Lägg tyget med avigsidan upp under foten i önskad position.
7. Sy samtidigt som du försiktigt drar resårbandet mot maskinens baksida. 

Var försiktig så att inte resårbandet går av när du syr.

Obs! Resårbandet kan sträckas, vändas nedåt 
och sys med en vanlig symaskin genom att sy 
med stretch-raksöm eller flerstegssicksack.

OSYNLIG FÅLLSÖMSFOT 
Artikelnr 270550623 Maskinkod: SA

Den osynliga fållsömsfoten ser till så att fållen sys, överkastas och 
skärs i ett moment. Du syr på tygets avigsida, och stygnen når knappt 
tygets rätsida.

Förbereda overlockmaskinen:
Nål: Höger nål
Typ av söm: 3-trådig overlock
Stygnlängd: 3–4
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Tillkopplad

1. Sätt fast den osynliga fållsömsfoten.
2. Vik fållen. Pressa.
3. Vik fållen bakåt mot tygets rätsida. Låt ca 6 mm av fållen sticka ut.
4. Se till att fållens vikning ligger mot pressarfotens guide.
5. Justera ledarens placering genom att lossa skruven, flytta ledaren 

och dra sedan åt skruven igen.
6. Styr tyget när du syr så att sömmen precis fångar den vikta kanten.

Obs! Provsy på en restbit för att se till att 
sömmen precis fångar den vikta kanten 
innan du fållar projektet.

OVERLOCKSÖMNAD OCH DEKORATIONER
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RYNKFOT 
Artikelnr 27 550620 Maskinkod: SA

Rynkfoten används för att skapa volanger av tyget. Den kan rynka 
ett enda tyg eller rynka och fästa i ett andra slätt tyg i ett moment. 
Den fungerar bäst på tunna till medeltjocka tyger.

Förbereda overlockmaskinen:
Nålar: Två eller en
Typ av söm: 3- eller 4-trådig overlocksöm
Stygnlängd: Längre stygnlängd
Differentialmatning: Högre inställning
Övre kniv: Tillkopplad

Rynka ett tyglager: 

1. Sätt fast rynkfoten på maskinen.
2. Lägg in tyget under foten från vänster.
3. Sänk pressarfoten och sy.

 
Rynka och fästa i ett annat slätt tyg i ett moment: 

1. Sätt fast rynkfoten på maskinen.
2. Justera bredden på sömsmånen genom att lossa lite på skruven 

på fotens framsida, flytta guiden till önskat läge och dra sedan åt 
skruven igen.

3. Lägg tyget som ska rynkas med rätsidan upp mellan rynkfoten och 
stygnplåten.

4. För in tyget som INTE ska rynkas i öppningen på foten med rätsidan ned.
5. Sänk pressarfoten och sy. Se till så att de två tyglagren är i linje med 

guiden på fotens högra sida. Mata dem tillsammans när de rynkas 
och sys ihop.

Obs! Längre stygnlängd, högre trådspänning 
och ökad differentialmatning ger fylligare 
volanger.

OVERLOCKSÖMNAD OCH DEKORATIONER
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PÄRLFOT 
Artikelnr 270550624 Maskinkod: SA

Pärlfoten används för att sy fast glaspärlor, pärlor, paljetter och andra 
dekorband på projekt. Den kan även användas med en rullfållssöm för att 
skapa band med trådkant för handarbeten och heminredningsprojekt.

Förbereda overlockmaskinen:
Nål: Höger eller vänster nål
Typ av söm: 3-trådig overlock
Stygnlängd: 2–4
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Till- eller frånkopplad

1. Sätt fast pärlfoten på maskinen.
2. Lägg pärlorna i ledaren framtill på foten och under kanalen baktill.
3. Sy 2–3 stygn så att pärlorna hålls på plats.
4. Lägg tyget under foten i önskat läge, vilket beror på om tyget ska 

skäras av eller inte. (Kniven är till- eller frånkopplad.)
5. Sy och se till att pärlorna ligger kvar i ledaren.

Obs! Om du syr på paljetter måste du se till 
att paljetterna överlappar varandra framåt, 
annars kan sömmen fastna och trassla sig.

PRESSARFOT FÖR SPETSSÖMNAD 
Artikelnr 270550769 Maskinkod: SA

Med pressarfoten för spetssömnad är det enkelt att sy ihop spetsar 
och skira dekorband eller sy fast dem på tyg. Pressarfotens justerbara 
guide ser till att sömnaden blir korrekt och att spetsen inte skadas. 

Förbereda overlockmaskinen:
Nål: Höger nål
Typ av söm: 3-trådig overlock
Stygnlängd: 2–4
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Tillkopplad 

1. Sätt fast pressarfoten för spetssömnad.
2. Lägg tyget med rätsidan upp under pressarfoten så att önskad 

mängd skärs bort.
3. Lägg spetsen med rätsidan ned ovanför guiden mot den övre 

kanten. 
4. Justera guiden med hjälp av skruven upptill på pressarfoten. (Lossa 

skruven, justera guiden till önskat läge och dra sedan åt skruven 
igen.)

Pressarfoten för spetssömnad kan också användas för att sy fast 
band på tyg:

1. Koppla ur kniven.
2. Ställ in overlockmaskinen på smal flatlocksöm.
3. Lägg bandet längs med guiden så att nålarna är centrerade på bandet.
4. Sy.

Obs! Placera både tyg och spets ovanför 
guiden om tyget inte behöver skäras. Koppla ur 
kniven. Justera ledaren vid behov och börja sy.

OVERLOCKSÖMNAD OCH DEKORATIONER
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PASSPOALFOT 
Artikelnr 270550622 Maskinkod: SA

Passpoalfoten kallas ibland för kordonierfot. Den används för att täcka 
snoddar för att skapa passpoaler och för att sy fast passpoaler i sömmar. 
Spåret på fotens undersida leder snodden eller passpoalen när du syr.

Förbereda overlockmaskinen:

Nål: En eller två
Typ av söm: 3- eller 4-trådig overlocksöm
Stygnlängd: 3-5 mm
Differentialmatning: Normal
Övre kniv: Till- eller frånkopplad

Skapa passpoal: 

1. Klipp snedremsor som är tillräckligt breda för att täcka snodden och 
sömsmånen.

2. Vik tyget (avigsida mot avigsida) och lägg snodden inuti längs med 
vikningen.

3. Sätt fast passpoalfoten på maskinen.
4. Lägg tyget och snodden under passpoalfoten. Se till att snodden är 

i spåret på pressarfotens undersida när du syr. 

Så här syr du in passpoalen i en söm: 

1. Sätt fast passpoalfoten.
2. Lägg tyget (med rätsidan upp), passpoalen och sedan det andra 

tyglagret (med rätsidan ned) under pressarfoten med passpoalen 
i spåret på foten.

3. Sy och se till att passpoalen är i spåret på foten.

Obs! Beroende på sömmens bredd, har 
du antingen kniven tillkopplad, för att 
skära tygkanten eller frånkopplad så att 
sömsmånen inte skärs bort.

OVERLOCKSÖMNAD OCH DEKORATIONER
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Sybehör 
(nålar, saxar och 
provdockor)
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UNIVERSALNÅL
250055196  STORLEK 70/10 - 5 PACK
250058802  STORLEK 70/10 - 10 PACK
250052796  STORLEK 80/12 - 5 PACK
250052902  STORLEK 80/12 - 10 PACK
250053002      STORLEK 90/14 - 5 PACK
250053902      STORLEK 90/14 - 10 PACK
250055802      STORLEK 100/16 - 5 PACK
250059202      STORLEK 100/16 - 10 PACK
250057602      STORLEK 110/18 - 5 PACK
250052602   ASST - 5 PACK
250053302   ASST - 10 PACK

Glider enkelt ner i stickade och vävda tyger tack vare nålens rundade 
spets och avsmalnande ände

JERSEYNÅL (BALL POINT)
250056602 STORLEK 70/10 – 5 PACK
250054302 STORLEK 80/12 – 5 PACK
250055702 STORLEK 90/14 – 5 PACK
250057502 ASST – 5 PACK

 Utformad med rundad spets för att inte fastna mellan garntrådarna i 
stickade material

OVERLOCKNÅL
250054602 STORLEK 80/12 – 5 PACK
250054402 STORLEK 90/14 – 5 PACK

Avsedd för overlocksömnad

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)
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MICROTEX-NÅL
250057402   STORLEK 60/08 – 5 PACK
250055302   STORLEK 70/10 – 5 PACK
250053296   STORLEK 80/12 – 5 PACK
250054702   STORLEK 90/14 – 5 PACK
250056496   ASST – 5 PACK

Perfekt för quiltning och kantstickning tack vare nålarnas mycket 
smala spets

LÄDERNÅL
250058502   STORLEK 80/12– 5 PACK
250055496   STORLEK 90/14– 5 PACK
250056902   STORLEK 100/16– 5 PACK
250057902   STORLEK 110/18 – 5 PACK

Går genom läder och annan tjock, icke-vävd skinnimitation och 
mocka utan att skapa stora hål tack vare nålens kilformade, något 
vassa spets

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

JEANSNÅL
250056302   STORLEK 80/12 – 5 PACK
250053402   STORLEK 90/14 – 5 PACK
250054502   STORLEK 100/16 – 5 PACK
250054502   STORLEK 110/18 – 5 PACK
250055002   ASST – 5 PACK

Förhindrar att nålen går av och hoppstygn tack vare vass spets och 
förstärkt blad
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KANTSTICKNINGSNÅL (TOP STITCH)
250054802   STORLEK 80/12 – 5 PACK
250053502   STORLEK 90/14 – 5 PACK
250055902   STORLEK 100/16 – 5 PACK

Få helt raka sömlinjer för tjocka eller flera trådar med denna nål med 
mycket långt öga

BRODÉRNÅL
250053102   STORLEK 80/12 – 5 PACK
250052802   STORLEK 90/14 – 5 PACK
250054102   ASST – 5 PACK

Skydd mot för mycket friktion, vilket ger problemfri brodering och 
dekorsömnad

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

TITANNÅL
250054002   EMBROIDERY STORLEK 80/12 – 5 PACK
250052896   EMBROIDERY STORLEK 90/14 – 5 PACK
250057102   QUILTING STORLEK 80/12 – 5 PACK
250056002   QUILTING STORLEK 90/14 – 5 PACK
250056102   UNIVERSAL STORLEK 80/12 – 5 PACK
250056802   UNIVERSAL STORLEK 90/14 – 5 PACK

 Titanbeläggning förbättrar nålens slitstyrka, lim fastnar inte, och 
underlättar sömnad i grovstickade och tätt vävda tyger
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TVILLINGNÅL
250058702  DENIM STORLEK 100/16 - 4MM – 1 PACK
250059002  UNIVERSAL STORLEK 80/12 - 1.6MM – 1 PACK
250056202  UNIVERSAL STORLEK 80/12 - 2MM – 1 PACK
250056796  UNIVERSAL STORLEK 80/12 - 2.5MM – 1 PACK
250056596  UNIVERSAL STORLEK 80/12 - 4MM – 1 PACK
250058002  UNIVERSAL STORLEK 90/14 - 3MM – 1 PACK
250058402  UNIVERSAL STORLEK 90/14 - 4MM – 1 PACK
250059302  UNIVERSAL STORLEK 100/16 - 4MM – 1 PACK
250057002  STRETCH STORLEK 80/12 - 2.5MM – 1 PACK 
250055602  STRETCH STORLEK 80/12 - 4MM – 1 PACK 

 Skapar två parallella sömmar genom två rullar övertråd och en 
undertråd

VINGNÅL
250057202   STORLEK 100/16 – 1 PACK
250057802   STORLEK 120/19 – 1 PACK

 Vingnålen stansar ett hål i tyget medan symaskinen syr runt hålet för 
vackra fållsömmar

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)
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STRETCH NEEDLE
250053702   STORLEK 80/12 – 5 PACK
250053802   STORLEK 90/14 – 5 PACK

Perfekt för sömnad i stretchtyger, stretchtyger. För att kunna sy 
genom kraftigare material är nålspetsen  rundad, men inte lika rundad 
som en ballpointnål

QUILTING NEEDLE
250055202   STORLEK 80/12 – 5 PACK
250054296   STORLEK 90/14 – 5 PACK
250055502   ASST – 5 PACK

Tränger enklare ner i tyget och förhindrar hoppstygn tack vare en 
speciell avsmalnande nålspets

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

19,7 CM UNIVERSALSAX, GRÖN
#250015801 

•  Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
• Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
•  Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp

19,7 CM UNIVERSALSAX, ROSA
#250015802
 
This Multi-purpose scissor can be used for a variety of sewing  
and craft projects.             

19,7 CM UNIVERSALSAX, BLÅ
#250015702

•  Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
• Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
•  Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp          
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

19,7 CM UNIVERSALSAX, SVART
#250015902
 
•  Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
• Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
•  Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp          

19,7 CM UNIVERSALSAX, LILA
#250016002
 
•  Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
• Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
•  Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp           

20,3 CM UNIVERSALSAX, SVART
#250020302
 
•  Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
• Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
•  Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp            
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

17,8 CM UNIVERSALSAX, SVART
#250020202 

•  Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
• Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
•  Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp          

22,9 CM UNIVERSALSAX, SVART
#250020402
 
•  Utmärkt universaldesign för allmänna eller exakta snitt
• Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
•  Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp         

24,1 CM SICKSACKSAX, SVART
#250016602
 
•  Fransfria snitt med sågtandad egg
•  Slipad skäregg för skärprecision med rena sicksacksnitt
•  Utmattningsbeständig klippning med nytt Comfort Plus-grepp
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT SAX, 
SPECKLED, LJUSBLÅ
#250014501
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT SAX, 
PRICKIG, BLÅ, VIT OCH ROSA
#250014401
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4,75” / 12,1 CM TRÅDKLIPP, SVART
#250015102

•  Kompakt design för avklippning av lösa trådar 
•  Slipad skäregg för skärprecision med rena snitt
•  Utmattningsbeständig klippning med ergonomisk design
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT-SAX, 
PRICKIG, FLERFÄRGAD BLOMMIG
#250014601
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT SAX, 
PRICKIG, GRÖN BLOMMIG
#250014801
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT-SAX, 
PRICKIG, ROSA BLOMMIG
#250014701
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

10,2 CM SAX FÖR DETALJER
#250014202
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM VINKLAD NÅLSAX, PRICK-
IG, GRÖN OCH GUL BLOMMIG
#250015001
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

4” / 10,2 CM NEEDLECRAFT SAX, 
SPECKLED, BLUE FLORAL
#250014902
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

10,2 CM TITANSAX FÖR DETALJER 
SNITT
#250014102
 
• Lätt design som passar perfekt för alla projekt
• Perfekt för detaljerade snitt med kompakt design
•  Lekfulla färger gör ditt verktygskit roligare att använda

10,2 CM BRODÉRSAX
#250014302 

• Nära trådklipp med kompakt skärspets 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design 
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

12,7 CM BRODÉRSAX
#250015202 

• Nära trådklipp med kompakt skärspets 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design 
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

15,2 CM TYGSAX
#250015402
 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
• Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

17,8 CM TYGSAX
#250015502
 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
• Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

15,2 CM BRODÉRSAX
#250015302 

• Nära trådklipp med kompakt skärspets 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design 
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering
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SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

17,8 CM TYGSAX
#250016102
 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
• Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering 

20,3 CM TYGSAX
#250016202
 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
• Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering

20,3 CM TYGSAX
#250017402
 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
• Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering



63

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)

22,9 CM BÖJD TYGSAX
#250016302
 
• Exakt tillklippning av tyg med lätt och tunn design
• Slipad skäregg med lång livslängd för skärprecision
• Kompakta skär i korrosionsbeständig legering
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FORMULÁRIO DE VESTIDO 
AJUSTÁVEL (S / M)
Artikelnr DF150SM_RD

Perfekt för provning av kläder.

Få perfekt passform varje gång du syr ett klädesplagg med denna 
justerbara provdocka i small till medium. Skumfoder som gör det 
enkelt att nåla och göra markeringar och med 12 vreden för att ställa 
in rätt storlek på nolltid. Har även ett inbyggt fållmått som är perfekt 
när du fållar dina projekt.

 - Byst 84–101 cm
 - Midja 64–81 cm
 - Stuss 86–104 cm 

FORMULÁRIO DE VESTIDO 
AJUSTÁVEL (M / L) 
Artikelnr DF151ML_GR

Perfekt för provning av kläder.

Få perfekt passform varje gång du syr ett klädesplagg med denna 
justerbara provdocka i medium till large. Skumfoder som gör det 
enkelt att nåla och göra markeringar och med 12 vreden för att ställa 
in rätt storlek på nolltid. Har även ett inbyggt fållmått som är perfekt 
när du fållar dina projekt.

 - Byst 101–116 cm
 - Midja 78–93 cm
 - Stuss 101–117 cm

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)
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BOBBIN WINDER
#250019701
 
 - Du behöver ingen symaskin för att spola trådar
 - Enkel onetouch-spolning med automatisk avstängning när spolen 

är full
 - Med en bärbar och kompakt spolmaskin tar du med den överallt
 - Batteridriven för skräddaren på språng. Nu kan du kan spola tråd 

när och var som helst 

STITCH SEW QUICK MENDING 
MACHINE
#220017096
 
 - Ny och förbättrad kvalitet 
 - Perfekt för alla lagningar från tappade fållar till pyssel
 - Kompakt och bärbar design för reparationer på plats
 - Gör en raksöm med en knapptryckning
 - Batteridriven för skräddaren på språng så att du kan reparera vad 

som helst var du än är    

LINT REMOVER
#250020396 - Alimentado por bateria
 
 - Ny kompakt design för resor och förvaring
 - Avlägsnar säkert ludd och fluff från kläder, handdukar, mattor, 

tröjor med mera
 - Löstagbar luddfångare samlar in fluff och gör det lätt att kasta
 - Batteridriven för konsumenten eller resenären på språng 
 - Ergonomiskt handtag för bekväm användning
 - 3 roterande blad av rostfritt stål som förblir skarpa under många 

års användning

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)



67

CUTTING MAT
#250022196
 
 - Stor premium 33 x 48 cm (13 x 19 tum) skärmatta för dina största projekt

 - Slitstark, hållbar matta med självläkande material

 - Enkla mätningar i farten med hjälp av det tryckta rastret (brittiskt och 
metriskt)

 - Tillåter mätningar av komplexa mönster med tryckta vinklar och 
cirkelmallar 

MENDING KIT
#250022296
 
Allt du behöver för att hantera dina lagningar på språng

Innehåll: MÅTTBAND, KNAPPNÅLAR, FINGERBORG, 
NÅLPÅTRÄDARE, TRÅD, NÅLAR, KNAPPAR, SAX, 
FÖRSTORINGSGLAS

BEGINNER SEWING KIT 
#250022696
 
Allt du behöver för att komma igång

Innehåll: SÖMMÄTARE, MÅTTBAND, KNAPPNÅLAR, NÅLAR, 
FINGERBORG, BLYERTSPENNA, NÅLDYNA, NÅLPÅTRÄDARE, 
PINCETT, SAXAR (2)

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)
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DELUXE SEWING KIT
#250020396

Alla nödvändiga verktyg som behövs för att mäta, klippa, fixera 
och sy ihop med stil

Innehåll: MÅTTBAND, KNAPPNÅLAR OCH SÄKERHETSNÅLAR, 
NÅLPÅTRÄDARE, PINCETT, SÖMSPRÄTTARE, NÅLDYNA, PENNA, 
BLANDADE KNAPPAR/TRYCKKNAPPAR/KROKAR OCH ÖGLOR, 
BLANDADE SYMASKINSNÅLAR OCH TRÅD, SAX (2)

PREMIUM SEWING KIT
#250020396

Alla nödvändiga verktyg som behövs för att mäta, klippa, fixera 
och sy ihop med stil

Innehåll: SÖMMÄTARE, MÅTTBAND, SAXAR, KNAPPNÅLAR, 
NÅLDYNA, 20 CM SAX (MED FÄRG), FINGERBORG I LÄDER, 
SÖMSPRÄTTARE

SYBEHÖR (NÅLAR, SAXAR OCH PROVDOCKOR)
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SPOLAR OCH VERKTYG  sidan 41
Bobbin Case  sidan 41
Spolar (klass 15)  sidan 41
Spolar (klass 15J)  sidan 41

PROVDOCKOR   sidan 64
Grå, M–L  sidan 64
Röd, S–M  sidan 64

FÖRLÄNGNINGSBORD  sidan 32-33
Heavy Duty Computerised Extension Table sidan 32
Heavy Duty Mechanical Extension Table sidan 32
Förlängningsbord  sidan 33
Stort förlängningsbord  sidan 33

BRODÉRBÅGAR   sidan 39
180 x 130 mm brodérbåge  sidan 39
Endless Embroidery Hoop  sidan 39

MASKINKODER   sidorna 4–7
CA  sidan 5
CB  sidan 6
CC  sidan 6
CD  sidan 7
CE  sidan 6
EA  sidan 7
EB  sidan 7
MA  sidan 5
MB  sidan 5
MC  sidan 5
SA  sidan 7

NÅLAR    sidorna 49-53
Jerseynål sidan 49
Jeansnål sidan 50
Brodérnål sidan 51
Lädernål sidan 50
Microtex-nål sidan 50
Quilting sidan 53
Stretch sidan 53
Overlocknål sidan 49
Titannål sidan 51
Kantstickningsnål sidan 51
Tvillingnål sidan 52
Universalnål sidan 49
Vingnål sidan 52

PRESSARFÖTTER FÖR  
OVERLOCKMASKIN   sidorna 43-46
Pärlfot – Overlock sidan 45
Osynlig fållsömsfot – Overlock sidan 43
Resårfot – Overlock sidan 43
Rynkfot – Overlock sidan 44
Pressarfot för spetssömnad – Overlock sidan 45
Passpoalfot – Overlock sidan 46

PRESSER FEET KITS   sidan 37
SINGER® Road Show Presser Feet Kit sidan 37
  

Register
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PRESSARFÖTTER FÖR  
SYMASKIN sidorna   
 9–31
¼ inch piecing-fot sidan 29
¼” Foot with Guide sidan 29
Standardpressarfot sidan 10
Pärlfot sidan 24
Osynlig fållsömsfot sidan 11
Transparent öppen pressarfot sidan 23
Transparent öppen pressarfot för frihandssömnad sidan 31
Kordonierfot sidan 20
Garn- och snoddfot sidan 25
Kantstickningsfot sidan 24
Övermatningsfot sidan 31
Frihandssömnads-/stoppningsfot sidan 30
Sömnadsfot för blomma sidan 27
Rynkfot sidan 15
Pressarfot för dolt blixtlås sidan 13
Flerlinjerad pressarfot sidan 25
Glidfot sidan 16
Överkastningsfot sidan 14
Biesenfot sidan 23
Passpoalfot sidan 17
Fållvikare sidan 15
Rullfot sidan 16
Plisséfot sidan 26
Pressarfot för att sy i knappar sidan 14
Stitch-in-Ditch-fot sidan 30
Blixtlåsfot sidan 12
Universalfäste sidan 9
Sew Easy Foot sidan 9 
Straight Stitch Foot sidan 9 
Open Toe Foot sidan 20
Fringe Foot sidan 21 
Parallel Sewing Foot sidan 21 
Satin Stitch Foot sidan 22 
Side Cutter Attachment sidan 11

SAXAR sidorna 54-63
19,7 cm universalsax, grön sidan 54
19,7 cm universalsax, rosa sidan 54
19,7 cm universalsax, blå sidan 54
19,7 cm universalsax, svart sidan 55
19,7 cm universalsax, lila sidan 55
20,3 cm universalsax, svart sidan 55
17,8 cm universalsax, svart sidan 56
22,9 cm universalsax, svart sidan 56
24,1 cm sicksacksax, svart sidan 56
12,1 cm tradsåx, svart sidan 57
10,2 cm sax för handarbete, språcklig sidan 57
10,2 cm sax för handarbete, språcklig sidan 57
10,2 cm sax för handarbete, språcklig sidan 58
10,2 cm sax för handarbete, språcklig sidan 58
10,2 cm sax för handarbete, språcklig sidan 58
10,2 cm sax för handarbete, språcklig sidan 59
10,2 cm sax för detaljer sidan 59
10,2 cm sax för handarbete, språcklig sidan 59
10,2 cm titansax för detaljer snitt sidan 60
10,2 cm brodérsax sidan 60
12,7 cm brodérsax sidan 60
15,2 cm brodérsax sidan 61
15,2 cm tygsax sidan 61
17,8 cm tygsax sidan 61
20,3 cm tygsax sidan 62
17,8 cm tygsax sidan 62
20,3 cm tygsax sidan 62
22,9 cm tygsaxr sidan 63
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