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VÄLKOMMEN... 
…till en kreativ sömnadsupplevelse och till PFAFF®s stora utbud av tillbehör.

Din auktoriserade PFAFF® -återförsäljare visar dig gärna hela tillbehörssortimentet och ger dig goda råd. Du kan också 
hitta senaste nytt om PFAFF® tillbehör på www.pfaff.com
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L  creative icon™ 2
 creative icon™

 performance icon™

Toppmodellen från PFAFF®!

En överlägsen sy- och brodérmaskin. Med funktioner och 
egenskaper som sätter ny standard över hela världen. 
Sensationell brodéryta, unika PFAFF® High Definition 
Screen med genialiskt användargränssnitt och exakt 3-D 
återgivning, enastående vacker design med överlägsen 
stor arbetsyta. Allt detta har du att se fram emot och 
ändå finns det mer att upptäcka.

    SY- OCH 
 BRODÉRMASKINER!

Innan du börjar din rundtur 
genom PFAFF® underbara 
värld av tillbehör, kan du ta en 
snabb titt på PFAFF® aktuella 
symaskinsutbud. Maximal 
komfort, varaktig kvalitet, en 
mängd använd-bara funktioner 
och elegant design – allt det står 
namnet PFAFF® för. Du hittar mer 
information om varje maskin hos 
din PFAFF®-återförsäljare eller på 
www.pfaff.com.



5

TA REDA PÅ VILKEN KODBOKSTAV OCH VILKET MODELLNUMMER DIN MASKIN HAR!

A B C D E F G H J K L
Med hjälp av översikten tar du reda på vad din symaskin har för kodbokstav. Bokstaven hjälper dig att hitta 
rätt tillbehör. Din PFAFF®-återförsäljare hjälper dig gärna.

Vilken pressarfot passar till din symaskin? Kontrollera koden!

Maskiner med 5,5 mm och 6 mm stygnbredd, med IDT™-system

select™ 4.2, 4.0, 3.2, 3.0,  
select™ 1548, 1546, 1540, 1538, 1536, 1530 (5,5 mm) 
tiptronic™ 6270, 6250, 6232, 6230,  
tiptronic™ 6152, 6150, 6122, 6120 (5,5/6 mm) 
stretch & jeans™ 6091 (6 mm) 
freestyle™ 1527, 1522

D

Maskiner med 5,5 mm stygnbredd,  
utan IDT™-system

expression™ 2014 
tiptronic™ 6112, 6110, 2020, 2010  
select™ 2.2, 2.0, 1528, 1526, 1520 
hobby™ 4260, 4250, 4240

C

Maskiner med 5,5 mm stygnbredd, 

utan IDT™-system 

hobby™ 1042, 1040, 1032, 1030, 1022, 1020, 1016 

B

Maskiner med 5 mm och 6 mm stygnbredd, 

utan IDT™-system

varimatic™ 6087, 6086, 6085 (6 mm) 
*hobby™ 309, 307, 303, 301 (5,5 mm) 

A

* Dessa symaskiner har en pressarfotsstång på 6 mm. Eftersom nya pressarfötter 
konstrueras för 8 mm-stänger kan det uppstå ett litet glapp mellan stången och 
pressarfotsfästet. När du använder den nya typen pressarfötter måste du anpassa 
stången till 8 mm versionen.

Maskiner med 6 mm stygnbredd, med IDT™-system

creative™ 2124 
quilt expression™ 2046, 2044, 2042 
expression™ 2036, 2034, 2028, 2026, 2024 
classicstyle™ 2029, 2027, 2025, 2023 
tiptronic™ 2040, 2030, 2020, 2010

E



Maskiner med 9 mm sömbredd och IDT ™ -system

creative icon™ 2

creative icon™ 
performance icon™

L
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TA REDA PÅ VILKEN KODBOKSTAV OCH VILKET MODELLNUMMER DIN MASKIN HAR!

Maskiner med 5,5 mm stygnbredd, 
utan IDT™-system

hobby™ 1142, 1132, 1122

H

Maskiner med 7 mm stygnbredd, med IDT™-system
creative™ 1.5  
quilt ambition™ 2.0 ,  
ambition™ 1.5, 1.0 
ambition essential™ 
quilt ambition™ 630 
ambition™ 620, 610 
passport™ 2.0, 3.0

Maskiner med 6 mm stygnbredd, utan IDT™-system 

SMARTER BY PFAFF™ 260c,160s,140s

K

Maskiner med 9 mm stygnbredd, med IDT™-system

creative sensation™ pro 
creative sensation™ 
creative vision™ 
creative performance™ 
creative™ 4.5, 4.0, 3.0, 2.0 
performance™ 5.0, 5.2 
quilt expression™ 4.2, 4.0 
expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0 
expression™ 150

J

Maskiner med 9 mm stygnbredd, med IDT™-system

creative™ 2170 , 2144, 2140, 2134  
creative™ 7570, 7562, 7550, 7530 
performance™ 2058, 2056, 2054 
quilt expression™ 2048 
expression™ 2038 

G

F Maskiner med 9 mm stygnbredd,  
utan IDT™-system

creative™ 7560
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SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR    DEKORTILLBEHÖR
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SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR    DEKORTILLBEHÖR SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR    DEKORTILLBEHÖR

Tycker du om att sy? Gillar du att experimentera? 
Sätter du en ära i att få professionellt resultat när 
du syr? Då vill vi ta dig med på en kreativ resa 
genom PFAFF® tillbehörssortiment. Du kommer 
att upptäcka många smarta hjälpmedel som ger 
nya idéer och avsevärt utökar dina möjligheter 
vid symaskinen. Många effekter och tekniker 
går endast att uppnå och genomföra med rätt 
tillbehör. 

Mer information hittar du på vår hemsida  
www.pfaff.com, som regelbundet uppdateras, eller hos din 
närmaste auktoriserade PFAFF®-återförsäljare.

    SÖMNAD
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 NYTTOTILLBEHÖR

Sy dina kläder proffsigt med 
hjälp av de rätta tillbehören! 
Läs igenom katalogen och du 
hittar den rätta pressarfoten 
för önskad sömnadsteknik. 
De gör alla sömnadsarbeten 
enklare, och vissa arbeten går 
bara att genomföra med hjälp 
av rätt pressarfot. Din PFAFF®-
återförsäljare visar dig gärna mer.

Ta reda på produktkoden för de olika PFAFF®-
symaskinerna så ser du snabbt vilka pressarfötter 
som finns till din modell.

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR   

821261096   
L 
creative iconTM performance iconTM

Kontrollera flera funktioner på din maskin som att klippa, trådfästa eller backa 
utan att ta händerna från projektet.

3 anpassningsbara funktionsomkopplare

    • 2 sidofunktioner

    • 1 hälfunktion

Fem programmerbara funktioner:

• Pressarfotslyft

• Trådklipp

• Sy bakåt

• Trådfästning

• Mönsteromstart

Fotpedalen är ergonomisk utformad med gummibas för stabilitet. 

Extra lång USB-kabel (2,5 meter).

MULTI FUNCTION FOOT CONTROL



Den automatiska nålträdaren kan inte 
användas på grupp L-maskiner.
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SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR

820772096   
B C D E F G J K L 
för IDT™-system

Sömguidefoten för IDT™-system styr sömmarna perfekt när du syr ihop tygdelar. 
Pressarfoten är utformad så att du ska kunna hålla sömsmånen på samma 
avstånd från kanten hela vägen. Den har en metallskena på 1,5 cm avstånd 
från den mittersta nålpositionen, vilket är det vanligaste måttet på sömsmånen 
när man syr kläder. Det finns ytterligare fyra markeringar för olika bredd på 
sömsmånen.  

1. Sätt på sömguidefoten för IDT™-system.

2. Koppla in övermatningen.

3. Välj raksöm.

4. För att sy ihop tygerna placerar du tygerna rätsida mot rätsida.

5. Lägg tyget under pressarfoten med metallskenan kant i kant med tyget för att få 1,5 cm 
sömsmån.

6. Börja sy. Skenan följer tygets kant och sömmen sys med perfekt och helt jämn sömsmån.

7. Använd de 4 andra röda markeringarna på pressarfoten för smalare sömsmåner.

SÖMGUIDEFOT FÖR IDT™-SYSTEM  

820473096   
C D E F G J K L

Det är enkelt att sy i knappar när man har en särskild pressarfot för ändamålet! 
Använd denna pressarfot för att sy i 2- eller 4-hålsknappar i olika storlekar. 
Ställ bara in stygnbredden efter avståndet mellan hålen så sköter maskinen 
resten. Du kan t.o.m. sy i knappar med hals genom att använda den lilla 
plastdelen på pressarfoten, se bilden.

1. Märk ut var på tyget knappen ska sitta.

PRESSARFOT FÖR ATT SY I KNAPPAR  

1. Sätt på pressarfoten för att sy i 
knappar.

2. Sänk mataren.

3. För in knappen mellan den svarta 
metalldelen och pressarfoten.

4. Kontrollera att de två hålen ligger i 
urfasningen på pressarfoten.

5. Lägg in tyget under pressarfoten. Välj 
knappsöm eller sicksacksöm.

6. Välj en bredd som passar knapphålen. 

När du har sytt i knappen, skjuter du tillbaka plastdelen, tar bort knappen från pressarfoten 
och klipper av trådarna. Vira tråd runt stygnen så att det bildas en hals och fäst.

Vrid handhjulet manuellt för att 
kontrollera att nålen går i det vänstra 
hålet.

7. Börja sy. Maskinen fäster knappen 
automatiskt om den är inställd 
på knappsöm. Om du har ställt in 
maskinen på sicksack får du sy över 
knappen fem gånger.

Om du vill sy i knappen med hals skjuter du 
plastdelen på pressarfoten mot dig, så att 
den ligger mellan de två hålen på knappen. 
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SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR    

Den manuella knapphålsfoten syr knapphålet manuellt i fyra steg. (Knapphål 
som ska sys på en mycket liten bit tyg nära en förstärkt kant kanske inte alltid 
matas optimalt med den stora Sensormatic knapphålsfoten. I det här fallet, 
använd den manuella knapphålsfoten.)

Sensormatic knapphålsfot ger det perfekta knapphålet; båda sidorna av knapphålet sys i 
samma riktning för ett jämnare resultat. Knapphålet sys klart automatiskt. 

Det spelar ingen roll vilken symaskinsmodell du har. En PFAFF® -symaskin kommer 
alltid att ge dig det perfekta knapphålet. De olika modellerna har olika alternativ. Läs i 
maskininstruktionerna och välj den rätta foten för din maskin.

TIPS: Tyger som lätt förskjuts eller töjer sig ska förstärkas med ett vattenlösligt mellanlägg eller annat 
tunt mellanlägg. Knapphålen blir särskilt stadiga och hållbara om du syr in en iläggstråd i dem. 
Linneknapphål blir extra snygga om du använder en grövre tråd i en kantstickningsnål.

KNAPPHÅLSFOT

820677096   
D E F G J K L 
för IDT™-system

Pressarfoten med justerbar styrning och IDT™-system styr kantstickningar och 
dekorsömmar perfekt. Pressarfoten har en ”linjal” med en justerbar guide som 
är konstruerad så att du kan placera den var du vill. Placera den längs en redan 
sydd söm eller mot en kant så att du får en snygg kantstickning. Använd både 
raksöm och dekorsömmar. Den är även perfekt vid kanalquiltning.

1. Sätt på pressarfoten med justerbar styrning och IDT™-systemet.

2. Koppla in övermatningen.

3. Välj den söm du vill använda.

4. Ställ in den justerbara grå guiden genom att flytta den åt höger eller vänster längs 
”linjalen”.

5. Sy medan du låter guiden följa sömmen, kanten eller markeringen.

PRESSARFOT MED JUSTERBAR STYRNING OCH IDT™-SYSTEM  

820672096   
J K L

416042001  
H

413170301   
J

68003184 
L
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SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR

Vilken bra idé – att kombinera siden med 
manchester. Olika sorters tyg kan sys ihop med 
varandra utan problem, tack vare unika IDT™-
system på PFAFF® symaskiner. Tyglagren matas 
jämnt både ovanifrån och underifrån. Ingenting 
glider. Mer information om IDT™-system – www.
pfaff.com



A B

C D
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Syr du klädesplagg i fina tyger krävs det 
perfekt sydda blixtlås – inga problem med 
den speciella blixtlåsfoten från PFAFF®.  

820474096   
C D E F G J K L

Av alla blixtlås är det osynliga sömblixtlåset det mest diskreta. Redan namnet 
markerar ju att det helt enkelt försvinner i sömmen och praktiskt taget inte 
syns alls. Därför används det också i eleganta plagg i fina, exklusiva tyger, 
exempelvis i aftonklänningar men också i kjolar, blusar och byxor. Dolt blixtlås 
(även kallad osynligt blixtlås) syr du enkelt med hjälp av Pressarfot för dolt 
blixtlås!

1. Markera blixtlåsöppningens längd på båda sidor av sprundet med PFAFF® 
markeringspenna eller textilpenna på tygets rätsida. Blixtlåset bör vara minst 2 till 3 cm 
längre än sprundet som det ska sys fast i.

2. Sätt fast pressarfoten för dolt blixtlås på maskinen och ställ in raksöm med nålen i 
mittläge. Stygnlängden bör vara inställd på mellan 2,5 och 3,0 mm.

3. Öppna blixtlåset och tryck med tummen på blixtlåsets dragkedja så att sömmen mellan 
band och dragkedja blir synlig. Blixtlåset får absolut inte pressas.

4. Lägg blixtlåsets högra del räta mot räta på sprundets högra del. Blixtlåsets dragkedja bör 
ligga på sömlinjen så att det börjar ca 1,5 till 2 cm nedanför tygets överkant, nåla fast vid 
behov. Se till att blixtlåset skjuter över 2 till 3 cm vid den markerade sprundänden. (bild 
A)

5. Tryck blixtlåsets dragkedja en aning åt vänster med tumnageln och sätt pressarfoten på 
blixtlåset så att dragkedjans spiral ligger i skåran till vänster om symaskinsnålen.

6. Sy fast blixtlåset uppifrån till den markerade sprundänden, fäst sömändarna väl med 
några backstygn. Stäng blixtlåset. (bild B,C)

7. Lägg det andra blixtlåsbandet med ovansidan på rätsidan av vänster sprund kant. Se till 
att de två dragkedjespiralerna börjar i samma höjd.

8. Nåla fast blixtlåset. Öppna blixtlåset igen.

9. Tryck dragkedjespiralen en aning åt höger med tumnageln och placera pressarfoten på 
blixtlåset så att dragkedjespiralen ligger i skåran till höger om nålen.

10. Sy fast blixtlåset uppifrån till den markerade sprundänden, fäst sömändarna väl. Stäng 
blixtlåset på nytt.

11. Nu är det dags att sy sömmen nedanför blixtlåset, närmare bestämt nedifrån och upp. 
Sätt i maskinens normala blixtlåsfot så att pressarfotshållaren och pressarfoten är i 
högerläge. Flytta nålen till högerläge. (bild D)

12. Lägg blixtlåsets öppna nederände mot sömsmånen och sy så nära som möjligt till 
blixtlåssömmarnas sista stygn.

13. Pressa isär sömsmånerna.

Tips! Om blixtlåset är för långt: Sy tvärs över dragkedje-spiralen ca 2 cm nedanför sprundet med 
raksöm eller tät sicksacksöm och klipp av den överskjutande delen av blixtlåset. Klä in blixtlåsets 
nederände med en restbit av tyget.

PRESSARFOT FÖR DOLT BLIXTLÅS

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR   
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Blixtlåsfoten är det viktigaste verktyget för att sy i blixtlås så att de sitter perfekt. 
Oavsett vilken typ av blixtlås du ska sätta i är det viktigt att blixtlåset fästs precis 
intill kanten på blixtlåständerna. Detta kan lätt åstadkommas med den särskilda 
blixtlåsfoten. Blixtlåsfoten sätts på pressarfotsfästets vänstra eller högra sida, 
beroende på hur du vill sy i blixtlåset.

Centrerat blixtlås (dolt på bägge sidor):

820248096   
D E G J K* L 
för IDT™-system  

K* förutom SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

820287096   
A

BLIXTLÅSFOT FÖR IDT™-SYSTEM

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR

1. Överkasta sömsmånerna. Sy ihop 
tygstyckena på rätsidan med en 
standardsöm upp till punkten där 
blixtlåset ska börja.

2. Tråckla ihop resten av sömmen. 
Pressa isär sömmen.

3. Tråckla fast blixtlåset med tänderna 
centrerade längs den tråcklade 
sömmen och löparen utanför kanten 
på plagget.

4. Sätt på blixtlåsfoten på maskinen.

5. Placera kanten på blixtlåsfoten tätt intill 
blixtlåsets tänder och ställ in nålen så 
att sömmen hamnar ca 6-10 mm från 
blixtlåsets mitt. Sy fast båda sidorna och 
nederkanten på blixtlåset med raksöm.

6. Ta bort tråckelstygnen.
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820545096   
B C D E F G J K L 
för IDT™-system

Resårfoten matar, töjer ut och syr fast 6 - 12 mm breda resårband samtidigt. 
Använd resårfoten till fritidskläder, underkläder och annat som kräver resår.

1. Ställ in det mörkgrå numrerade vredet på resårfoten på lämplig siffra mot den lilla 
metallpilen. Ju högre siffra, desto mer sträcks resårbandet. Resårens elasticitet påverkar 
resultatet.

2. Tryck den mörkgrå rullen försiktigt mot det numrerade vredet och lyft upp den.

3. För in resåren i den långa skåran på pressarfoten.

4. Vrid rullen tills rullens mittspår är lika brett som resåren, så att resåren matas jämnt.

5. Sänk ner rullen på resåren och klicka fast den på plats genom att försiktigt skjuta bort 
den från det numrerade vredet.

6. Sätt på resårfoten på symaskinen. Ställ in maskinen på vanlig sicksacksöm. Anpassa 
stygnbredden efter resårens bredd och stygnlängden efter resårens kvalitet och hur 
mycket rynkor som krävs.

7. Koppla in IDT™-systemet.

8. Lägg in tyget under pressarfoten och sy. Tyget rynkar sig allt eftersom resåren töjs ut och 
sys på plats.

RESÅRFOT FÖR IDT™-SYSTEM

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR    



Den automatiska nålträdaren kan inte 
användas på grupp L-maskiner.
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820220096   
B C D E F G J K L 
2 mm

820249096   
B C D E F G J K L 
3 mm, för IDT™-system

820221096   
B C D E F G J K L 
4 mm, med IDT system

Fållning hindrar kanterna från att fransa sig och en snygg, hållbar kant blir 
resultatet. Med fållvikaren kan du fålla tunna och halvtunna tyger till dukar och 
andra hemtextilier utan att först stryka tygkanten.  

1. Välj raksöm, sätt på fållvikaren och koppla på IDT™-systemet (om din maskin har denna 
funktion). Vid behov kan du pressa början av fållen till 2, 3 eller 4 mm bredd, beroende 
på fotens storlek. Lägg ut tyget slätt i spåret under foten och sy några stygn. Sänk ner 
nålen i tyget för att hålla det på plats. Höj sedan upp pressarfoten och dra in tygets 
klippta kant i fållvikaren. Sänk foten och fortsätt att sy samtidigt som du håller upp den 
klippta kanten framför foten.

2. Låt inte tyget löpa under pressarfotens högra hälft. 

Tips! Fålla mjuka tyger med raksöm. Fålla mjuka tyger med sicksack som bara innesluter mm-storleken 
på fållen. (Denna typ av fåll passar inte på kraftigt svängda områden.)

FÅLLVIKARE

820245096   
A B C D E F G J K L

Kantavslutning med snedremsa är en enkel metod för att få snygga och jämna 
tygkanter. Du behöver en ovikt snedremsa som är 2,4 cm bred.

1. Ta av pressarfoten. Sätt på kantbandsapparaten.

2. Snedklipp början på snedremsan.

3. Mata in remsan i rullen på apparaten och dra ut den bakåt.

4. Ställ in apparaten och/eller nålpositionen så att nålen går in i tyget ungefär 1-1,5 mm 
från snedremsans kant.

5. Sy ungefär 25 mm längs snedremsan.

6. Lägg in tyget som ska kantas mellan snedremsans kanter i skåran i apparaten. 
Snedremsan lägger sig automatiskt runt kanten när du syr.

Tips! Du kan skapa ännu snyggare effekt genom att använda en sicksack- eller dekorsöm.
 

KANTBANDSAPPARAT

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR
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820256096   
D E G J K L 
för IDT™-system

Blindsömsfoten är perfekt när du vill sy osynliga fållar. Du använder den till 
exempel när du vill sy en osynlig stretchfåll. Den ger fint resultat och du behöver 
inte göra något mer åt fållen. Att sy för hand är inte längre nödvändigt.

1. Sätt på blindsömsfoten.

2. Vik kanten inåt i samma bredd som fållen.

3. Vik tillbaka fållen, så att fållkanten sticker ut cirka 1 cm.

4. Placera tyget med den röda kantlinjalen mot fållkanten. Ställ in så att nålen tar ett stygn i 
den vikta kanten med hjälp av nålpositionsfunktionen och stygnbreddsratten.

Tips! Om stygnen syns på arbetets rätsida, justera den röda kantlinjalen något med skruven på fotens 
högersida.

BLINDSÖMSFOT FÖR IDT™-SYSTEM

821142096   
B C D E F G J K L  
för IDT™-system

Den smala kantsömsfoten är perfekt för noggrann kantstickning och för att sy 
ihop spets och/eller tyg (om du till exempel ska sy fast spets på en fållad kant). 
Metallskenan mitt på pressarfoten håller isär de två tygerna.

1. Ställ in maskinen på sicksack- eller dekorsöm. Nålens position varierar beroende på 
önskad sömnadspositon.

2. Placera mittskenan på pressarfoten mot tygets kant.

3. Flytta nålen till önskad position åt vänster och sy stickningen.

Sy ihop spetsar/kanter: Lägg spetsarna eller de fållade tygkanterna på varsin sida om 
pressarfotens metallskena. Sy ihop med sicksack- eller dekorsöm.

Sy på spets: Placera den vikta/pressade tygkanten till vänster om mittskenan och spetskanten 
till höger om mittskenan. Både tyg och spets ska ligga under foten med rätsidan uppåt. 
Mittskenan håller tygerna åtskilda och ger en exakt stickning. Välj sicksacksöm och sy över 
kanten på tyg och spets. Ställ in önskad stygnbredd och stygnlängd.

SMAL KANTSÖMSFOT FÖR IDT™-SYSTEM

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR    
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820664096   
B C D E F G J K L 
för IDT™-system 

Glidfoten har en särskild beläggning undertill som gör det lätt att sy i svårmatade 
material som t.ex. läder, skumgummi, plast, konstläder och plastbelagda 
material.  

1. Sätt på glidfoten.

2. Välj önskad söm och sy.

GLIDFOT FÖR IDT™-SYSTEM

820663096   
B C D E F G J K L

Den här speciella pressarfoten har två metallrullar, vilket gör den till ett bra val 
när man ska sy och dekorera tyg som inte matas fram så bra, det kan vara skinn, 
skinnimitation, plastmaterial eller liknande. Med rullfoten blir det mycket enklare 
att arbeta med sådana tyger. Garanterad succe!

1. Sätt på rullfoten.

2. Välj önskad söm och sy.

RULLFOT
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VIK- OCH KANTSÖMFOT FÖR IDT™-SYSTEM

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR    

Med Vik- och kantsömfot för IDT™-system och PFAFF® vackra 9 mm-sömmar 
skapar du snygga kanter med spets, broderade kanter eller olika typer av band. 
På ett litet kick gör du vackra underkläder, näsdukar eller bordsdukar med spets. 
Foten styr kantbandet och bottentyget genom öppningarna på framsidan, viker 
in bottentyget och syr samtidigt fast kantbandet.

1. Trä symaskinen med vanlig sy- eller dekortråd genom nålen och vanlig sytråd i spolen.

2. Välj den söm du vill använda. Kantbandet kan till exempel sys fast på bottentyget med 
raksöm och en 4 mm tvillingnål eller med högerjusterad dekorsöm.  
Obs! Dekorsömmar med framåtrörelse fungerar bäst. (Undvik sömmar med för mycket 
bakåtrörelse.)

3. Vik en 6 mm bred fåll på bottentyget mot avigsidan. Pressa med fingret eller strykjärn.

4. För in den vikta kanten på bottentyget med rätsidan uppåt i vänster tygguide och 
kantbandet (med rätsidan uppåt) i höger guide och för in den vikta tygkanten och 
kantbandet i foten innan du sätter fast pressarfoten på symaskinen.

5. Se till att bottentyget och kantbandet glider smidigt genom öppningarna.  
Obs! Tunna men stadiga tyger och kantband fungerar bäst.

6. Sätt fast Vik- och kantsömfot för IDT™-system på symaskinen.

7. Koppla in övermatningen IDT™-systemet.

8. Sy försiktigt, inte för snabbt. Om din symaskin har hastighetskontroll kan du sänka 
sömnadshastigheten för att lättare kunna styra tyget och kantbandet. Håll tyget med 
vänster hand och kantbandet med höger hand medan du syr.

820676096   
D E G J K L 
för IDT™-system

Kantstickningsfoten för IDT™-system styr kantstickningen perfekt. Pressarfotens 
undersida är konstruerad så att den ska glida längs den vikta kanten och på så 
sätt skapa en snygg stickning på plagget. Använd kantstickningsfoten när du ska 
fålla otympliga projekt som linningar, gardiner osv. Den låter dig ha tyget utanför 
friarmen för enklare sömnad.

1. Sätt på kantstickningsfoten för IDT™-system.

2. Koppla in övermatningen.

3. Välj raksöm.

4. Använd den inre vänstra sidan av pressarfoten för att styra tyget.

5. Flytta nålen åt vänster för att få det avstånd du vill ha till kantstickningen.

KANTSTICKNINGSFOT FÖR IDT™-SYSTEM

820931096  
D E G J K L
för IDT™-System



821162096   
J K L

Denna lättanvända magnetguide (Magnetic Seam Guide) kan enkelt fästas 
på maskinens stygnplåt på endera sidan av pressarfoten för korrekt sömsmån 
och raka linjer. Använd markeringarna på stygnplåten som hjälp för att placera 
magnetguiden (Magnetic Seam Guide).

MAGNETIC SEAM GUIDE
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KANTSTICKNINGSFOT HÖGER FÖR IDT™-SYSTEM
Kantstickningsfot höger styr enkelt tyger med upphöjda sömmar. Pressarfotens 
undersida är högre på höger sida vilket gör att den glider lättare längs en 
vikt kant eller upphöjd söm. Använd pressarfoten med raksöm för perfekt 
kantstickning på fickor, kragar, kanter m.m., eller välj en dekorsöm för ett vackert 
resultat.

1. Sätt på kantstickningsfot höger.

2. Koppla in övermataren/IDT™.

3. Välj en raksöm eller dekorsöm.

4. Placera tyget under pressarfoten så att fotens inre högersida löper över en redan sydd 
söm eller längs en kant. (se illustration).

5. Justera om nödvändigt nålpositionen för önskad effekt.

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR

821007096 
D E G J K L
för IDT™-System
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820243096  A* C D E F G 
A* förutom hobby™ 301, 303,  

307 & 309  

413039601  J

Frihands/stoppfoten är perfekt till frihandsbroderi eller stoppning och lagning.

1. Kontrollera att nålen är i högsta läget.

2. Sätt på stoppfoten genom att klämma ihop fotens främre och bakre del med tumme och 
pekfinger. Sätt i stoppfotens stift så långt det går i hålet bak på pressarfotsstången.

3. Dra åt skruven.

4. Sänk mataren.

5. Spänn fast arbetet i en rund broderbåge, om så önskas.

6. Välj raksöm och aktivera frihandsfunktionen, eller ställ pressarfoten i lagnings/
frihandsläget.

7. Dra upp undertråden och sy några fäststygn. Klipp av trådändarna nära tyget och fortsätt 
sy.

Tips! Kom ihåg att när du syr med mataren sänkt är det du som bestämmer längden på stygnen. En 
jämn, medelsnabb sömnadshastighet ger också jämnare längd på raksömsstygnen. Om du syr för sakta 
kan det bli små knutar på avigsidan.

FRIHANDS/STOPPFOT

Oavsett om du syr, broderar eller bara experimenterar med din creative™ 
spolkapsel kan du aldrig få för många spolar!

SPOLAR

820779096   
A C D E F G  
10-pack, blå

820921096   
J  
10-pack, grå

820905096   
J  
Monet-spolar, flerfärgade, 
20-pack

821037096  J  
Monet-spolar, flerfärgade,  
20-pack, version 2

821038096  K 
10-pack, transparent

SÖMNAD    NYTTOTILLBEHÖR    

821147096  L 
10-pack, violett

  
821192096 L 
10-pack, förspolad med vit tråd

821193096 L 
10-pack, förspolad med svart tråd



PRE-WOUND BOBBINS for Embroidery 
 
140000746  J 
Box of 144, white

68008984  J 
Box of 144, black

  
 
821192096 L 
Pack of 10, white

821193096 L 
Pack of 10, black
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 DEKORTILLBEHÖR

Vet du hur mycket kreativ potential som döljer sig i en 
standardsymaskin? En överraskande mängd! Med rätt pressarfötter kan 
du trolla fram de mest förbluffande effekter, unika detaljer och slående 
accenter så att varje projekt du syr blir ditt eget, helt personliga. Låt dig 
inspireras av det breda urvalet av dekorpressarfötter och de möjligheter 
som dessa ger dig. Din PFAFF®-återförsäljare är en expert när det gäller 
pressarfötter.

Ta reda på maskinkoden för de olika PFAFF®-symaskinerna så ser du snabbt vilka pressarfötter som finns till din 
modell.
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Tvillingnål 

620104596: 1,6 mm

620104696: 2 mm

Använd bisétungan om du vill ha en upphöjd effekt. Bisétungan fästs på 
stygnplåten. Tungan höjer upp tyget medan du syr så att stråvecken blir högre 
och syns bättre. 

När du syr i tjockare tyg använder du den 5-spåriga biséfoten och den stora bisétungan.

1. Sätt fast lämplig biséfot på maskinen.

2. Klicka i den runda piggen på bisétungan i det runda hålet på stygnplåten med bladet 
riktat mot nålen. Sätt i en 1,0 - 2,5 mm tvillingnål i maskinen.

3. Rita eller gör linjer på tyget där du vill ha stråvecken. Ställ pressarfoten på linjen. Sy 
något långsammare än normalt, så att du lättare kan styra tyget. Bisétungan höjer upp 
mitten av tyget och skapar mer markerade veck. (Sträck tyget något när du syr vecken.)

BISÉTUNGA 

Tvillingnål
620104696: 2 mm

820226096   
B C D E F G J K L

Den klassiska biséfoten går lätt att använda på bomull, tunt ylle eller andra 
tunna tyger. Sy stråveck för att sätta en nostalgisk prägel på bordsdukar, 
kuddar, blusar  .

1. Sätt på biséfoten.

2. Sätt i en tvillingnål. 
- 5-spårig: 2,0 tvillingnål

3. Trä tvillingnålen (se manualen för tips om hur du kan trä).

4. Rita med en märkpenna ut en linje för det första stråvecket.

5. Sy det första vecket. När du syr det andra vecket ska det första löpa parallellt i ett spår i 
pressarfoten. På så sätt blir avståndet mellan vecken jämnt och fint.

BISÉFOT MED 5 SPÅR

820678096   
J K* L
K* förutom creative™ 1.5, quilt 
ambition 630, ambition 620, 610
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C. 
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821026096   
J K L

Linjalen för cirkelbrodering är det perfekta hjälpmedlet för dig som vill sy unika 
dekorationer till dina sömnadsprojekt, plagg och quiltar. Du skapar enkelt 
egna bårder eller grafiska mönster med cirklar, blommor eller delar av cirklar. 
Kombinera cirklar av olika storlek för att skapa stora mönster. Nästan alla nytto- 
och dekorsömmar* kan användas med linjalen. Välj din favorit! Möjligheterna 
för linjalen är lika oändliga som cirklarna den skapar. 
 
* Sömmar med en standardsömbredd på över 9 mm och sömmar med 
backmatning kan inte användas.

Förpackningen innehåller följande:

A. Linjal för cirkelbrodering med storleksguide

B. Pin

C. Tre olika mallar: en för cirklar (1), en för fyrbladiga blommor (2) och en för sexbladiga 
blommor (3). Siffrorna på mallarna anger cirkelns diameter (i cm).

D. CD med bruksanvisning på 11 språk, interaktiv handledning och förslag på hur du kan 
skapa cirkelkombinationer med hjälp av mallarna.

Med linjalen för cirkelbrodering kan du sy cirklar med endiameter från 6 till 26 cm. Cirklarnas 
diametrar anges i både centimeter och inch.

CIRCULAR ATTACHMENT

SÖMNAD    DEKORTILLBEHÖR 
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TIPS OCH TRICKS 

Förlängnings-/quiltbord
Vi rekommenderar att du använder ett förlängnings-/quiltbord tillsammans med linjalen för cirkelbrodering. Det ger tyget extra stöd 
och gör det lättare att kontrollera och styra tyget. Förlängnings-/quiltbord finns som extra tillbehör.

Sömval
Nytto- och dekorsömmar ger fantastiska resultat med den här linjalen. Sömmar med en standardstygnbredd på över 9 mm och 
sömmar med backmatning kan dock inte användas. 
Tips! Ju kortare stygn, desto lättare är det att sy en perfekt sluten cirkel. I slutet av cirkeln minskar du hastigheten och justerar om 
nödvändigt stygnlängden så att mellanrummet fylls ut.

Applikationssömnad
Linjalen för cirkelbrodering kan användas för applikationssömnad. Välj ett tyg som inte fransar sig eller skapa 
applikationer med obearbetade kanter. Du kan också sy fast applikationen med raksöm, klippa bort överflödigt tyg och 
avsluta genom att sy en satinsöm över de obearbetade kanterna. Om du syr i flera tyglager är det ännu viktigare att du 
styr tyget försiktigt så att alla lager matas tillsammans.



A.

B.

821082096   
B C D E F G J K L
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FLERLINJERAD DEKORFOT
Den flerlinjerade dekorfoten är utformad för att hjälpa dig skapa jämna, 
parallella rader med dekorsömmar. Foten är transparent vilket gör att man 
enkelt kan se och placera sömmarna. Använd de vertikala riktlinjerna för att 
skapa jämna mellanrum mellan raderna, och de horisontella riktlinjerna för 
att hitta rätt startpunkt och vända i hörn med 6 mm (¼“) eller 12 mm (½“) 
intervaller. Den flerlinjerade dekorfoten kan dessutom användas som linjal när 
du syr maxisömmar.

Dekorativa bårder

1. Koppla ur IDT™.

2. Sätt fast den flerlinjerade 
dekorationsfoten.

3. Välj en dekorsöm. 

4. Markera mittsömmen på tyget.

5. Lägg rivbart mellanlägg under tyget.

6. Placera tyget under pressarfoten så att 
pressarfotens röda mittmarkering ligger 
mitt på den markerade mittsömmen.

7. Sy den första dekorsömmen.

8. Välj en annan dekorsöm eller fortsätt 
med samma söm.

9. Flytta tyget åt vänster. Bestäm vilket 
avstånd du vill ha mellan sömmarna.

10. Ta hjälp av de horisontella linjerna så att 
varje söm börjar på samma ställe.

11. Sy nästa söm och använd de vertikala 
röda linjerna på pressarfoten som stöd.

12. Flytta på tyget och sy den nya 
dekorsömmen till vänster om mittlinjen. 

13. Sy ännu fler sömmar om du vill skapa en 
bredare bård.

14. Riv bort mellanlägget.

Maxisömmar:

1. Koppla ur IDT™.

2. Sätt fast den flerlinjerade 
dekorationsfoten.

3. Välj en maxisöm. 

4. Markera mittsömmen på tyget med 
en penna så att sömlinjen blir helt 
rak. Markera en eller två linjer till 
på vardera sidan om den första 
markeringslinjen. (Bild A)

5. Lägg rivbart mellanlägg under tyget.

6. Sy försiktigt och låt maskinen styra 
matningen.

7. Se till att markeringslinjerna och 
de vertikala, röda linjerna på 
pressarfotens sidor är parallella när du 
syr. (Bild B)

8. Riv bort mellanlägget.
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820214096   
B C D E F G J K L

APPLIKATIONSFOT 
Med en applikationsfot kan du sy perfekta, smala och täta applikationer i 
satinsöm. De korta tårna gör det enklare att se. Det går lätt och är roligt! Sy över 
virkgarn i bomull för att rynka tyg eller sy en rad kordonier med tvillingnål. Du 
kan också använda den speciella applikationssömmen med handsytt utseende 
för att skapa fantastiska applikationer och vackra täcken.

1. Sätt på applikationsfoten.

2. Välj sicksacksöm.

3. Minska stygnlängden för att få en snygg, tät satinsöm.

4. Lägg mellanlägg under applikationsytan. Sy över alla kanter för att förhindra att tyget 
fransar sig. Använd funktionen Nålstopp nere (om den finns på din maskin) för att få 
jämna kanter och svängar.

BISÉFOT MED DEKORSÖMSGUIDE
Med den här pressarfoten kan du sy stråveck med 5 - 11 mm mellanrum. 
Samma fot ger dig möjlighet att placera ut upp till 6 - 9 mm breda dekorsömmar 
med jämna mellanrum mellan stråvecken.

1. Sätt på biséfoten med guide. Du kan sätta på foten med guiden riktad åt vänster eller åt 
höger.

2. Sätt i en tvillingnål.

3. Trä nålarna. Sy en rad med stråveck.

4. Lägg det första vecket under spåret på förlängningsguiden. Sy det andra vecket. Det 
andra vecket hamnar nu automatiskt på rätt avstånd från det första så att du kan sy en 
dekorsöm mellan vecken.

5. Sy de återstående vecken.

820776096   
F G J K* L
K* förutom creative™ 1.5, quilt 
ambition 630, ambition 620, 610
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820613096   
G* J K L
G* förutom 7530, 7550, 7562,  
7570 och 2054

Knutsömsfoten har en djup urfasning på undersidan så att den kan mata över en 
upphöjd söm.

1. Sätt på knutsömsfoten för IDT™-system.

2. Koppla in övermatningen.

3. Välj den söm du vill sy (antingen en programmerad, en inbyggd eller en nedladdad söm.)

4. Sy

KNUTSÖMSFOT FÖR IDT™-SYSTEM
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820215096   
D E   
6 mm, för IDT™-system

820213096   
F G J K L 
9 mm, för IDT™-system

Utmärkt när du vill sy applikationer och annat som kräver fri sikt över nålen 
när den går ner i tyget. Med denna fot går det snabbt och lätt att sy vackra 
applikationer. Använd foten tillsammans med ett nål- eller musselsömsprogram 
om du vill ha en applikation med överkastning som ser handsydd ut.

1. Klipp bitarna i rätt form utan någon sömsmån eller pressa ner sömsmånen på material 
som lätt fransar sig, med hjälp av en mall.

2. Stryk på rivbart mellanlägg med pappersbaksida på mönstret. Dra av pappret och stryk 
fast applikationen på grundtyget.

3. Sätt på en öppen applikationsfot för IDT™-system (om den finns till din maskin).

4. Välj söm och sy längs pressarfotens högra innerkant så att kantsömmen blir jämn. 
(Använd funktionen Spegelvända vid behov.) Då döljs även raksömmen vilket ger ett 
handsytt utseende.

ÖPPEN APPLIKATIONSFOT FÖR IDT™-SYSTEM

Den transparenta öppna foten är perfekt för applikationssömnad och annan 
sömnad som kräver att man ser sömnadsområdet tydligt. En extra stor öppning 
framtill gör det enkelt att snabbt sy vackra applikationer. Den transparenta foten 
gör att du ser bättre och gör det enklare att passa in olika rader av sömmar. Tack 
vare utrymmet på fotens undersida matas stygnen smidigt framåt.

1. Sätt fast transparent öppen fot för IDT™-system.

2. Koppla på IDT™-systemet.

3. Välj en dekor- eller satinsöm.

4. Styr sömmen längs fotens insida så att sömmarna löper jämnt längs med kanten. 
(Spegelvänd sömmen om det behövs.)

5. Bäst resultat får du om du ritar linjer för sömmen med en markeringspenna.

6. Sy.

820916096   
D E F G J K L 
för IDT™-system

TRANSPARENT ÖPPEN FOT FÖR IDT™-SYSTEM
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820654096   
D E F G J K L 
för IDT™-system

Sewing Star Foot är perfekt när man ska sy breda dekorsömmar. Den ger tyget 
det stöd som behövs, samtidigt som den ger fri sikt över ytan du syr på. Sewing 
Star Foot förhindrar att tyget bildar en tunnel och möjliggör användning av 
PFAFF® IDT™-system medan du syr.

1. Sätt på Sewing Stars Foot för IDT™-system.

2. Koppla in övermatningen.

3. Välj satinsöm eller dekorsöm.

4. Sy det du vill.

5. Se till så att du använder rätt mellanlägg till valt tyg och vald teknik.

SEWING STAR FOOT FÖR IDT™-SYSTEM
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Pärlfot, 4 mm 

820604096   
C D E F G J K L

Pärlfot, 6 mm 

820605096   
C D E F G J K* L 
K* förutom SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

Genom att dekorera dina sömnadsprojekt med vackra pärlband kan du få fram 
den där lilla extra effekten. Pärlorna löper smidigt i spåret under foten medan du 
syr – och resultatet blir fantastiskt!

1. Sätt på pärlfoten.

2. Trä maskinen med osynlig övertråd och vanlig tråd som matchar tyget i undertråden.

3. Välj en av följande sömmar beroende på vilka sömmar som finns på din maskin. Justera 
stygninställningarna efter pärlornas storlek.

För 4 mm pärlor  Sicksacksöm  längd 3.5  bredd 4.0 

 Blindsöm  längd 1.0  bredd 4.5 

För 6 mm pärlor  Sicksacksöm  längd 6.0  bredd 6.0 

 Blindsöm längd 1.5  bredd 6.0

4. Minska övertrådsspänningen för att få en snygg söm.

5. Lägg mellanlägg under tyget och placera båda under pressarfoten.

6. Placera pärlbandet i spåret på pärlfotens undersida. Sänk pressarfoten.

7. Vrid handhjulet för att fästa pärlorna ordentligt med manuella stygn.

8. Sy långsamt.

Obs! Sy fast pärltråd på en provlapp först för att testa om trådspänningen, stygnlängden och 
stygnbredden passar pärlorna och tyget. Justera inställningarna efter behov.

PÄRLFOT, 4 MM & 6 MM
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820602096   
C D E F G 

Skapa vackra sömnadsprojekt med hjälp av creative™ Bobbin Case. Beroende 
på vilken tråd du väljer till ditt sömnadsprojekt kan du skapa olika effekter med 
PFAFF® creative™ Bobbin Case.  

För specialtrådar och tjocka trådar:

Spola den dekorativa tråden långsamt – tråden ska vara löst spolad för bästa resultat. Sätt i 
undertråden i creative™ Bobbin Case och för in specialtråden genom trådspänningen. För 
mindre struktur använder du en finare tråd och vid behov justerar du undertrådsspänningen 
så att tråden löper jämt och mjukt.

För tjockare garntrådar och trådar med struktur:

Spola spolen för hand; medurs och jämnt. Lägg spolen i creative™ Bobbin Case. Vid 
”bobbinwork” med extra tjocka trådar eller med mycket struktur – låt tråden gå rakt upp i 
den stora öppningen. Hämta upp undertråden genom att vrida handhjulet mot dig.

1. Trä symaskinsnålen med vanlig sytråd.

2. Använd rekommenderad nål för ditt tygval.

3. Sätt på pressarfot 2/2A eller 8.

4. Vänd tygets rätsida nedåt med rivbart mellanlägg uppåt.

5. Välj sömmar med låg täthet. Lek med raksöm, sick-sack och dekorativa sömmar.  
Öka stygnlängden för bästa resultat.

6. Välj att sy med låg hastighet och sy med jämn fart.

7. Öka trådspänningen något om det behövs.

creative™ BOBBIN CASE

820808096   
J

821137096 
L
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820615096   
B C D E F G J K L 
för IDT™-system

Med hjälp av chenillefoten kan du dekorera dina arbeten med chenilleeffekter. 
Foten både styr och syr lager av chenilleremsor överallt där du vill ha en 
chenilleeffekt.

1. Trä maskinen med vanlig sytråd som övertråd och undertråd.

2. Välj raksöm eller sicksacksöm. Ställ in kort stygnlängd och smal stygnbredd. Du kan också 
välja trestegs-sicksack, med stygnbredden inställd på 1,5.

3. Lägg remsorna under pressarfoten så som visas på bilden. Använd tre lager chenilleremsor så 
får du en vacker effekt!

4. Sätt på chenillefoten.

5. Koppla in övermatningen.

6. Sy noggrant. Chenillefoten styr chenilleremsorna på tyget där du vill ha chenilleeffekten med 
sömmen i mitten av remsorna. (Du behöver eventuellt mellanlägg under tyget.)

7. Lägg på samma sätt till fler rader med chenilleremsor för att avsluta arbetet.

8. Borsta remsorna med en hård borste så att de fluffar till sig.

CHENILLEFOT FÖR IDT™-SYSTEM
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Den stora passpoalfoten är perfekt för att sy in tjocka passpoaler i sömmarna 
på dina heminredningsprojekt eller andra sömnadsprojekt som du vill ge det där 
lilla extra! Med den stora passpoalfoten skapar du avancerade passpoaleffekter 
genom att täcka kraftiga snoddar med tyg och sy in dem i sömmar eller kanter. 
Resultatet blir ett mycket arbetat utseende. Kanten sys mellan två tyglager i ett 
enda steg. Du kan också göra egna passpoaler och skapa en personlig stil. 
Pressarfoten kan snäppas fast antingen till höger eller vänster om nålen, vilket 
gör att du både kan skapa passpoalen och sy in den i sömmen och dessutom sy 
dekorativ kantstickning längs med passpoalen. 

Så här syr du passpoaler av tyg:

1. Sätt fast den stora passpoalfoten till höger om nålen.

2. Koppla in övermataren/IDT™-systemet.

3. Klipp till tygremsor på skrå eller tvärs över tygets trådriktning. Remsorna ska vara 
tillräckligt breda för att täcka snodden plus sömsmån.

4. Lägg snodden på tygremsans avigsida och vik tyget över snodden.

5. Lägg tyget och snodden under den stora passpoalfoten med snodden till vänster om 
pressarfoten.

6. Välj en raksöm, 2,5 mm stygnlängd. Flytta nålen åt vänster. Sy.

7. Använd den nya passpoalen

Tips! När du syr in den här passpoalen i ett sömnadsprojekt justerar du nålpositionen så att

sömmen sys ett steg närmare snodden och den första sömmen täcks.

Så här syr du in passpoalen i en söm:

1. Sätt fast den stora passpoalfoten till höger om nålen.

2. Koppla in övermataren/IDT™-systemet.

3. Välj en raksöm, stygnlängd 2,5 mm.

4. Lägg passpoalen på tygets högra sida med de obearbetade kanterna mot varandra. För in 
tyget under pressarfoten. Passpoalen ska ligga till vänster om pressarfoten.

5. Lägg ett annat tygstycke ovanpå så att rätsidorna är mot varandra och passpoalen ligger 
mellan tyglagren.

6. För in tyglagren under pressarfoten. Passpoalen ska ligga till vänster om pressarfoten.

7. Sy.

Tips! Putsa sömsmånen runt om så att det inte blir för tjockt och vik sömsmånen åt ena sidan.

Kantstickning:

1. Sätt fast den stora passpoalfoten till vänster om nålen.

2. Koppla in övermataren/IDT™-systemet.

3. Öppna sömmen och vik tyget så att passpoalen ligger längs tygkanten. Pressa.

4. Sy en kantstickningssöm till vänster om sömlinjen.

STOR PASSPOALFOT FÖR IDT™-SYSTEM

820977096   
G J K* L 
för IDT™-system 

K* förutom SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s
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820532096   
A B C D E F G J K L

Fäst färdiga passpoaler i sömmar och kanter för ett skräddarsytt utseende. 
Genom att täcka snodden med tyg kan du skapa en särskild effekt.

Sy fast passpoal i en söm:

1. Sätt på passpoalfoten.

2. Lägg ut passpoalen längs med sömlinjen på tygets högerkant. Lägg på den andra 
tygdelen räta mot räta.

3. Lägg tyglagren med passpoal under passpoalfoten så att passpoalen hamnar i spåret 
under foten. Sy med raksöm, stygnlängd 2,5. Spåret under foten styr passpoalen medan 
du syr.

Hur du gör passpoaler av ditt tyg:

1. Klipp till sneda eller tvärgående remsor, som är breda nog att täcka snodden plus 
sömsmån.

2. Lägg snodden på tygets avigsida och vik tyget över snodden.

3. Lägg tyget och snodden under passpoalfoten så att snodden hamnar i spåret under 
foten.

4. Sömnad: Spåret styr snodden så att tyget täcker den jämnt.

Tips! När du syr i passpoalen i ett plagg kan du justera nålens läge så att den syr ett steg närmare 
snodden för att täcka första stickningen.

PASSPOALFOT
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Den smala passpoalfoten används för att sy vackra kanter på 
heminredningsprojekt, modeprojekt eller annat som du vill ge det där lilla extra! 
Med den här foten kan du täcka 1 mm-snoddar med tyg och skapa dina egna 
passpoaler och infoga dem i sömmar eller kanter, vilket ger ett arbetat utseende. 
Den kan också användas för infällda passpoaler. Den transparenta foten gör att 
du tydligt ser passpoalens placering och vet exakt var du syr.

Så här gör du en infälld passpoal:

1. Sätt fast den smala passpoalfoten.

2. Lägg passpoalen med de råa kanterna längs sömlinjen på tygets rätsida. Lägg den andra 
tygdelen ovanpå så att tygerna ligger räta mot räta.

3. Lägg tyget med passpoalen under passpoalfoten och snodden i spåret på fotens 
undersida.

4. Välj en raksöm, stygnlängd 2,5. Sy. Spåret på pressarfotens undersida styr passpoalen när 
du syr.

Så här gör du passpoal av eget tyg:

1. Sätt fast den smala passpoalfoten.

2. Klipp snedremsor på skrå (tvärs över tygriktningen). De ska vara tillräckligt breda för att 
täcka snodden plus sömsmån.

3. Lägg passpoalsnodden på tygremsans avigsida och vik tyget över snodden.

4. Lägg tyget med snodden under den smala passpoalfoten med snodden i spåret på fotens 
undersida.

5. Sy med en raksöm, stygnlängd 2,5 mm. Spåret styr snodden så att tyget täcker den 
jämnt.

6. Använd passpoalen för olika sömnadsprojekt enligt instruktionerna ovan.

TIPS: När du syr fast passpoalen justerar du nålpositionen så att sömmen hamnar en aning närmare 
passpoalsnodden och täcker den första sömmen.

820918096   
A B C D E F G J K L 

SMAL PASSPOALFOT
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Perfekta dekorer och passpoaler i de färger 
och material du själv väljer – det här är 
ett jobb för keder- och passpoalfötterna 
från PFAFF®. Ett absolut måste för snygg 
heminredning.

820530096   
A B C D E F G J K* L 
K* förutom SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

Med hjälp av Kederfot och Dubbel kederfot kan du skapa dekorativa kanter 
på kuddar och andra hemtextilier. Kantdekorationerna kan även användas för 
att täcka klippta kanter på möbeltyg och fästs då med häftpistol. Det går både 
lätt och snabbt att göra och sy in kedersnoddar. Kederfoten fungerar på samma 
sätt som passpoalfoten, men är konstruerad för kraftigare snodd. Om färgen du 
behöver till dina dekorationer inte finns att köpa kan du själv skapa den!

1. Klipp snedremsor som är tillräckligt långa för din kantsömnad samt tillräckligt breda för 
att täcka snodden plus sömsmån.

2. Placera snodden på snedremsans avigsida och vik remsan runt snodden. (bild A)

3. Lägg tyg och snodd i pressarfotsspåret med de klippta kanterna till höger. (bild B)

4. Välj raksöm med nålen i mittläge och stygnlängd 3.

5. Sy för att dölja snodden med tyget.

6. Klipp bort överflödigt tyg så nära sömmen som möjligt.

7. För att sy infällt kederband i en söm; lägg kederband och tyg räta mot räta längs 
tygkanten. För in materialet under pressarfoten och se till att snodden hamnar i 
pressarfotsspåret. Sy fast kederbandet på tyget. Klipp bort överflödigt tyg, så mycket 
sömmen tillåter, och klipp jack i sömsmånen vid rundningar och i hörn. (bild C)

KEDERFOT
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820531096   
A B C D E F G J K* L 
K* förutom SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

1. Klipp snedremsor som är tillräckligt långa för din kantsömnad samt att de är tillräckligt 
breda för att täcka två snoddar plus sömsmån.

2. Lägg snoddarna på avigan av snedremsan – sida vid sida – och vik tyget runt snoddarna. 
(bild A)

3. Placera tyget och snoddarna under pressarfoten med den högra snodden i pressarfotens 
vänstra spår med traskanten åt höger. (bild B)

4. Justera nålpositionen till mittläge, välj raksöm och stygnlängd 3.

5. Se till att snoddarna ligger tätt mot den vikta kanten när du syr.

6. Klipp ner tyget nära sömmen och pressa sömsmånen åt vänster.

7. Vik överflödigt tyg mot snoddens bakre mitt.

8. Lägg den täckta snodden under pressarfotens två spår och sy fast på ditt sömnadsarbete. 
(bild C)

DUBBEL KEDERFOT

820614096   
B C D E F G J K* L 
K* förutom SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

DEKORKANTFOT FÖR IDT™-SYSTEM
Dekorera ditt arbete med olika typer av utsmyckningar med hjälp av 
dekorkantfoten. Den här foten styr enkelt dekorkanterna genom öppningen 
framtill och genom spåret på pressarfotens undersida.

1. Trä maskinen med vanlig sytråd eller dekortråd som övertråd och vanlig sytråd som 
undertråd.

2. Välj raksöm, sicksacksöm eller dekorsöm. Undvik att använda sömmar där nålen rör sig 
i sidled eller sömmar med alltför mycket rörelse framåt och bakåt. Tips! För 6 mm breda 
dekorkanter kan du även använda en 6 mm tvillingnål. Väljer du raksöm kommer den att 
sys i bandets kanter.

3. Lägg bandet under pressarfoten så som visas på bilden.

4. Sätt på dekorkantfoten.

5. Koppla in övermatningen IDT™-systemet.

6. Sy noggrant, och inte för fort. Om din maskin har Sy saktafunktionen kopplar du in den. 
(Du behöver eventuellt mellanlägg under tyget)

7. Du får bäst resultat om du använder platta dekorband som exempelvis siden-, sammet-, 
satin- eller bomullsband.



Den automatiska nåltrådaren kan inte användas på 
grupp L-maskiner.

820885096   
J K L
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VECKAPPARAT 
Med veckapparaten kan du automatiskt lägga veck på önskat avstånd 
samtidigt som du syr. Detta är mycket användbart när du syr rysch, volanger, 
heminredning etc. Veckapparaten kan användas på tre olika sätt:

1. Vik och sy ned vecken i tyget.

2. Vecka tyget och sy fast det på ett annat tyg i ett enda steg.

3. Vecka tyget, sy på spets och sy fast det på ett annat tyg i ett enda steg.

Fullständiga instruktioner för hur du använder veckapparaten medföljer när du köper 
den från din PFAFF®-återförsäljare.

SÖMNAD    DEKORTILLBEHÖR 

7/9-SNÖRHÅLSFOT FÖR IDT™-SYSTEM
Det går lätt att skapa de mest fantastiska effekter med den här speciella 
pressarfoten. Med den kan du sy fast upp till nio olika längder av brodergarn, 
pärlgarn eller glanstrådar med valfri nytto- eller dekorsöm.

1. Klipp till trådarna i önskad längd. Trä trådarna ovanifrån ner i pressarfotens hål. För 
trådarna bakåt under pressarfoten. Lämna trådändarna så att de sticker ut cirka 4 - 5 
cm bakåt.

2. Sätt på 7/9-snörhålsfoten.

3. Välj en dekorsöm att sy över de 7 eller 9 trådarna.

Tips! Pärlgarn och brodergarn passar bra.

820608096   
B C D E F G J K* L  
för IDT™-system 

K* förutom SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s
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Dekorera ditt sömnadsprojekt med olika sorters dekorsnoddar eller garn med 
hjälp av vackra PFAFF® 9 mm-sömmar och trehåls-garnfoten. Foten leder lätt 
snoddarna eller garnet genom öppningarna på framsidan och bakåt genom 
spåret under pressarfoten. Man syr över dekorsnoddarna eller garnet som bildar 
en vacker flätad utsmyckning.

1. Trä din maskin med vanlig sytråd eller dekortråd som övertråd och vanlig sytråd som 
undertråd.

2. Välj en 9 mm dekorsöm.

Obs! Dekorsömmar med framåtrörelse fungerar bäst. (Undvik sömmar med för mycket 
bakåtrörelse.)
3. Trä dekorsnoddar eller garn i pressarfotens hål från ovansidan med hjälp av garnträdaren, 

innan du sätter fast pressarfoten på symaskinen.

4. Se till så att snoddarna eller garnet löper lätt genom öppningarna. (Om garnet är för 
tjockt skapar det för mycket spänning och matningen kan påverkas.)

5. Snäpp fast trehåls-garnfoten.

6. Koppla in övermatningen IDT™-systemet.

7. Lägg det iträdda snoddarna eller garnet under pressarfoten med en 5 cm lång svans.

8. Lägg rivbart mellanlägg under tyget och lägg tyget under pressarfoten.

9. Sy noggrant och inte för fort. Om din maskin har hastighetskontroll så minskar du 
sömnadshastigheten för att lätt kunna styra tyg och garn medan du syr.

Metallfot 
820668096   
B C D E F G J K L

Rynkning är en klassisk dekorativ sömnadsteknik. Denna specialpressarfot gör 
det lätt att rynka, vilket är särskilt användbart när man ska sy volanger på kuddar 
och kjolar eller fästa rynkade sömmar på barnkläder. Du kan snabbt och enkelt 
sy och rynka två tyglager samtidigt. 

1. Ställ in maskinen på raksöm med nålen så långt åt vänster det går.

2. Lägg tyget som ska rynkas under pressarfoten med den klippta kanten lite utanför 
pressarfotens högerkant. För in orynkat tyg helt i skåran på foten. Tygen ska ligga räta 
mot räta.

3. Mata tyget och låt maskinen dra undertyget fritt så att rynkningen blir jämn.

Tips! Om du ändrar stygnlängden ändras även antalet rynkor. Du kan även rynka enstaka tyglager. 
Lägg tyget under foten och justera stygnlängd och spänning till önskat resultat.

RYNKFOT

TREHÅLS-GARNFOT FÖR IDT™-SYSTEM 

820920096   
F G J L 
för IDT™-system
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Med pressarfotskitet från PFAFF® för garndekorationer kan du enkelt skapa 
vackra garndekorationer både när du syr frihandssömnad och när du broderar. 
De två olika fötterna passar till flera olika sorters garn. Detaljerade instruktioner 
medföljer produkten.

1. Trä maskinen med tråd som matchar garnet.

2. Sätt dit de garnledare som är avsedda för din maskin i skårorna under handtaget på 
baksidan av maskinen.

3. Dra ut så mycket tråd som du behöver från garnnystanet och lägg det som visas på 
bilden.

4. Lägg tråden i garnledarna. Det är mycket viktigt att garnet kan löpa fritt när du syr.

5. Välj garn- och snoddfot 1 eller 2 beroende på hur tjockt garnet är. Det bästa är om 
garnet fyller upp hålet i foten, men ändå löper lätt genom den. Vi rekommenderar att du 
väljer garn med jämn tjocklek.

6. Trä garnet ovanifrån genom hålet i foten med hjälp av garnträdaren.

7. Sätt på foten på maskinen.

820912096   
J L
utom expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0 
expression™ 150

GARNDEKORATIONSKIT
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Med snoddfoten och maskinens dekorsömmar kan du skapa vackra dekorativa 
effekter genom att sy över garn i olika tjocklekar, snoddar, smala satinband, 
soutagesnören, etc.

1. Sy fast snoddar med matchande tråd, osynlig tråd eller med dekorativ brodértråd.

2. Trä snodden/bandet framifrån i ögleguiden. Dra genom hålet, under och bakåt förbi 
pressarfoten.

3. Koppla på IDT™-systemet, om din maskin har denna funktion.

4. Välj söm, t.ex. sicksack, blindsöm eller dekorsöm. Sy mönstret genom att styra efter 
förmarkerade linjer. Alternativt, sy slumpmässiga linjer och vågor för en dekorativ, 
strukturerad effekt.

Tips! Prova att använda flera tunna snoddar och garner, vira ihop dem för att skapa en viss struktur och 
kombinera färger.

SNODDFOT FÖR IDT™-SYSTEM

820607096   
B C D E F G J K L 
för IDT™-system

820612096   
C D E F G J 

creative™ trådhållare Spool Stand är ett tillbehör som gör det lättare att använda 
stora rullar med dekortråd. Hållaren monteras ovanpå symaskinen och består av 
själva trådrullehållaren, en trådledare och ett trådnät. 

creative™ TRÅDHÅLLARE SPOOL STAND

Skapa vackra, dekorativa arbeten med dekorfoten. På den här foten finns väl 
synliga markeringar som gör det enkelt för dig att placera ut dekorsömmarna eller 
bårderna på tyget. På undersidan finns ett specialspår som gör att även de tätaste 
mönster matas fram jämnt.

820253096   
D E   
för IDT™-system

820774096   
G J K L 
för IDT™-system 

DEKORFOT FÖR IDT™-SYSTEM
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Den här kudden fullständigt exploderar av kreativa idéer. Den har skapats med 
hjälp av snoddfoten från PFAFF®, fransfoten för originella effekter och även 
sofistikerade dekorsömmar, broderade med tvillingnål. Pröva själv!
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Quiltning är fantastiskt roligt! Detta kan miljoner 
quiltfantaster runt om i världen intyga. Men 
varför är det roligare att quilta med PFAFF® 
symaskiner än andra? Tack vare en smart 
konstruktion och många tillbehör blir varje 
quiltarbete som utförs med kreativa händer 
vackert och håller högsta kvalitet. 

Mer information hittar du på vår hemsida  
www.pfaff.com, som regelbundet uppdateras, eller hos din 
närmaste auktoriserade PFAFF®-återförsäljare.

    QUILTNING
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 TILLBEHÖR 

Quiltar, kuddar, väggbonader – charmen 
ligger i det handgjorda intrycket. Men fler 
och fler passionerade quiltare upptäcker 
fördelarna med maskinquiltning och det 
finns det många bra anledningar till. 
Maskinquiltning går snabbare och ger 
fler dekorativa och kreativa möjligheter. 
Rätt pressarfot underlättar besvärliga 
quiltarbeten och säkerställer perfekta 
resultat. Hos PFAFF® hittar du tillbehör som 
är särskilt konstruerade för att passa de 
behov en quiltfantast har. 

Ta reda på produktkoden för de olika PFAFF®-symaskinerna så ser 
du snabbt vilka pressarfötter som finns till din modell.

820840096   
J

Inklusive:

• Förlängningsbord  för 
quiltning

• 1/4 Quiltfot

I QUILTER’S TOOLBOX finns massor av fiffiga tillbehör som 
underlättar din quiltning. Allt du behöver för att sy ett vackert 
täcke! 1/4’’ Quiltfot och Stygnplåt med runt hål gör allting 
enkelt och proffsigt! Montera extrabordet när du behöver 
större arbetsyta! Roa dig med att sy vackra quiltmönster på 
frihand med hjälp av frihandsbågen och frihandsquiltfoten! 

Upptäck hur roligt det är att quilta med PFAFF® QUILTER’S 
TOOLBOX!

• Stygnplåt för raksöm

• Speciella quiltnålar

• Frihandsquiltningsfot

• Ram för frihandsquiltning

IDEALISK FÖR DIG SOM GILLAR ATT QUILTA: QUILTER’S TOOLBOX   
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821063096   
B C D E G J K L   
for IDT™ system

Lappteknik:

Den perfekta ¼" -foten är utformad för att hjälpa dig att uppnå en ¼” (6 mm) 
eller knappt ¼ ”(<6 mm) söm när du syr ihop. Nålhålet i foten är ovalt så att du 
kan justera nålens position. Avståndet mellan mittnålens position och guiden är 
mindre än 6 mm.

1. Fäst den perfekta ¼ -foten. *

2. Engagera IDT.

3. Välj en raksöm.      
a.För en 1/4 ”(6 mm) söm; justera nålpositionen ett eller två steg till vänster.  
b.För knappt 1/4 ”söm; välj ett centrerat nålläge eller ett steg till höger.

4. Lägg tyget räta mot räta under pressarfoten och lägg tygkanten mot pressarfotens guide.

5. Sy ihop tygdelarna och låt tygkanten löpa längs med guiden.

6. Pressa sömsmånen och mät tygrutan.

Obs: Beroende på tygets och trådens vikt kan det vara nödvändigt att justera nålens position för att 
uppnå önskat sömmarvikt. Flytta nålen till höger för att minska sömmarna och till vänster för att öka 
den. Du kan flytta nålen tre steg i endera riktning men inte mer.

 
* Använd inte stygnplåt för raksöm när du använder den perfekta ¼ -foten.

Kantstickning: 
Perfekt ¼ " -fot passar även utmärkt till kantstickning. Justera nålpositionen och 
använd guiden för att placera kantstickningen exakt där du vill ha det på dina 
quiltblock, plagg eller heminredningsprojekt.

1. Fäst den perfekta ¼ ”foten.

2. Engagera IDT.

3. Välj raksöm, förstärkt raksöm eller quiltsöm med handsytt utseende.

4. Lägg projektet under pressarfoten så att pressarfotens guide hamnar i sömdiket, eller 
längs tygkanten. Sy.

Obs: De röda markeringarna på Perfekt ¼”-fot hjälper dig att hålla linjen till tyget när du börjar sy, när 
du vänder i hörn och när du avslutar sömmen.

För alla maskiner med manuell pressarfotslyft: När du använder någon av de extra quiltfötterna med 
guider och syr med inställningen att nålen ska stanna i nålläge nere, rekommenderas att pressarfoten 
bara lyfts så högt som behövs för att svänga. Genom att lyfta foten till det extra höga läget kan 
nålhållaren röra vid guiden på pressarfoten. Foten kan lossna och orsaka skada på nålen eller foten.

PERFEKT ¼” FOT MED GUIDE FÖR IDT ™ -SYSTEM
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En quilt består av två lager tyg med ett lager fyllning emellan. Det går att sy 
ihop många tygbitar och skapa ett ständigt varierande mönster till ovansidan. 
1/4 Quiltfot är särskilt lämplig när du ska sy ihop tygbitar. Utrymmet 
mellan nålen och pressarfotens yttre kant är 6,3 mm, och mellan nålen och 
pressarfotens inre kant 3,15 mm.

1. Sätt på 1/4 quiltfoten.

2. Koppla på IDT™-systemet, om din maskin har denna funktion.

3. Sy ihop tygbitarna med raksöm.

4. Håll tyget längs med fotens yttersida om du vill ha 6,3 mm sömsmån. Håll tyget längs 
med fotens innersida om du vill ha 3,15 mm sömsmån.

820926096   
D E G J K  
för IDT™-system

1/4 QUILTFOT FÖR IDT™-SYSTEM  

Transparent 1/4 Quiltfot är utmärkt när man ska sammanfoga tygbitar, eftersom 
man ser bra när man syr 6 mm-, 3 mm- och 1 cm-sömmar. De röda linjerna på 
pressarfoten markerar 6 mm vridpunkter framför och bakom nålen.

1. Lägg två bitar tyg rätsida mot rätsida.

2. Välj raksöm, stygnlängd 2,5.

3. Koppla på IDT™-systemet.

4. Lägg in tyget under pressarfoten.

5. För tyget längs med tåns innersida om du vill ha 3 mm sömsmån. 
För tyget längs med tåns yttersida om du vill ha 6 mm sömsmån. 
För tyget längs med fotens yttersida om du vill ha 1 cm sömsmån.

6. För att vrida tyget 6 mm från tygkanten, sluta sy när tygkanten når den första röda 
markeringen på foten. 

820883096   
D E G J K  
för IDT™-system

TRANSPARENT 1/4 QUILTFOT FÖR IDT™-SYSTEM 
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Transparent 1/4" Quiltfot med högerguide är konstruerad så att den underlättar 
för dig att sammanfoga tyglappar med perfekta 6 mm-sömmar. Styr tygkanten 
längs med guiden. Den genomskinliga foten gör att du ser utmärkt när du syr. 
Avståndet mellan nålen och högerguiden är 1/4“ d.v.s. 6 mm.

Sy ihop tyglappar:

1. Sätt fast en transparent 1/4" Quiltfot med högerguide.

2. Koppla på IDT™-systemet.

3. Välj raksöm.

4. Placera tygbitarna, rätsida mot rätsida, under pressarfoten med guiden på tygkanten.

5. Sy ihop blocken och styr kanterna längs med högerguiden.

Kantstickning:

Transparent 1/4" Quiltfot med högerguide kan även användas för att få till kantstickningar 
med exakt 6 mm avstånd från kanten på ett block när du quiltar, syr klädesplagg eller 
heminredningsprojekt.

Läs vidare i instruktionerna till 1/4" Quiltfot med högerguide.

820881096   
D E G J K  
för IDT™-system

TRANSPARENT 1/4" QUILTFOT MED HÖGERGUIDE FÖR IDT™-SYSTEM

1/4" Quiltfot med guide på höger sida och IDT™-system hjälper dig att få till 
perfekta 6 mm-sömmar när du syr ihop quiltblock. Håll tygkanten längs med 
guiden när du syr. Avståndet mellan nålen och högerguiden är 1/4”, d.v.s. 6 
mm. 1/4" Quiltfot med högerguide kan även användas för att sy kantstickningar 
med exakt 6 mm avstånd när du syr ihop quiltbitar, vadd och baksida. 

820924096   
B C D E F G J K  
för IDT™-system

1/4" QUILTFOT MED HÖGERGUIDE FÖR IDT™-SYSTEM

Sy ihop tyglappar:

1. Sätt fast 1/4" quiltfot med 
högerguide.

2. Koppla på IDT™-systemet.

3. Välj raksöm.

4. Placera tygbitarna, rätsida mot 
rätsida, under pressarfoten med 
guiden på tygkanten.

5. Sy ihop blocken och styr kanterna 
längs med högerguiden. 

Kantstickning:

1. Sätt fast 1/4" quiltfot med högerguide.

2. Koppla på IDT™-systemet.

3. Välj raksöm, förstärkt raksöm eller den 
särskilda quiltsömmen för handsydd effekt.

4. Placera arbetet under pressarfoten 
med sidoguiden i “sömdiket” eller vid 
tygblockets kant.

5. Sy runt blocket. Sömmen kommer att 
hamna exakt 6 mm från alla blockets kanter.
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820925096   
B C D E F G J K L 
för IDT™-system

Stitch-in-Ditch Foot är konstruerad så att du ska få en perfekt quiltning av ditt 
quiltarbete. Guiden löpes mjukt över sömmen för perfekta sömmar ”i diket“.

1. Sätt på Stitch-in-Ditch Foot.

2. Koppla på IDT™-systemet.

3. Välj raksöm (eller annan söm som har en centrerad nålposition som t.ex. förstärkt raksöm 
eller den särskilda quiltsömmen för handsydd effekt).

4. Lägg arbetet under pressarfoten med guiden i “sömdiket“ mellan tyglapparna.

5. Guiden på pressarfoten kommer att följa mitten av sammanfogningssömmarna exakt, så 
att du kan quilta perfekt.

STITCH-IN-DITCH FOOT FÖR IDT™-SYSTEM  

Transparent Stitch-in-Ditch Foot gör att man ser utmärkt när man syr och är 
konstruerad för att underlätta perfekt quiltning av ditt quiltarbete. Guiden löper 
mjukt över sömmen för perfekta sömmar ”i diket“.

1. Sätt på Transparent Stitch-in-Ditch Foot.

2. Koppla på IDT™-systemet.

3. Välj raksöm (eller annan söm som har en centrerad nålposition som t.ex. förstärkt raksöm 
eller den särskilda quiltsömmen för handsydd effekt).

4. Lägg arbetet under pressarfoten med guiden i “sömdiket“ mellan tyglapparna.

5. Guiden på pressarfoten kommer att följa mitten av sammanfogningssömmarna exakt, så 
att du kan quilta perfekt.

TRANSPARENT STITCH-IN-DITCH FOOT FÖR IDT™-SYSTEM

821143096     
D E G J K L 
för IDT™-system
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Med den öppna frihandsfoten är det härligt att sy och quilta på frihand! Denna 
fot har en extra stor urfasning framtill som ger optimal överblick när du ska sy 
eller quilta på frihand.

1. Koppla ur IDT™-systemet.

2. Lossa försiktigt på den lilla silverfärgade skruven på baksidan av pressarfotshållaren tills 
du kommer åt hålet.

3. Tryck försiktigt ihop pressarfoten och för in stiftet på foten i hålet på pressarfotshållaren 
så långt in det går. Kontrollera att den uppåtgående “armen“ är bakom och ovanför 
nålskruven.

4. Dra åt skruven.

5. Sänk ner frihandsfoten i frihands-/lagningsläge, antingen genom att trycka på 
frihandssymbolen på pekskärmen eller ställa in pressarfotslyftaren manuellt på 
frihandsläge.

6. Sänk mataren.

7. Välj raksöm eller sicksacksöm.

8. Sy i jämn takt och flytta tyget manuellt.

Kom ihåg att du själv måste flytta tyget eftersom mataren är nersänkt. Flytta tyget i jämn takt 
så blir stygnen jämnare.  

Öppen pressarfot för fjädrande frihandssömnad är perfekt när du syr och quiltar 
på frihand. Pressarfoten är öppen framtill vilket gör att du ser tydligt var du syr. 
Fjädringen förhindrar att tyget lyfts med nålen när stygnen skapas. När du syr 
eller quiltar på frihand styr du tyget för hand.  

1. Koppla ur IDT™.

2. Skruva ur pressarfotsskruven helt och ta bort pressarfotsfästet.  

3. Sätt den öppna pressarfoten för fjädrande frihandssömnad runt pressarfotsstången och 
skruva fast den med skruven som ingår i paketet. Kontrollera att pressarfotens metallarm 
sitter ovanför nålhållaren.

Tips: Sänk nålen något så att guiden lättare kan sättas fast på pressarfoten i rätt läge ovanför 
nålhållaren.

4. Trä maskinen.

5. Välj en raksöm eller sicksacksöm (stygnbredd max 5,0).

6. Ställ in PFAFF®-symaskinen för fjädrande frihandsfot/frihandsfot. Matartänderna sänks 
automatiskt på vissa maskiner. På andra maskiner måste du sänka matartänderna 
manuellt. (Se instruktionsboken.)

Obs! Tyget matas inte fram av maskinen när du har sänkt matartänderna. Du måste själv  
flytta tyget. 

7. Håll en jämn hastighet och flytta tyget med mjuka och jämna rörelser. När du flyttar tyget 
bestämmer du stygnens längd. De röda markeringarna på pressarfoten kan användas 
som guide när du frihandsquiltar eller följer ett mönster.

820544096   
C D E F G

821140096   
J L

ÖPPEN FRIHANDSFOT

ÖPPEN PRESSARFOT FÖR FJÄDRANDE FRIHANDSSÖMNAD 

821141096  
J L
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820988096   
K

Den öppna frihandsfoten fungerar förträffligt vid frihandssömnad och quiltning. 
Den här foten har en extra stor öppning framtill så att du kan se precis hur du 
syr och quiltar när du frihandssyr och/eller frihandsbroderar. Eftersom foten är 
öppen kan du se precis hur du syr och quiltar. Den öppna och genomskinliga 
foten har både vertikala och horisontella markeringar, vilket underlättar vid 
frihandsbroderi och när du vill följa ett mönster på tyget.

1. Avaktivera IDT™-systemet.

2. Ta bort pressarfotsfästet och fäst öppna frihandsfoten på pressarfotsstången. Stiftet ska 
vara ovanför nålskruven.

3. Tryck fast öppna frihandsfoten bakifrån med pekfingret och dra åt skruven.

4. Sänk matartänderna.

5. Välj raksöm.

6. Sy i jämn takt och flytta tyget manuellt.

Kom ihåg att du själv måste flytta tyget eftersom matartänderna är sänkta. Flytta tyget i jämn 
takt så blir stygnen jämnare.

ÖPPEN FRIHANDSFOT

820251096   
A* B C D E F G J K L 
A* förutom Varimatic 6085, 6086  
och 6087

Den här linjalen är speciellt användbar när du ska sy raka linjer på en quilt. 
Använd raksöm eller en valfri dekorsöm och skapa fantastiska effekter på din 
quilt.

1. Lossa skruven bak på pressarfoten tills du får in linjalen i hålet. Fäst linjalen genom att dra 
åt skruven.

2. Sy en valfri söm.

3. Lägg linjalen på sömmen du har sytt och sy nästa söm parallellt. Då placeras sömmarna 
på det avstånd från varandra som du har valt med hjälp av linjalen.

KANTLINJAL/QUILTLINJAL
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821002096 
J L
utom expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0 
expression™ 150

CIRKELRUND FRIHANDS QUILTFOT
Ekoquiltningsfoten för frihandssömnad är utvecklad för att ge mer kontroll när du 
quiltar på frihand. Den stora basen ger god kontakt med tyget och bättre kontroll 
över stygnen. Eftersom foten är transparent skyms inte sikten i någon riktning. De 
vertikala, horisontella och cirkulära markeringarna på foten gör det lätt att följa 
linjerna i quiltmönstret eller mönstret på tyget. Du kan enkelt sy raka linjer eller 
följa mönster med rundade kanter åt vilket håll som helst.

1. Koppla ur IDT™-systemet.

2. Ta bort pressarfotsfästet genom att lossa på pressarfotsskruven.

3. Sätt ekoquiltningsfoten för frihandssömnad under pressarfotsstången och skruva fast den 
med skruven som ingår i paketet.

4. Trä maskinen.

5. Välj en raksöm.

6. Ställ in PFAFF®-symaskinen på sensormatic frihandssömnad. Matartänderna sänks 
automatiskt. 
Obs! Tyget matas inte fram av maskinen när du har sänkt matartänderna. Du måste själv flytta 
tyget.

7. Dra upp undertråden genom att sy ett stygn. Håll i båda trådarna och sy ett par stygn för 
att fästa dem.

8. Håll en jämn hastighet och flytta tyget med mjuka och jämna rörelser. När du flyttar tyget 
bestämmer du stygnens längd.

9. Sy runt motiv, applikationer eller mönster på tyget och håll ett jämnt avstånd för att sy 
konturer.

10. Sy en söm till och håll ett jämnt avstånd från den första sömmen. Använd de röda 
markeringarna på foten som guide för att hålla avståndet (se bild 1).

11. Upprepa samma sak tills du har skapat det mönster du vill ha.

Obs! När du syr sensormatic frihandssömnad med låg hastighet höjs och sänks pressarfoten för varje 
stygn så att tyget ligger mot stygnplåten när stygnet skapas. Vid högre hastighet svävar pressarfoten 
över tyget medan du syr.
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821163096 
J* L 
J* Måste vara utrustad med en 
kompatibel stygnplåt – 412964309 
(säljs separat). 

QUILT BINDER
Den här bandkantaren är perfekt för att sy kantband på quiltar. Quilt binder har 
en stor öppning så att quiltlagren får plats och skapar en bandkant på 12 mm. 
Med Quilt binder följer det med en specialpressarfot för IDT för att säkerställa 
jämn matning genom bandkantaren och ett perfekt resultat.

Bandkantarens dubbelvikning (12 mm) förvandlar en tygremsa av tunt vävt tyg till en bandkantning och syr 
fast den på projektets tygkant i ett och samma moment.

Kanta tyget med 12 mm Quilt binder genom att klippa till en 45 mm bred remsa av tunt vävt tyg. 

1. Sätt fast quiltpressarfoten med guide.

2. Ställ in maskinen på raksöm eller quiltsöm med handsytt utseende. 

3. Placera fästplattan på maskinens stygnplåt. Passa in sprinten på fästplattans baksida med 
det övre hålet på maskinens stygnplåt. Skruva fast fästplattan med en tumskruv. 

4. Placera bandkantaren på fästplattan och justera in den. Sätt fast bandkantaren med de 
två tumskruvarna och brickorna. 

5. Mät längden på projektet och lägg till minst 15 cm. 

6. Klipp tillräckligt många 45 mm breda remsor för projektet och sy ihop remsorna. Klipp till 
en spets i änden av remsan.

7. Använd en pincett och för in tygremsan genom bandkantaren med avigsidan mot dig.

8. När tygremsan har förts in genom bandkantaren, ta tag i den vikta remsan med vänster 
hand och fortsätt mata remsan genom bandkantaren som bilden visar så att tyget formar 
en dubbelvikt kant. 

9. Höj pressarfoten. Dra remsan under foten och rakt bakåt, cirka 5–6 cm bakom nålen.  

10. För in tyget som ska kantas, med rätsidan upp, genom skåran i bandkantaren. Justera 
nålpositionen åt höger eller åt vänster för önskad position.

Sy hörn med bandkantaren för quiltar 

Sy till quiltens kant, fäst och dra sedan ut quilten en liten bit från bandkantaren. Se till att quilten är nära 
bandkantaren när du viker in hörnen. Pressa det vikta tyget med fingret.

Skapa diagonala hörn

1. Vik och nyp fast det övre diagonala 
hörnet. Nåla fast med en lång knappnål. 
Upprepa på quiltens baksida. 

2. Fortsätt att sy bandkantningen genom 
att dra tygremsan genom bandkantaren 
igen samtidigt som du lägger quilten 
under pressarfoten och in genom 
bandkantaren igen.

3. Dra quilten fram och tillbaka några 
gånger för att säkerställa att vecket är 
rätt både på fram- och baksidan.

4. Sänk ned nålen för att hålla 
bandkantningen på plats och ta bort 
nålarna. Dra ut långa trådändar bakom 
pressarfoten innan du börjar sy. Sy 
efterstygn och sy fast bandkantningen. 
Upprepa för övriga hörn.

Avsluta bandkantningen

1. Sy fast bandkantningen runtom quilten. 
När bandkantningens ändar nästan 
möts, klipp bort överflödigt tyg i början 
av bandkantningen (se bild).

2. Fortsätt att sy så att bandkantningen 
överlappas en gång till. Ta bort quilten 
från bandkantaren och klipp bort 
överflödigt tyg, men lämna kvar en 2,5 
cm lång ände. Vik tillbaka öppningen 
och nåla fast. Sy en söm över den vikta 
kanten.

Obs! Se de detaljerade anvisningarna som medföljer tillbehöret.
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FRI RÖRELSE LINJAL FOT

821164096 
L 
for quilt expression 720, expression 
710, 

Med Free motion Ruler foot kan du skapa en vacker stil med frihandsquiltning tillsammans med dina 
linjalmallar.  Den perfekta cirkelformen gör att du kan sy på ett konstant avstånd på 0,6 cm (¼") från 
kanterna på din linjalmall.  Röda markeringar på pressarfoten anger pressarfotens mittpunkt, vilket gör 
det enkelt att hålla pressarfoten och linjalen i linje vid sömnad.  Utskärningar fram och på sidan av 
pressarfoten gör det lättare att se upp till nålen.

1.   Lossa fästskruven på pressarfotslyftet helt och ta bort pressarfotsfästet.  
      Placera Free motion Ruler foot runt pressarstången. Fäst den med skruven.

2.   Trä din maskin

3.   Välj en raksöm

4.   Ställ din maskin i läget för Free motion Ruler foot. Matartänderna kommer att sänkas automatiskt.

OBS! När matartänderna sänks matas tyget inte längre fram av maskinen.  Du måste själv flytta tyget.  

1.   Placera tyget under pressarfoten och sänk foten.

2.   Ta upp undertråden genom att sy ett stygn.  Håll fast i båda trådarna och sy några stygn på plats  
      för att börja.  

3.   Håll kanten på linjalen mot pressarfoten. Håll, tillräckligt hårt, med fingertopparna på mallen så att  
      pressarfoten kan förflytta sig längs kanterna utan att mallen flyttar sig.  

4.   Sy längs kanten av linjalen.  När du närmar dig slutet stannar du maskinen, lyfter   
      pressarfoten och förflyttar mallen för att fortsätta sy mönstret.  

5.   Vid byte av position stannar du maskinen och flyttar helt enkelt mallen och syr i den   
      riktning som krävs för att följa mallen. 

821251096 
powerquilter™ 1650

HÄRSKARBAS
Linjalbasen ger extra stabilitet runt nålområdet för att stödja linjaler och andra 
mallar när du syr och quiltar.

för creativeTM Fabric Frame, ta bort tillbehörsfacket från maskinen och placera 
maskinen på vagnen för Creative Fabric Frame. Fäst linjalbasen runt maskinens 
arm.

821233096 
L
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KVADRATFOT SET

    POWERQUILTERFÖTTER

LINJALFOT

821257096 
powerquiler™ 1600, 1650

Linjalfoten har högre sidor för att ge ökad stabilitet vid användning av linjaler och 
utskärningen i sidan av foten ger bättre synlighet.

FÖR ATT FÄSTA LINEALFOTEN

1. Om en annan pressarfot sitter på fästet, använd 2,5 mm insexnyckeln för att lossa monteringsskruven 
tillräckligt långt för att du kan skjuta bort foten från fästet.

2. Skjut linjalfoten på fästet. Öppningen på sidan av foten är i linje med fästets skruvhål. Skjut linjalfoten 
uppåt så långt det går.

3. Se till att foten är centrerad över hålet i nålplattan och att nålen är c   centrerad i foten. Dra sedan åt 
skruven helt med en 2,5 mm insexnyckel.

821258096 
powerquiler™ 1600, 1650

EKOFÖTTER UPPSÄTTNING
Echo Feet Set innehåller 3 pressarfötter i akryl med 3/8", 1/2" och 3/4" 
bredder från nålen till fotens kant. Dessa perfekta för ekokviltning av runda motiv 
eller när du använder linjaler.

ATT FÄSTA EN AV EKO-FÖTTEN

1. Om en annan pressarfot sitter på fästet, använd den 2,5 mm insexnyckeln för att lossa 
monteringsskruven tillräckligt långt för att du kan skjuta bort foten från fästet.

2. Skjut önskad Echo Foot på fästet. Öppningen på sidan av foten är i linje med fästets skruvhål. Skjut upp 
Echo Foot så långt det går.

3. Se till att foten är centrerad över hålet i nålplattan och att nålen är centrerad i foten. Dra sedan åt 
skruven helt med en 2,5 mm insexnyckel.

821256096 
powerquiler™ 1600, 1650

Square Feet Set innehåller 2 akrylpressarfötter med 1/4" och 1/2" sömsmån. 
Dessa fötter är designade för att hjälpa till att skapa raka sömmar när du fäster 
på quiltramen.

ATT FÄSTA KVADRATFOTEN

1. Om en annan pressarfot sitter på fästet, använd 2,5 mm insexnyckeln för att lossa monteringsskruven 
tillräckligt långt för att du kan skjuta bort foten från fästet.

2. Skjut den valda foten på fästet. Öppningen på sidan av foten är i linje med fästets skruvhål. Skjut 
kvadratfoten upp så långt det går.

3. Se till att foten är centrerad över hålet i nålplattan och att nålen är c   centrerad i foten. Dra sedan åt 
skruven helt med en 2,5 mm insexnyckel.
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821252096 
powerquiler™ 1650

BAKRE STYRE OCH DISPLAYSATS
Det bakre styret och displayen gör att du kan quilta från baksidan av 
powerquiler™ 1650. Använd laserljuset med strömavtagare för kant-till-kant 
quiltning.

*Måste beställa alla artikelnummer

850245096a

850245096b 
powerquiler™ 1650 

5‘ HOOP RAM
Tillverkad av högkvalitativt stål. Detta är ett bord- och ramsystem av professionell 
kvalitet för din hemmaquiltningsstudio.

• Innovativ bågeteknologi

• Inkluderar: 1 Deluxe Quilt Clamp, 6 Easy-Grip Quilt Clamps, 3 Large & 3 små quiltklämmor

• Rymmer valfri storlek täcke

• Easy Release Take-up Bar

821255096
powerquiler™ 1600, 1650

GLIDFOT
Glide Foots böjda form gör att foten kan glida över applikationer, utsmyckningar 
eller andra dimensionella element.

Perfekt för att sy över ojämna områden eller längs kanten av täcket.

ATT FÄSTA GLIDFOTEN

1. Om en annan pressarfot sitter på fästet, använd 2,5 mm insexnyckeln för att lossa monteringsskruven 
tillräckligt långt för att du kan skjuta bort foten från fästet.

2. Skjut glidfoten på fästet. Öppningen på sidan av foten är i linje med fästets skruvhål. Skjut glidfoten 
uppåt så långt det går.

3. Se till att foten är centrerad över hålet i nålplattan och att nålen är centrerad i foten. Dra sedan åt 
skruven helt med en 2,5 mm insexnyckel.

QUILTNING    TILLBEHÖR
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*Måste beställa alla artikelnummer

10 foot: 620150196A / 620150196B / 620150196C / 
620150196D10 
powerquiler™ 1650

10‘ RAM
Tillverkad av högkvalitativt stål. Detta är ett bord- och ramsystem av professionell 
kvalitet för din hemmaquiltningsstudio.

• Ledardukar medföljer ram

• Enkel montering på 4 fot, 6 fot, 8 fot eller 10 fot möjliggör längdjusteringar i olika arbetsmiljöer under      
      många år.

BORDSFÖRLÄNGNING

620150696 
powerquiler™ 1600

Utökar ditt arbetsområde för ytterligare 18" arbetsyta. Lätt att installera, 
lyft upp förlängningen när du behöver den och fäll ner den när den inte 
behövs.

*Måste beställa alla artikelnummer

620150196A / 620150196B / 620150196C /
620150196D12 
powerquiler™ 1650

12‘ RAM
Tillverkad av högkvalitativt stål. Detta är ett bord- och ramsystem av professionell 
kvalitet för din hemmaquiltningsstudio.

• Ledardukar medföljer ram

• Enkel montering på 4 fot, 6 fot, 8 fot eller 10 fot möjliggör längdjusteringar i olika arbetsmiljöer under      
      många år.

QUILTNING    TILLBEHÖR
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QUILTNING    TILLBEHÖR

Förlängningsbordet som väsentligt ökar din sömnadsyta har utformats och 
tillverkas för PFAFF®-maskiner. Du fäster förlängningsbordet på samma sätt som 
tillbehörsasken på maskinen. Det är mycket stabilt i konstruktionen och tack vare 
att det är ”svävande” är det lätt att sy och hantera olika sömnadsprojekt. Den 
justerbara guiden med linjal i både centimeter och inch tillåter dig att sy sömmar, 
bårder och mer med perfektion. Med förlängningsbordets tryckta linjal som 
mäter från nålen i både centimeter och inch så att du alltid har måttet du behöver 
till hands.821181096 

J

821136096 
L

FÖRLÄNGNINGSBORD MED GUIDE

Tillverkat av stadigt, slätt plexiglas. Detta fantastiska bord ökar din arbetsyta 
väsentligt, för att tillgodose det extra utrymme quiltare behöver. Med bordet kan 
även stora quiltprojekt hanteras på ett bekvämt sätt.

QUILTBORD

820887096 
J   

821263096 
L 
för creative icon™ performance icon™



821092096 
för creative™ 1.5, quilt ambition™ 630, ambition™ 620 & 610
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QUILTNING    TILLBEHÖR

821001096   
K*

K* förutom creative™ 1.5, quilt ambition™ 630, 
ambition™ 620, 610, passport™ 3.0,  2.0, 
SMARTER BY PFAFF™ 260c, 160s, 140s

FÖRLÄNGNINGSBORD

FÖRLÄNGNINGSBORD 

Detta robusta förlängningsbord med justerbara fötter gör det lättare att 
hantera större projekt. 
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821079096   
för SMARTER BY PFAFF™  

260c, 160s, 140s

FÖRLÄNGNINGSBORD 

 Detta robusta förlängningsbord med justerbara fötter gör det lättare att 
hantera större projekt. 

821035096 
passport™ 2.0, 3.0

Designad för passport™ 2.0, 3.0. Detta robusta förlängningsbord med 
justerbara fötter gör det lättare att hantera större projekt. Förlängningsbordet har 
en tryckt linjal med både centimeter och inch så du alltid har de mått du behöver 
till hands. En förvaringsväska ingår, denna kan fästas på baksidan av maskinens 
huv.

FÖRLÄNGNINGSBORD TILL PASSPORT 2.0, 3.0 INKL. FÖRVARINGSVÄSKA 

QUILTNING    TILLBEHÖR
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Stygnplåten med runt hål är utformad så att tygmatningen ska bli jämn 
både i början och slutet av sömmen, utan risk för att tyget dras ned i 
stygnplåten.

STYGNPLÅT MED RUNT HÅL

Raksöms-stygnplåt med 
markeringar i tum

68003080   
J

Raksöms-stygnplåt med 
markeringar i tum

820999096   
quilt ambition™ 2.0 ambition™ 
1.5, 1.0 ambition essential 

Standard sicksack-stygnplåt 
med markeringar i tum

412964308   
J

Raksöms-stygnplåt med 
markeringar i tum

821036096   
passport™ 2.0, 3.0

QUILTNING    TILLBEHÖR
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BRODERI     BRODERIKOLLEKT IONER   



67

Den som har en PFAFF® sy- och brodermaskin har 
alla möjligheter att få utlopp för sin skaparlust. 
Broderade detaljer på kläder, accessoarer och 
hemtextilier är högsta mode. Med PFAFF® kan du 
skapa stora, vackra och färgglada broderier som 
håller en fantastisk kvalitet. Det är kul och idéerna 
kommer att sprudla! Med rätt tillbehör får du 
proffsiga resultat. 

Mer information hittar du på vår hemsida www.pfaff.com,
som regelbundet uppdateras, eller hos din närmaste
auktoriserade PFAFF®-återförsäljare.

    BRODERI

BRODERI     creative™ HOOPS
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BRODERI     BRODERIKOLLEKT IONER   

 BRODERI-     
    KOLLEKTIONER

En oändlig 
inspirationskälla! 
Häpnadsväckande stora 
och förtjusande små, 
blommor eller bårder, 
romantiskt eller modernt, 
komplicerade mönster 
eller rena linjer – alla 
kan hitta en Embroidery 
Collection i sin smak! 
Och det kommer hela 
tiden nya Embroidery 
Collections. 

BRODYRDESIGNSAMLINGAR
 
Din PFAFF®-återförsäljare har ett stort urval av mönster 
i olika storlekar och för alla PFAFF®-brodermaskiner. 
Varje broderikollektion innehåller ett broschyr med all 
information du behöver för att brodera varje design.

Nya broderikollektioner läggs till regelbundet, så kolla in vår webbplats
på www.pfaff.com för det senaste urvalet, eller besök din lokala PFAFF®-återförsäljare.
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 creative™ HOOPS

Med creative™ hoops från PFAFF® kan du utöka din 
brodermaskins kreativa potential och uppnå de mest 
professionella resultat. Alla broderier blir perfekta, oavsett 
storlek. För att garantera ännu mer broderiglädje utökas urvalet 
av creative hoops hela tiden. Din PFAFF®-återförsäljare kan 
lämna ytterligare information.

Broderierna kommer från Embroidery Collection no. 392 Grand Dream Richelieu.

BRODERI     creative™ HOOPS
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BRODERI     creative™ HOOPS  

Vissa tyger är svårare att spänna i bågen än andra eller borde inte spännas alls, 
eftersom det kan skada tyget. Tjocka och grova tyger kan vara svåra att spänna 
i bågen men också tunna och glansiga tyger. Det kan vara svårt eller omöjligt att 
spänna fast färdigsydda plagg i bågen på grund av sömmar, smala områden 
eller knappar / nitar. När du använder PFAFF® creative ™ Metal Hoop, blir det 
inte ett problem!

När du vill brodera på täcken eller andra projekt där du inte vill ha rester från 
mellanlägg på baksidan är Metal Hoop perfekt! Brodera utan mellanlägg. Det 
är enkelt att brodera flera broderier efter varandra eller göra oändliga broderier, 
ta bara bort magneterna och flytta tyget. Redo att brodera nästa design på 
nolltid!

821098096 
creative icon™, creative sensation™ pro II , creative sensation™ pro,  
creative sensation™, creative performance™, creative vision™,  
creative™ 4.5, creative™ 3.0, creative™ 1.5

creative™ PETITE METAL HOOP 100X100MM

821034096 
creative icon™, creative sensation™ pro II, creative sensation™ pro,  
creative sensation™, creative performance™, creative vision™,  
creative™ 4.5, 4,0, 3,0, 2,0

creative™ METAL HOOP 180X130MM

620132696

För 
METALLBÅGE

En extra uppsättning med fyra magneter finns som extra tillbehör. De kan 
användas för att bättre fixera tyget i bågen när du inte använder självhäftande 
mellanlägg.

SET MED FYRA MAGNETER

821097096 
creative icon™, creative sensation™ pro II, creative sensation™ pro, creative 
sensation™, creative performance™, creative vision™,  
creative™ 4.5, creative™ 3.0

creative™ GRAND METAL HOOP 240X150MM



821138096 
J L

Med detta tillbehör kan du sy monogram på mössor, hattar och andra 
projekt. Fäst helt enkelt Hat Hoop-tillbehöret på 180 x 130 mm PFAFF® creative 
™ Metal Hoop och du kan börja brodera bokstäver, logotyper och andra 
broderier från din maskin.

Använd med Metal Hoop 180 x130 mm, artikelnr 821034096

821335096 
creative™ icon 2, creative icon™

creative™ Quilter‘s Metal Hoop 200x200MM

creative™ METAL HOOP FABRIC GUIDE SET

creative™ HAT HOOP ACCESSORY

The creative™ quilters metal hoop is perfect for when you want to embroider 
on larger projects and stitch out larger designs.  The metal hoop design and 
included 8 magnets allow you to hoop challenging projects easily no matter if 
its a large quilt block, a pillow front, part of a jacket or even fabric that you can't 
hoop conventionally such as leather or velvet.  The large 200mm x 200mm (8" 
x 8") embroidery area is ideal for larger embroideries such as quilt blocks or 
combinations of designs and it comes with 5 unique embroideries.  The designs 
can be found in the quilt category on your machine once your machine has been 
updated to take the creative™ quilters metal hoop.

NY!
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creative™ METAL HOOP FABRIC GUIDE SET 
821165096

Dessa användbara metallhållare är enkla att fästa på valfri metallbåge. De 
håller undan tyget så att resten av projektet inte är i vägen när du broderar.  
Använd metallhållarna med creative™ Petite Metal Hoop (821098096) så att 
du enkelt kan brodera på små plagg utan att övrigt tyg är i vägen.



creative™ 
QUILTER’S METAL 
HOOP
821335096

200 x 200 mm

creative™ 
ELITE HOOP 
413116502 

260 x 200 mm

creative™  
DELUXE HOOP
412944502 

360 x 200 mm

creative™  
GRAND QUILTERS HOOP
821218096

260 x 260 mm

creative™  
120 SQUARE HOOP
412968202

120 x 120 mm

creative™  
METAL HOOP
821034096

180 x 130 mm

creative™ 
PETITE SQUARE HOOP
821006096

80 x 80 mm

creative™  
TEXTURE HOOP
820919096

150 x 150 mm

creative™   
PETITE METAL HOOP
821098096 

100 x 100 mm
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creative™   
GRAND DREAM HOOP
820888096 

360 x 350 mm

creative™ 
MASTER HOOP
412968502

240 x 150 mm

creative™ 
GRAND ENDLESS HOOP
820987096

260 x 150 mm

creative™  
QUILTERS HOOP 
820940096

200 x 200 mm

creative™  
GRAND METAL HOOP
821097096 

240 x 150 mm

creative™ 
ENDLESS HOOP II
820893096

180 x 100 mm

creative™  
SUPREME HOOP
68000058

360 x 260 mm

creative™  
ALL FABRIC HOOP II
820889096

150 x 150 mm
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creative icon™ 2
creative icon™

    STÖRSTA BRODÉRYTA 360 x 350 mm

BRODÉRBÅGAR BÅGSTORLEK
820888096
creative™  GRAND DREAM HOOP 360 x 350 mm X

68000058
creative™  SUPREME HOOP 360 x 260 mm X

412944502
creative™  DELUXE HOOP 360 x 200 mm X

821218096
creative™  GRAND QUILTERS HOOP 260 x 260 mm X

413116502
creative™  ELITE HOOP 260 x 200 mm x

820987096
creative™  GRAND ENDLESS HOOP 260 x 150 mm X

821097096
creative™  GRAND METAL HOOP 240 x 150 mm X

821335096
creative™  QUILTERS METAL HOOP 200 x 200 mm X

820940096
creative™  QUILTERS HOOP 200 x 200 mm X

821034096
creative™  METAL HOOP 180 x 130 mm x

412968502
creative™  MASTER HOOP 240 x 150 mm X

820893096
creative™  ENDLESS HOOP 180 x 100 mm X

820919096
creative™  TEXTURE HOOP 150 x 150 mm X

820889096
creative™  ALL FABRIC HOOP II 150 x 150 mm X

412968202
creative™  120 SQUARE HOOP 120 x 120 mm X

821098096
creative™  PETITE METAL HOOP 100 x 100 mm X

821006096
creative™  PETITE SQUARE HOOP 80 X 80 mm X
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BRODERI     ÖVERSIKT BRODÉRBÅGAR TILL BRODÉRMASKINER

* Vid försäljning med den stora brodérenheten
    STÖRSTA BRODÉRYTA 360 x 350 mm



creative sensation™ pro  II 
creative sensation™ pro 

creative sensation™  
creative vision™ 

creative performance™ * 
creative™ 4.5 *, 4.0 *

creative performance™ ** 
creative™ 4.5 ** , 4.0 **  

creative™ 3.0, 2.0

creative™ 1.5 creative™ 2170 
creative™ 2144 
creative™ 2140

X

X

X

X

X***

X

X

X

X

X

X

X

X***

X

X

X***

X

X

X

X

X

X

X

X

360 x 350 mm 260 x 200 mm 240 x 150 mm

X***

X

X

X

X

X

X
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** När den säljs med den lilla brodérenheten ***ej för creative™ 4.0, 2.0

X
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821333096 
creative iconTM 2

creative™ EMBELLISHMENT ATTACHMENT

Adding embellishments has never been easier. Create beautifully 
embellished embroidery projects with the press of a button using the 
PFAFF® creative™ Embellishment Attachment. Applies beads, ribbon, 
cording and yarn in all directions for perfect placement to create the 
ultimate in custom embellishment.

• First attachment of its kind in the home embroidery market
• 360˚ Motorized rotation
• Embellish your projects using beads, yarn, cording and ribbons 
• Holds up to 26’ (8m) of beads, yarn, cording and ribbons
• Easily adjusted to work with various widths of ribbon

4 Free Designs included with creative™ Embellishment Attachment.

NY!

BRODERI     creative™ T ILLBEHÖR 
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821260096 
creative iconTM 2, creative iconTM

CREATIVETM RIBBON EMBROIDERY ATTACHMENT
En innovation för hushållsbrodérmaskiner. creative™ ribbon embroidery 
attachment (extra tillbehör) guidar och syr fast band i broderiet. Att addera band 
till dina broderimönster har aldrig  
varit enklare!

• 360° rotation

• Rymmer upp till 8 m (26 fot) band

• Lätt att justera för olika bandbredder.
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820976096  
J L
except expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0, 
expression™ 150

820671096  
J L
förutom expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0, 
expression™ 150

BRODÉR/SENSORMATIC FRIHANDSFOT
Sensormatic frihandsfot används när du ska sy eller brodera med 
frihandsfunktionen. Foten gör att man ser bättre både vid frihandssömnad och 
frihandsbroderi.

När man syr frihandssömnad på låg hastighet höjer och sänker sig pressarfoten vid varje stygn 
för att hålla fast tyget mot stygnplåten medan stygnet formas. Vid högre hastighet flyter 
pressarfoten över tyget medan man syr.

SENSORMATIC ÖPPEN FRIHANDSFOT

Sensormatic öppen frihandsfot används vid frihandssömnad och frihandsbroderi. 
Eftersom foten är öppen kan du se precis hur du syr och quiltar. Den öppna 
och genomskinliga foten har både vertikala och horisontella markeringar, vilket 
underlättar vid frihandsbroderi och när du vill följa ett mönster mot tyget.

1. Trä maskinen med den tråd du vill använda.

2. Kontrollera att övermataren IDT™-systemet är urkopplad.

3. Ställ in symaskinen på Sensormatic frihandssömnad. Matartänderna sänks automatiskt.

4. Välj vilken söm du vill sy (raksöm eller sicksack). Stygnlängden spelar ingen roll, eftersom 
tyget inte matas fram av maskinen när du har sänkt matartänderna. Du måste själv flytta 
tyget.

5. Börja sy och flytta tyget manuellt.

Obs! När du syr Sensormatic frihandssömnad med låg hastighet höjs och sänks pressarfoten för varje 
stygn för att hålla tyget mot stygnplåten. Vid högre hastighet svävar pressarfoten över tyget medan du 
syr.
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821068096   
J L 
till brodermaskiner

creative™ KIT FÖR FILTBRODERIER
Med PFAFF® creative™ Kit för filtbroderier kan du skapa fantastiska filtade 
broderier. Den unika effekten fås inte genom vanlig brodering med tråd utan 
med hjälp av en särskild nål som filtar ihop fibrerna. Skapa effektfulla och 
dramatiska utsmyckningar genom att använda olika typer av tyg/ull. 

Innehåll

A. Filtningsfot 

B. Filtningsspole

C. Stygnplåtsskydd för filtningsnål

D. Filtningsnålar (x5)

E. Skruv

Tyger

Med creative™ Kit för filtbroderier går det i princip att filta vilket tyg som helst, men vissa 
tyger ger bättre resultat när de dekoreras eller tvättas.

Rekommenderade tyger är de som tillverkas i naturmaterial, som ull eller ullgarn/ullfiber. 
Resultatet blir allra bäst på tyger med lugg eller strukturerad yta.

En yta med lugg fäster bättre på naturmaterial/ruggad ytor/eller blandfiber.

Undvik syntetiska material med ”tålig” vävning och slät yta.

Effekten varierar beroende på tyg. Testa alltid på en stuvbit av det material du vill använda 
innan du börjar.

Spänna tyget

När du broderar med filtningsnålar används inga trådar. Tyget spänns fast med rätsidan nedåt. 

När du broderar fristående broderier eller när du använder ullgarn/ullfiber behövs ett 
vattenlösligt mellanlägg. 

BRODERI     creative™ T ILLBEHÖR 
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creative™ KIT FÖR FILTBRODERIER
Filtningstekniker

På www.pfaff.com finns tre broderimönster som du kan hämta. Varje mönster motsvarar en 
särskild filtningsteknik: Fristående, Ett tyglager och Flera tyglager. Dessa tre tekniker  
beskrivs nedan.

Hämta mönstren på www.pfaff.com.  
Gå till ”creative™ kit för filtbroderier”. Klicka på länken för att hämta mönstren.

2. BRODERA I ETT TYGLAGER 3. BRODERA I FLERA TYGLAGER1. FRISTÅENDE BRODERIER

BRODERI     creative™ T ILLBEHÖR
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820280096   
creative™ 2170, 2144, 
2140, 2134, 2124

Broderfötterna är speciellt utvecklade för användning tillsammans med 
broderfunktionerna på PFAFF®s sy- och brodermaskiner. Välj rätt fot till din maskin.

BRODÉRFOT creative™

820991096  
J  
förutom quilt expression™ 4.0, expression™ 
3.5, 3.2, 3.0, 2.0,  
expression™ 150

68003167  
L

Den dynamiska fjädrande brodér-/frihandsfoten används för broderi, 
frihandssömnad och quiltning. Foten är utformad så att du ser vad du syr och 
enkelt kan utföra frihandssömnad eller följa ett mönster på tyget. Den fjädrande 
funktionen förhindrar att tyget lyfter tillsammans med nålen när stygnen formas, 
vilket ger dig mer kontroll när du syr 

1. Koppla av IDT™-systemet och lossa försiktigt den lilla skruven på pressarfotsfästets 
baksida.

2. Tryck ihop den dynamiska fjädrande brodér-/frihandsfoten. För in stiftet på foten i hålet 
på pressarfotsfästet. Pressarfotens arm ska placeras bakom nålskruven. 

3. Dra åt skruven.

4. Trä symaskinen.

5. Ställ in symaskinen i läget Dynamiska fjädrande brodér-/frihandsfot 6D. Matartänderna 
sänks automatiskt.

 
Broderi

I broderiläget rör sig pressarfoten upp och ned tillsammans med nålen, vilket ger jämnare 
balans mellan över- och undertråd. 
 
Frihandssömnad

1. Lägg tyget under pressarfoten.

2. Välj en raksöm och börja sy. Du styr tyget för hand. Hur du styr tyget avgör stygnlängden.

3. Flytta tyget med mjuka rörelser och håll en jämn hastighet så att du får jämna stygn.

DYNAMISK FJÄDRANDE BRODÉR-/FRIHANDSFOT

BRODERI     creative™ T ILLBEHÖR 
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820945096  
E F G J L  
till brodermaskiner 
och creative™ 1.5

creative™ SKÄRNÅLSKIT FÖR CUTWORKBRODERI

Med creative™ Skärnålskit för cutworkbroderi går det lätt att skapa 
cutworkbroderier. Det här kitet hjälper dig att komma igång!

Innehåll: INSPIRA™ skärnålar för cutwork, universalverktyg/lyftbricka, CD med 
instruktionsvideo, broderier, fler tips och inspiration för att komma igång!

Om du redan har ett PFAFF® creative ™ trådställ för 8 trådrullar och nu 
just köpt en creative icon ™ kan du med dessa hållare fästa trådstället på 
baksidan av maskinen. Den ökade höjden gör att du kan se trådrullarna 
även när locket är öppet.

creative™ HÅLLARE TILL TRÅDSTÄLL

821161096   
J L

Fästs på toppen av maskinen och har stift för upp till åtta trådrullar. 
Trådstiften är numrerade för trådfärgsbyte.

creative™ TRÅDSTÄLL FÖR ÅTTA TRÅDRULLAR

821171096   
L



85

BRODERI     creative™ TILLBEHÖR

creative™ HÅLLARE TILL TRÅDSTÄLL
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coverlock™ 4.0 coverlock™ 3.0

admire™ air 5000 admire™ air 7000admire™ 1000

hobbylock™ 2.0hobbylock™ 2.5
87

OVERLOCK    DEKORATIV SÖMNAD

Tycker du om att sy? Tycker du om att sy i alla de fantastiska material 
som finns idag? Vill du att resultatet ska bli lika perfekt som på de bästa 
konfektionsplaggen? Då behöver du en overlockmaskin från PFAFF®! Den 
är det idealiska komplementet till din vanliga symaskin. En overlock tar vid 
där din symaskin slutar. 

Mer information hittar du på vår hemsida  
www.pfaff.com, som regelbundet uppdateras, eller hos din närmaste auktoriserade PFAFF®-
återförsäljare.

    OVERLOCK
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TRÅDFÖRINGSFOT

OVERLOCK    DEKORATIV SÖMNAD

620097296

coverlock™ 4.0 och 3.0 
hobbylock™ 2.5

Denna fot används för att sy garn (snören, nylontråd) upp till en tjocklek 
av 1,0 mm. Detta ger en böljande eller styvare nedkant (t.ex. på 
bröllopsklänningar och gardiner).

Förbereda maskinen

• Nål:  Höger nål

• Stygn typ:  Två trådar nedre slingan gängad inrullad vals eller tre tråds övre   
 looper gäng inrullad

• Stygnlängd:  2 mm

• Differentialmatning:    Normal position

• Övre kniv:  Tillkopplad

Sömnad

1. Placera tyget under pressfoten.

2. Trä snodden (eller nylontråden) genom genom öppningen (A) och under fingret (B) på pressarfoten.

3. Testa sy på ett tyg innan du börjar sy.

GARNAPPLIKATIONSFOT

620117396  
hobbylock™ 2.0

Det är både roligt och enkelt att sy en dekorativ vågig kant med den 
trådföringsfoten. Den böljande, mjuka kanten är ett perfekt avslut för brudslöjor, 
konståkningskläder, balettkjolar, hantverk och mer.

Obs! För bästa resultat använd tyg med stretch. För tyg utan stretch klipper du det på skrå.

1. Ställ in maskinen för en 3-trådig rullsöm.

2. Sätt fast trådföringsfoten.

3. Sätt in en 0,3 mm fiskelina av nylon (eller liknande) i öppningen i foten. Fiskelinan 
kommer täckas av rullsömmen.

4. Börja sy långsamt. Se till att fiskelinan är dold i rullsömmen när du syr.

Tips: * med 40 wt brodértråd i kontrastfärg för både övre och nedre gripare får du en  
glansig söm.
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Den här foten är avsedd för att sy på resår. Det går att ställa in hur mycket resåren 
ska sträckas under sömnaden och därmed blir rynkningen alldeles jämn. Den kan 
också användas till att sy fast band i sömmen för att förhindra att sömmen töjer sig.

Förbered maskinen

• Nål:  Vänster eller höger, eller båda

• Sömtyp:  Tretrådig overlock eller fyrtrådig overlock

• Stygnlängd:  3-5 mm

• Differentialmatning:  Normalläge

• Överkniv:  Valfritt läge (till- eller frånkopplad)

Sömnad

1. Trä in resåren i pressarfoten och justera motståndet med skruven (A).

2. Sätt fast pressarfoten.

3. Sy 2-3 stygn och drag samtidigt resåren försiktigt bakåt, så att änden passerar pressarfoten.

4. Lägg tyget under pressarfoten och sy fast resåren. Håll lätt i tyg och resår.

RESÅRFOT

620116796  
hobbylock™ 2.0

Resårfoten styr och sträcker ut smala resårband (6-12 mm) när du syr fast dem på 
tyget. Den är mycket bra när du syr träningskläder, underkläder och annat som 
kräver infällda resårband.

1. Ställ in overlockmaskinen på önskad söm.

2. Lossa skruva på framsidan av resårfoten så att spänningen i rullen minskar. Stick in 
resårbandet i foten.

3. Klicka på foten och trä i resårbandet så att det sticker ut bakom foten.

4. Dra åt spänningsskruven så att resårbandet sträcks. 

5. Vrid på handhjulet för att sy de första stygnen och resårbandet fästs.

6. Lägg tyget under pressarfoten och sy ihop resårbandet och tyget. 

7. Kontrollera sömmen och justera eventuellt trådspänningen. 

Så här justerar du sträckningen på resårbandet: 

• Vrid spänningsskruven åt höger om du vill sträcka resåren mer.

• Vrid åt vänster om du vill ha mindre sträckning.

• Tänk på att inte sträcka tyget när du syr.

620117896   
coverlock™ 4.0 och 3.0 
hobbylock™ 2.5

RESÅRFOT

OVERLOCK    DEKORATIV SÖMNADOVERLOCK    DEKORATIV SÖMNAD
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BLINDSÖMS- OCH SPETSPRESSARFOT 
Blindsömsfoten är perfekt för att sy osynliga fållar och sy på spets. Fållen sys, 
överkastas och skärs i ett enda steg.

Instruktioner för blindsöm

1. Ställ in overlockmaskinen på önskad söm.

2. Sätt fast blindsömsfoten.

3. Vik fållen och pressa fast den. Vik fållen bakåt mot tygets rätsida. Lämna 6 mm av kanten 
utanför.

4. Lägg fållen under pressarfoten med vikningen mot guiden på pressarfoten.

5. Lossa skruven på guiden och justera denna så att nålen bara precis fångar upp tråden i 
vikningen.

6. Styr tyget när du syr och kontrollera att vikningen hela tiden ligger mot guiden.

7. Vik tillbaka tyget och pressa lätt på avigsidan.

8. Provsy på en stuvbit innan du börjar sy i plagget.

Instruktion för att sy fast spets

1. Ställ in overlockmaskinen på önskad söm.

2. Sätt fast blindsömsfoten.

3. Lägg spetsens avigsida mot tygets rätsida. 

4. Lägg spets och tyg under pressarfoten så att tyget sticker ut till höger om guiden. 
Spetsens underkant ska ligga på vänster sida om guiden.

5. Lossa skruven på guiden och justera denna så att nålen bara precis fångar upp 
spetskanten.

6. Styr tyget när du syr och kontrollera att spetskanten hela tiden ligger mot guiden.

7. Vik ut spetsen slätt när du har sytt klart. Vik sömsmånen mot tygets avigsida och pressa. 

8. Om du fäller in spetsen, upprepar du samma moment på spetsens andra sida.

620117796  
coverlock™ 4.0 och 3.0 
hobbylock™ 2.5

Den här pressarfoten används för att sy på muddar på stickade material och vid 
fållning då man inte vill att sömmen ska synas.

Förbered maskinen

• Nål:  Höger nål

• Sömtyp:  Tretrådig overlock eller tretrådig flatlock

• Stygnlängd:  4-5 mm

• Differentialmatning:  Normalläge

• Överkniv:  Tillkopplad

• 

Sömnad

1. Vik tyget så som visas på bilden och lägg det under pressarfoten.

2. Lossa skruv (A) och justera styrkanten, så att nålen bara tar i yttersta delen av vikningen, när vikningen 
följer styrkanten.

3. Styr fållen lätt under sömnaden, så att nålen inte tar för djupt in på vikningen, för då kommer stygnen 
synas.

BLINDSÖMSFOT

620117096 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCK    DEKORATIV SÖMNAD



92

Passpoalfoten är perfekt för infällda passpoaler i en söm eller kant. Det ger 
ett mycket arbetat utseende. Kanten sys mellan två tyglager i ett enda steg. På 
pressarfotens undersida finns ett spår som styr passpoalen. Du kan också göra 
egna passpoaler och skapa en personlig stil.

Med passpoalfoten går det snabbt och lätt att täcka snoddar med tyg och sy fast 
en passpoal i sömmen. Det ger ett professionellt utseende!

1. Ställ in overlockmaskinen på önskad söm.

2. Sätt fast passpoalfoten

Infälld passpoal i söm

3. Lägg passpoalen längs sömlinjen på tygets rätsida. Lägg den andra tygdelen ovanpå så 
att tygerna ligger räta mot räta.

4. Lägg tyget med passpoalen under passpoalfoten med snodden i spåret på fotens 
undersida. 

5. Sy fast passpoalen i sömmen.

6. Spåret på pressarfotens undersida styr passpoalen när du syr.

Göra passpoal av eget tyg

1. Klipp snedremsor på skrå (tvärs över tygriktningen). De ska vara tillräckligt breda för att 
täcka snodden plus sömsmån.

2. Lägg snodden på tygremsans avigsida och vik tyget över snodden.

3. Lägg tyget med snodden under passpoalfoten med snodden i spåret på fotens undersida.

4. Sy. Spåret styr snodden när du syr.

PASSPOALFOT  

620117596 
coverlock™ 4.0 och 3.0 
hobbylock™ 2.5

Den här pressarfoten används till att sy fast passpoaler mellan två tygdelar.

Förbered maskinen

• Nål:  Vänster eller höger, eller båda

• Sömtyp:  Tretrådig overlock eller fyrtrådig overlock

• Stygnlängd:  2-5 mm

• Differentialmatning:  Normalläge

• Överkniv:  Tillkopplad

Sömnad

1. Lägg tygdelarna räta mot räta.

2. Placera passpoalen mellan tygdelarna och lägg dem under pressarfoten. Se till att passpoalen 
hamnar i spåret under pressarfoten.

3. Sy och styr både tyg och passpoal.

 
OBS! Den här foten kan också användas för att göra egna passpoaler av snedremsor och snoddar.

PASSPOALFOT

620116996 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCK    DEKORATIV SÖMNADOVERLOCK    DEKORATIV SÖMNAD
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Pärlfoten styr smidigt pärlor genom en kanal på foten så att det går lätt att sy fast 
dem på klädesplagg och andra arbeten.

1. Ställ in overlockmaskinen på önskad söm.

2. Dra pärlbandet genom kanalen på fotens undersida.

3. Sätt fast pärlfoten på maskinen.

4. Vrid handhjulet och för att sy de första två stygnen så att pärlbandet hålls på plats.

5. Sy fast pärlorna längs tygets kant och skär av en aning av tyget medan du syr. Du kan 
också sy längs en vikt kant utan att skära.

Obs! Nålen ska gå igenom cirka 1,5 mm från tygets kant.

620117496   
coverlock™ 4.0 och 3.0 
hobbylock™ 2.5

PÄRLFOT 

Den här foten används till att sy fast pärl- och paljettband mm. Banden kan 
antingen sys fast ovanpå kanten (A) eller utanför kanten (B). 

Förbered maskinen

• Nål:  Vänster eller höger (vänster är att föredra)

• Sömtyp:  Tretrådig overlock eller kantsöm

• Stygnlängd:  3-5 mm

• Differentialmatning:  Normalläge

• Överkniv:  Valfritt läge (till- eller frånkopplad)

Sömnad

1. Välj metod (A) eller (B), bestäm nålläget och sy 2-3 stygn.

2. Vrid handhjulet så att nålen är i jämnhöjd med tygets översida. För in pärlbandet i 
pressarfotens kanal.

3. Sy 2-3 stygn genom att vrida handhjulet för hand.

4. Tryck ner pärlorna lätt med vänster hand under sömnaden.

5. Sy de sista stygnen med hjälp av handhjulet, för att undvika att pärlorna kommer i vägen för 
nålen och griparen.

PÄRLFOT

620117196 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCK    DEKORATIV SÖMNAD
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Den här foten är avsedd för rynkning av kjolar, ärmkullar, volanger m.m. Den går 
också att använda, när man vill rynka och sy fast det rynkade i ett enda moment. 

Förbered maskinen

• Nål:  Vänster eller höger, eller båda två.

• Sömtyp:  Tretrådig overlock eller fyrtrådig overlock

• Stygnlängd:  3-5 mm

• Differentialmatning:  Rynkläge

• Överkniv:  Tillkopplad

Sömnad

1. Placera den del som ska rynkas under pressarfoten med rätsidan uppåt. Den andra delen läggs 
med rätsidan nedåt på plattan (A).

2. Sy 2 – 3 stygn.

3. Håll lätt och styr sedan tygdelarna var för sig mot pressarfotens högra kant under sömnaden.

RYNKFOT

620116896  
hobbylock™ 2.0

Rynkfoten är perfekt om du vill rynka ett lager tyg eller rynka och sy ihop två 
tyglager samtidigt. (Det undre tyglagret rynkas och det övre lagret förblir slätt.) 
Passar tunna och medeltjocka vävda tyger.

1. Ställ in overlockmaskinen på önskad söm.

2. Sätt fast rynkfoten.

3. För in det undre tyglagret (det tyg som ska rynkas) mellan stygnplåten och rynkfoten hela 
vägen upp till kniven. Rätsidan ska vara vänd uppåt.

4. För in det övre tyglagret i rynkfotens öppning och lägg det i kant med det undre lagret 
med rätsidan nedåt.

5. Sänk pressarfoten och sy. Styr tyget mot guiden och låt det undre lagret matas fritt så att 
det rynkas.

Tips! Om du vill ha en kraftigare rynkningseffekt:

• Öka övertrådsspänningen. 

• Öka differentialmatningen.

• Öka stygnlängden.

Du kan också rynka ett enkelt tyglager genom att placera det under under foten och justera 
stygnlängden, differentialmatningen och övertrådsspänningen till önskad rynkeffekt.

RYNKFOT 

620117996   
coverlock™ 4.0 och 3.0 
hobbylock™ 2.5 
admire™ air 7000

OVERLOCK    DEKORATIV SÖMNADOVERLOCK    DEKORATIV SÖMNAD



Bandpressarfoten används för att sy på band på sömmar så att de inte ska töja 
sig. Det är särskilt bra till axelsömmar. Med den här pressarfoten kan du förstärka 
och sy sömmarna i ett enda steg. 

1. Ställ in overlockmaskinen på 4-trådig overlock.

2. Lägg sömbandet i spåren på pressarfoten.

3. Justera skruven så att fotens bredd passar till bandets bredd.

4. Sätt fast bandfoten på maskinen.

5. Sy sömmen.

Obs! Det fungerar bäst med ett 8 mm sömband.

BANDPRESSARFOT 

620117696 
coverlock™ 4.0 och 3.0 
hobbylock™ 2.5
admire™ air 7000
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Används för att sy ihop spetsar eller kanter och för att sy fast spets.

Förbered maskinen

• Nål:  Höger

• Sömtyp:  Tretrådig overlock eller tretrådig rullsöm

• Stygnlängd:  1,5 - 3 mm

• Differentialmatning:  Normalläge

• Överkniv:  Tillkopplad eller urkopplad

Sömnad

1. Placera tyget under styrtappen A och spetsen ovanpå (A).

2. Om det behövs, lossas skruven (C) och styrskenan (B) skjuts till höger eller vänster för att anpassas till 
stygnbredden.

3. Drag åt skruven (C).

4. För spetsen utefter styrskenan (B) och sy. 

OBS! Om tygkanten inte ska skäras, placeras både spets och tyg ovanpå styrtappen (A). Koppla bort 
överkniven.

SPETSISÖMNADSFOT

620117296  
hobbylock™ 2.0

OVERLOCK    DEKORATIV SÖMNAD
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Detta kit består av 6 tillbehör, perfekt för att sy dekorationer, kläder, 
heminredning och mer.

Innehåller:

• Snoddfot (A)         Sy fast garn eller nylontråd, för att förstärka kanter, göra    
     upplägg, eller skapa vågiga kanter

• Snoddfot (B)       För att sy fast en snodd eller ett sömband för att förhindra att    
     tyget töjer sig

• Passpoalfot 1/8” (ca 3mm)    Sy in passpoaler i sömmar eller i kanten för ett skräddarsytt      
     utseende

• Passpoalfot  3/16”” (ca 5mm)

• Pärlfot med guide             Sy fast pärlband på kläder

Detta kit består av 5 tillbehör, perfekt för nyttosömnad.

Innehåller:

• Tillbehör för att sy rynkning  Perfekt för att rynka ett tyglager på ett annat

• Dold fållsömsfot        Sy osynliga sömmar, i ett enda steg.

• Rynkfot        Rynka tunna till medelkraftiga tyger

• Resårtillbehör              Smal resår sys direkt på tyget. Perfekt för sportkläder,    
        underkläder och andra projekt

• Tygguide        Guide för att sy raka sömmar samt när du syr flatlock utan kniv

admireTM air 5000
Pressarfots-kit för dekorationssömnad

admireTM air 5000
Pressarfots-kit för nyttosömnad 

821221096  
admireTM air 5000

821220096  
admireTM air 5000

Pressarfoten passar perfekt för att rynka ett enda tyglager, eller rynka samtidigt 
som du syr ihop två tyglager. Lämpligt för tunna till medelkraftiga tyger.

1. Ställ in overlockmaskinen för önskad söm.

2. Sätt fast Rynkfoten (snap on).

3. Lägg det undre tyget (den delen som ska rynkas), mellan stygnplåten och rynkfoten, hela vägen fram till 
kniven. Rätsidan ska vara vänd uppåt.

4. För in det övre tyget i rynkfotens öppning och passa in mot det undre tyget med rätsidan vänd nedåt.

5. Sänk ned pressarfoten och börja sy. Styr tyget mot guiden,  låt det undre tyget matas fritt så att det 
rynkas.

Tips: Om du vill ha en kraftigare rynkningseffekt:

• Öka övertrådsspänningen

• Öka differentialmatningen

• Öka stygnlängden

Du kan också rynka ett enkelt tyglager genom att placera det under pressarfoten, justera stygnlängden,
differentialmatningen och övertrådsspänningen till önskad rynkeffekt.

RYNKFOT

821365096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine

NY!
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Resårfoten styr och sträcker det smala resårbandet när du syr fast det i tyget.  Det 
är perfekt när du syr idrottskläder, underkläder eller annan sömnad för infälld 
resårband.

1. Ställ in overlockmaskinen för önskad söm.

2. Lossa skruven på Resårfotens framsida för att minska spänningen på rullen. För in resårbandet i 
Resårfoten.

3. Sätt fast Resårfoten  (snap on) och dra i resårbandet tills det når bakom foten.

4. Dra åt skruvens spänning för att sträcka resårbandet.

5. Vrid handhjulet för att sy de första stygnen för att fästa resårbandet.

6. Placera tyget under foten och sy ihop både resårbandet och tyget tillsammans.

7. Kontrollera sömmen och justera spänningen vid behov.

Obs! Så här justerar du resårbandets sträckning:

• Vrid spännskruven åt höger för att öka sträckningen.

• Vrid spännskruven åt vänster för att minska sträckningen.

• Tänk på att inte sträcka tyget medan du syr.

Blindsömsfoten är perfekt för dolda sömmar.  Fållen sys, täcks och trimmas i ett 
steg.

1. Ställ in overlockmaskinen för önskad söm.

2. Sätt fast Blindsömsfoten (snap on).

3. Vik och pressa fållen. Vänd tillbaka fållen mot rätsidan av tyget. Lämna 6 mm ( ¼” ) av kanten 
exponerad. (Se bilden.)

4. Placera fållviket under foten med vikningen mot pressarfotens guide.

5. Lossa på guidens skruv för att justera stödet så att nåltråden precis bara fångar den yttersta vikningen.

6. Styr tyget när du syr och se till att den vikta tygkanten hela tiden ligger mot guiden.

7. Vik ut tygvikningen och pressa lätt på avigsidan.

8. Provsy på en tygbit innan du syr ditt projekt.

BLINDSÖMSFOT

821366096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine

RESÅRFOT

821367096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine

NY!

NY!
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Passpoalfoten passar perfekt för att sy in passpoaler i sömmar och kanter för 
att ge ett skräddarsytt utseende. Passpoalfoten gör det också till en snabb och 
enkel uppgift att klä snoddar med tyg, och sy in passpoal i sömmar för att ge ett 
professionellt utseende. 

1. Ställ in overlockmaskinen för önskad söm.

2. Sätt fast Passpoalfoten (snap on).

Så här syr du in passpoalen i en söm:

3. Placera passpoalen längs med sömlinjen på tygets rätsida. Placera den andra tygdelen ovanpå med 
rätsidorna mot varandra.

4. Placera tyg och passpoal under Passpoalfoten med passpoalen i skåran på fotens undersida.

5. Sy in passpoalen i sömmen. 

6. Skåran på undersidan av foten styr passoalen när du syr.

PASSPOALFOT

821368096 
admire™ 1000 Overlock 
Machine

Så här skapar du passpoal med ditt tyg:

1. Klipp tygremsor på skrå (tvärs över tygriktningen) tillräckligt breda för att täcka snodden plus 
sömsmånen. 

2. Lägg snodden mitt på tygremsans avigsida och vik tyget över snodden.

3. Placera tyg och snodd under Passpoalfoten med snodden i skåran på fotens undersida.

4. Sy. Skåran styr snodden när du syr.

Pärlfoten leder pärlband smidigt genom en kanal på foten så att du enkelt kan sy 
fast pärlor på plagg eller andra projekt. 

1. Ställ in overlockmaskinen för önskad söm.

2. Dra pärlbandet  genom kanalen på pressarfotens undersida.

3. Sätt fast Pärlfoten (snap on) på maskinen.

4. Vrid handhjulet för att sy de två första stygnen och hålla pärlorna på plats.

5. Sy fast pärlbandet i kanten på tyget och skär ytterst lite medan du syr. Eller sy utmed vikningen utan att 
kniven skär.

Obs! Nålen ska gå ner i tyget ungefär 15 mm (5/8”) från tygkanten.

PÄRLFOT

821369096 
admire™ 1000 Overlock 
Machine

NY!

NY!
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coverlock™ 4.0 and 3.0

admire™ air 7000
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OVERLOCK  TÄCKSÖM

Med den transparenta täcksömsfoten kan du se tyget och den markerade linjen 
under foten medan du syr.

1. Ställ in maskinen på en täcksöm eller en kedjesöm.

2. Rita en linje på tyget för att markera sömlinjen med en vattenlöslig markeringspenna.

3. Snäpp fast den transparenta täcksömsfoten.

4. Använd standardinställningar för sömmen. Justera om det behövs.

5. Lägg tyget under pressarfoten och nålarna. Börja att sy i tyget utan att först sy en 
trådkedja.

6. Använd den röda mittmarkeringen på pressarfoten som en guide när du följer en linje 
som ritats på tyget. Med den transparenta täcksömsfoten kan du se den markerade linjen 
och tyget medan du syr.

TRANSPARENT TÄCKSÖMSFOT

620096896

coverlock™ 4.0 och 3.0

admire™ air 7000

Med pressarfoten för enkel kant kan du enkelt sy fast spetsar och band på tyget 
med täcksöm för att skapa vackra dekorativa kanter och effekter.

1. Ställ in maskinen för en bred täcksöm.

2. Sätt fast Pressarfoten för enkel kant.

3. Använd standardinställningar för sömmen. Justera vid behov.

4. För in tygkanten i den nedre delen på fotens vänstra sida. Lägg tyget under foten och 
under nålarna.

5. För in bandet i den övre delen på pressarfotens högra sida. Dra ut bandet mot baksidan 
av foten förbi nålarna så att du har några centimeter av spetsbandet bakom nålarna.  
 
Tips: Använd pincett för att flytta tyg och band till rätt position under nålarna.

6. Sänk nålarna i bandet och tyget. Sänk ned pressarfoten.

7. När du syr håller du tyget med din vänstra hand och bandet med din högra hand.

Tips: Om du vill ha en färdig tygkant vik och pressa en 6 mm (¼ ”) bred fåll upp mot tygets rätsida 
innan du sätter in tyget i pressarfoten för enkel kant. Spetsen täcker tygets råa kant när det sys på plats.

PRESSARFOT FÖR ENKEL KANT



1.

2.

Med vik- och kantsömsfoten kan du fålla tygkanten och fästa spetsen samtidigt.

1. Ställ in maskinen på bred täcksöm.

2. Använd standardinställningarna för sömmen. Justera om det behövs.

3. Sätt fast vik- och kantsömsfoten.

4. För in tygets obearbetade kanter i tygguiden med rätsidan uppåt (bild 1).

5. Dra tyget bakåt under pressarfoten och nålarna.

6. För in spetsen i höger spetsstyrning och dra ut en spetsända så att den sticker ut ca 2,5 
cm bakom pressarfoten (bild 2). Använd en pincett om det behövs.

7. Sänk pressarfoten. Håll tyget med vänster hand och spetsen med höger hand och börja 
sy. 

Obs! Justera om nödvändigt sömpositionen med hjälp av skruven på guiden.

VIK- OCH KANTSÖMSFOT

620097396

coverlock™ 4.0 och 3.0

admire™ air 7000
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Med pressarfoten för hällor och band skapar du enkelt band och hällor 
med hjälp av en täcksöm. För bara in en tygremsa i pressarfoten så viks den 
automatiskt och sys fast.

1. Ställ in maskinen på bred täcksöm.

2. Använd standardinställningarna för sömmen. Justera om det behövs.

3. Klipp till en tygremsa, 25 mm bred.

4. Klipp till remsans övre ände i 45 graders vinkel så att den blir spetsig.

5. För in remsans spetsiga ände i ledaren. Tygets rätsida ska vara vänd uppåt. Dra tygremsan 
genom skåran och under pressarfoten. Dra ut remsans bakre ände bakom pressarfoten 
(bild 1). Om det behövs kan du använda en pincett för att få in remsan genom 
pressarfoten.

6. Sätt fast pressarfoten för hällor och band på maskinen.

7. Dra ut tygremsan ca 5 cm bakom pressarfoten.

8. Sänk pressarfoten. Se till att båda de obearbetade kanterna viks in innan du börjar sy. Sy 
några stygn. Stanna och klipp av trådarna nära pressarfoten. Fortsätt sedan sy.

9. För att tyget ska matas jämnt kan du hålla tygremsan något under den första ledaren på 
pressarfotens främre del (bild 2).

10. Sy med medelhastighet. Kontrollera att tyget matas som det ska medan du syr. 

Obs! Om du vill skapa band eller hällor syr du den vikta tygremsan utan något annat tyg under. Om du 
vill skapa dekorativa effekter syr du fast den vikta tygremsan på ett annat tyg.

PRESSARFOT FÖR HÄLLOR OCH BAND

620097196

coverlock™ 4.0 och 3.0

admire™ air 7000



1. Det är enkelt att skapa egna passpoaler:

1. Ställ in maskinen på kedjesöm.

2. Använd standardinställningarna för sömmen. Justera om det behövs. 
Obs! Trots att maskinen rekommenderar nål D ska du använda nål E för den här tekniken.

3. Sätt fast passpoalfoten. (Passpoalguiden används inte för den här tekniken.)

4. Lägg snodden i spåret på pressarfotens undersida och dra ut änden så att den sticker 
ut ca 5 cm bakom pressarfoten. 
Obs! Använd en 1,5–2,0 mm bred snodd.

5. Klipp till en tygremsa på skrå, 25 mm bred.

6. Vik tyget runt snodden på pressarfotens framsida. För in tyget under pressarfoten.

7. Sänk pressarfoten och sy över snodden och tyget (bild 1). (Håll i snodden bakom 
pressarfoten när du börjar sy.)

PASSPOALFOT MED GUIDE

PASSPOAL

620097096

coverlock™ 4.0 och 3.0 och admire™ air 7000

Med passpoalfoten med guide kan du skapa passpoaler, passpoalsnoddar och dekorband.

PASSPOAL PASSPOALSNODDAR DEKORBAND
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3.

4.

5.

6.
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Skapa en trapunto-effekt genom att sy en täcksöm över en snodd i guiden.

1. 1. Ställ in maskinen på bred täcksöm. 
Obs! Trots att maskinen rekommenderar nål C och E ska du använda nål D och E för den här 
tekniken.

2. Sätt på passpoalfoten och fäst passpoalguiden såsom bilden visar (bild 2).

3. För in snodden i det runda hålet i passpoalguiden och lägg den i spåret på 
passpoalfotens undersida.

4. Lägg tyget ovanpå snodden med rätsidan uppåt. Skjut in det under pressarfoten tills 
det ligger under nålarna (bild 3).

5. Sänk ner nålarna i tyget. Sänk pressarfoten och börja sy med medelhastighet. (Håll i 
snodden bakom pressarfoten när du börjar sy.)

Använd brodértråd och band för att skapa specialeffekter och unika band.

1. Ställ in maskinen på 3-trådig bred flatlocksöm med dekórtråd i griparna.

2. Sätt på standardpressarfoten och fäst passpoalguiden såsom bilden visar (bild 4).

3. För in ett 6 mm brett band med rätsidan nedåt i den rektangulära öppningen på 
guiden.

4. Lägg bandet under pressarfoten till höger om nålen. Dra ut 5 cm av bandet bakom 
pressarfoten.

5. Nålen ska gå ner i maskinen precis bredvid, inte i, bandets kant (Illustration 5).

6. Sy längs bandet för att dekorera det. 
Tips: Se till att ditt dekorband är tillräckligt långt för att kunna klippas i tre delar. Fläta sedan 
(Bild 6).

PASSPOALSNODDAR

DEKORBAND



Täcksömsfästet används för att vända under 1 tum (25 mm) tyg, vilket skapar en 
perfekt rak fåll utan att behöva trycka mycket.

Rekommenderat tyg: Vävda (lätt och medium) tyger och Stretch (lätt och 
medium) tyger.

1. Ställ in maskinen för täcksöm antingen bred, smal eller trippel med stygnlängd 3,0. Placera 
fästplattan på maskinen. Placera de två skruvarna i öppningen och skruva fast fästplattan.

2. Placera fällaren på fästplattan och justera fällaren längst till höger. Fäst fållen på plats med de två 
tumskruvarna och brickorna.

3. Vik under en 1 tum (25 mm) fåll av tyg och tryck med finger de första tummen på plats.

4. Skjut tyget med rätsidan uppåt i fållen från höger sida så att fållen krullar sig under fästet.

5. Höj pressarfoten och dra tyget under foten och rakt bakåt 2-3 cm bakom nålen. Sänk pressarfoten 
och vrid på handhjulet för att göra några stygn för att säkra sömmen i tyget.

6. Sy några stygn för att se om täcksömmen är i önskat läge. För att ändra stygnposition, lossa 
tumskruvarna och flytta fållen åt vänster för att nå önskad nålposition. Provsy ett prov innan du syr 
ditt projekt.

7. Håll tyget vänt under när du matar in det i tillbehöret för att säkerställa att tyget rullar under när du 
syr.

TÄCKSÖM FÅLSTÄLLNING

821264096

coverlock™ 4.0 and 3.0 
admire™ air 7000

Tips & tips

1. Om friarm finns tillgängligt på maskinen kommer det att göra det ännu lättare att sy en 
kontinuerlig/cirkulär fåll

2. Öka stygnlängden upp till 4,0 om du har tyngre tyg eller när du korsar en söm.

3. När du korsar en söm, ge tyget lite extra hjälp när det matas genom fällstyrningen.
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PFAFF® Luxe Luggage Collection är designad för att säkert 
förvara och enkelt transportera din maskin

För mer information, besök vår webbplats regelbundet på www.pfaff.com 
eller besök din närmaste auktoriserade PFAFF®-återförsäljare.

     BAGAGE
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LUXE MACHINE CASE

821280096 

PFAFF® creative icon™ 2 Exklusiv maskinväska. Förvara och transportera både 
maskin och tillbehör, såsom Fotpedal med flera funktioner, creative embellishment 
attachment och mycket mer.

• Förstklassig, hållbara material och delar

• 4 multi-riktningshjul

• Utvändiga handtag samt teleskophandtag

• Invändigt klädd med mikromocka. Påsar (15,5”x11,5”x5” med 0,25” tjockt skumplastfoder) och 
10,5”x8”x5” med 0,75” tjockt skumplastfoder) för att skydda extra tillbehör som Fotpedal med flera 
funktioner och creative embellishment attachment eller annat.

• Invändiga fickor för tillbehör

NY!
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EXKLUSIV 

821281096  

PFAFF® creative icon™ 2 Exklusiv broderenhetsväska. Förvara och transportera 
brodérenheten tillsammans med brodérbågarna som medföljer creative icon 2

• Förstklassig, hållbara material och delar

• Passar det hårda skumplastfodralet som levererats med brodérenheten

• Väskans breda "kanal" på baksidan träs över maskinväskans teleskophandtag för transport

• Dold rem för att fästa tillbehörsväska för smidig transport

• Mikromocka på insidan för att skydda innehåll

• Invändiga fickor för tillbehör

NY!
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PFAFF® Exklusiv overlockväska. I väskan kan du transportera och förvara både 
din maskin och dina tillbehör. 

EXKLUSIV OVERLOCKVÄSKA

821279096

PFAFF® creativ icon™ 2 Exklusiv tillbehörsväska. Smart förvaring för tillbehör, 
såsom pressarfötter, bobbin case, circular attachment, Quilt Binder, Veckapparat 
och mycket mer. Rekommenderad förvaringslayout finns på pfaff.com.

• Förstklassig, hållbara material och delar.

• Anpassad för mängder av pressarfötter och andra tillbehör i smarta utrymmen av skumplast och fickor i 
meshmaterial.

• Fästanordning för att kunna frakta den tillsammans med maskin- och brodérenhetsväska

• Klädd med skumplast på insidan för att skydda innehållet 

EXKLUSIV TILLBEHÖRSVÄSKA

821282096

NY!

NY!
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EMBELLISHMENT SAMPLER 

821330096  

PFAFF® creative icon™ 2 Embellishment Attachment Sampler Kit. Prover på olika 
band t ex organza, pärlor och garn för möjlihgheten att prova dessa på det nya 
brodértillbehöret. Varje band är 3,7 m (12") långt. Innehåller även en länk till ett 
kostnadsfritt broderi!

• 4 mm vitt pärlband

• 3 mm svart snodd

• 6 mm organzaband

• 10 mm organzaband

• 6 mm satinband 

• 10 mm satinband 

• Chenille garn

NY!

QUILT-KIT

821332096  

Tidsbesparande – du behöver aldrig ta bort tråden från maskinen för att spola 
undertråd.

• Automatisk avstängning när undertrådsspolen är full

• Bärbar och kompakt spolmaskin som du kan ta med dig när du behöver.

• Strömadapter (inkluderad) eller batteridriven.

SPOLMASKIN

821376096

J, L

PFAFF® creative icon™ 2 Quilt-kit. Förstklassiga tillbehör som quiltare behöver.

• Roterande, självreparerande skärmatta (12” x 12”)

• Rullkniv +reservblad

• Linjalset (6” x 12” & 6” x 6”)

• PFAFF®  nålar: 

Universal 80/12 5-pack
Quiltnålar, blandad 5-pack

NY!

NY!
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PFAFF®-saxar är speciellt utvalda för alla typer av tråd- och 
tygklippning i din sömnadsprocess. Varje sax har en specifik 
uppgift och hjälper till att uppnå en mer professionell finish

För mer information, besök vår webbplats regelbundet på www.pfaff.com 
eller besök din närmaste auktoriserade PFAFF®-återförsäljare.

     SAX
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     SAX
3,5" / 8.9 CM BRODÉRSAX MED BÖJD SPETS

4" / 10,2 CM RAK SAX MED EXTRA SMAL 

• Böjd smal spets för att kunna klippa där det är svårt att komma åt.

• Extra smal, vass spets för att klippa med precision.

• Perfekt för att klippa i svåråtkomliga ställen, klippa bort små trådrester med mera

• Extra smal, vass spets för att klippa med precision.

821288996

821286996

NY!

NY!
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4" / 10,2 CM BÖJD BRODÉRSAX MED EXTRA SMAL 
SPETS

4,5"/11,4 CM TRIMSAX

• Perfekt för att klippa i svåråtkomliga ställen, klippa bort trådrester

• Böjd spets för att underlätta när du klipper av tråd på tyg.

• Extra smal, vass spets för att klippa med precision.

• Specialsax med smal böjd spets och öppna fjädrande handtag. 

• Passar för både höger- och vänsterhänta

• Tunna, böjda blad som underlättar när du klipper

821287996

821289996

NY!

NY!
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4,5" / 11,.4 CM OMVÄND PINCETT MED BÖJD 
SPETS

6" / 15.2CM BRODÉRSAX MED BÖJDA HANDTAG

• Omvänd pincett, med böjd spets, som håller taget när du inte kan. 

• Enkel att använda - tryck för attt öppna och släpp för att stänga. Perfekt för att 

hålla fast tyg eller tråd, utan att behöva trycka och hålla ihop pincetten.

• Utmärkt val för många sömnadsprojekt.

• Med den dubbelböjda designen blir det smidigt att klippa tråden mellan tyget 

och pressarfoten när du broderar.

• De böjda bladen underlättar när du ska klippa trådar i brodérbågen.

821290996

821291996

NY!

NY!

 T I LLKOMMANDE    SAX

115



6" / 15,2 CM APPLIKATIONSSAX FÖR HÖGERHÄNTA

6" / 15,2 CM APPLIKATIONSSAX FÖR VÄNSTERHÄNTA

• Applikationssax, ""pelikanmodell"" höger, som gör att du kan klippa nära sömmen 

och ändå skydda tyget.                

• Perfekt sax när du ska klippa bort tyg runt en applikation eller klippa bort 

mellanlägg från baksidan av ditt broderi. 

• Applikationssax, ""pelikanmodell"" vänster, som gör att du kan klippa nära 

sömmen och ändå skydda tyget.                

• Perfekt sax när du ska klippa bort tyg runt en applikation eller klippa bort 

mellanlägg från baksidan av ditt broderi.

821292996

821293996

NY!

NY!
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6" / 15,2 CM APPLIKATIONSSAX

6" / 15,2 CM SYL

• Perfekt sax för att klippa i svåråtkomliga utrymmen.

• Helt raka kanter ger dig möjlighet att klippa med hela bladets längd, ända fram till 

spetsen.

• Syl med lång smal spets, perfekt hjälp för att peta bort små stygn, vända ut hörn 

eller som hjälp att peta in tyget under pressarfoten.

821297996

821294996

NY!

NY!
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6" / 15,2 CM SKALPELL

8" / 20,3 CM SKRÄDDARSAX

• Extra vasst skalpellblad som med lätthet skär genom oönskande stygn.

• Skruvlås så du enkelt kan byta blad.

• Skräddarsax, utformad med handtag som gör att tyget ligger slätt medan 

du klipper.

• Saxen har skarpa egg som klipper i flera lager och har ergonomiskt 

utformade handtag som underlättar när du ska klippa stora projekt.

821296996

821295996

NY!

NY!
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Oavsett vilken typ av projekt du syr, har PFAFF® rätt 
symaskinsnål för jobbet. Se till att byta nål var 6-8:e timme 
eller typ av tyg för att uppnå optimala sömnadsresultat. Ikonen 
nedan är en användbar påminnelse.

För mer information, besök vår webbplats regelbundet på www.pfaff.com 
eller besök din närmaste auktoriserade PFAFF®-återförsäljare.
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BALLPOINT-NÅL
821300096 (storlek 70/10 - 5 pack)
821301096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821302096 (storlek 90/14 - 5 pack)
821356096 (storlek 100/16 - 5 pack)
821303096 (Assorted - 5 pack)

Utformad för att smidigt gå ner mellan garntrådarna i stickade tyger utan att fastna 
tack vare den rundade nålspetsen 

NY!

NY!

NY!

For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

CUTWORK

134R TITANNÅLAR
821349096 (storlek 100/16 - 10 pack)
821352096 (storlek 110/18 - 10 pack)

Titanbeläggningen förbättrar nålens hållbarhet, går enklare ner genom tätvävda 

tyger och står bättre emot klistrigt material.  

821206096 (Assorted - 4 pack)

Skapa vackra cutwork-broderier snabbt och enkelt utan att behöva lägga 

mycket tid på att klippa.
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

BRODÉRNÅL

JEANS-NÅL

BRODÉRNÅL (TITAN)
821198096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821297096 (storlek 90/14 - 5 pack)

Med skydd mot för mycket friktion för bättre resultat när du broderar och syr 

dekorativt

821295096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821296096 (storlek 90/14 - 5 pack)
821197096 (Assorted - 5 pack)

Med skydd mot för mycket friktion för bättre resultat när du broderar och syr 

dekorativt

821354096 (storlek 70/10 - 5 pack)
821290096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821291096 (storlek 90/14 - 5 pack)
821292096 (storlek 100/16 - 5 pack)
821293096 (storlek 110/18 - 5 pack)
821208096 (Assorted - 5 pack)

Med den förstärkta nålens utformning, som har en rundad avsmalnande spets, 

minskar risken för trådbrott och hoppstygn. 

T ILLKOMMANDE    NÅLAR
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

LÄDERNÅL

MICROTEX-NÅL

821304096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821200096 (storlek 90/14 - 5 pack)
821305096 (storlek 100/16 - 5 pack)
821306096 (storlek 110/18 - 5 pack)

Skär genom skinn och kraftig skinn- och mockaimitation utan att lämna stora hål 
tack vare den kilformade nålspetsen 

821307096 (storlek 60/08 - 5 pack)
821308096 (storlek 70/10 - 5 pack)
821309096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821310096 (storlek 90/14 - 5 pack)
821202096 (Assorted - 5 pack)

Perfekt för mikrofibrer, polyester och andra syntetmaterial. Denna nål är 
avsedd för kantstickning och precisionssömnad, tack vare sin mycket tunna 
vassa nålspets.

OVERLOCK-NÅL
821311096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821199096 (storlek 90/14 - 5 pack)

Utformad specifikt för sömnad med overlock
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

QUILT-NÅL (TITAN)
821314096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821315096 (storlek 90/14 - 5 pack)

Går enklare ner i tyget och förhindrar hoppstygn tack vare sin speciella 
avsmalnande spets.

QUILT-NÅL
821312096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821313096 (storlek 90/14 - 5 pack)
821201096 (Assorted - 5 pack)

Går enklare ner i tyget och förhindrar hoppstygn tack vare sin speciella 
avsmalnande spets.

STRETCH-NÅL
821343096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821207096 (storlek 90/14 - 5 pack)

Perfekt för att sy i kraftigare stretchtyger, tack var den rundade nålspetsen. 

T ILLKOMMANDE    NÅLAR
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

TOPSTITCH-NÅL

TVILLINGNÅL, JEANS

821317096 (storlek 80/12 - 5 pack) 
821196096 (storlek 90/14 - 5 pack)
821318096 (storlek 100/16 - 5 pack)

Sy perfekt raka linjer med grövre tråd eller flera trådar tack vare det extra långa 
nålsögat.

821353096 (4.0mm - storlek 100/16 - 1 pack)

Med två övertrådar och en undertråd skapas två parallella sömrader 
samtidigt

TVILLINGNÅL, BRODERI
821358096 (2.0mm - storlek 75/11 - 1 pack)

Med två övertrådar och en undertråd skapas två parallella sömrader 
samtidigt

NY!

NY!

NY!
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

TVILLINGNÅL, STRETCH
821204096 (2.5mm - storlek 75/11 - 1 pack)
821205096 (4.0mm - storlek 75/11 - 1 pack)

Tvillingnål med rundad nålspets underlättar när du syr parallella sömmar i 

kraftigare tyger. kraftigare tyger. 

TVILLINGNÅL, UNIVERSAL
821361096 (1.6mm - storlek 70/10 - 1 pack)
821285096 (1.6mm - storlek 80/12 - 1 pack)
821286096 (2.0mm - storlek 80/12 - 1 pack)
821203096 (2.5mm - storlek 80/12 - 1 pack)
821288096 (3.0mm - storlek 90/14 - 1 pack)
821289096 (4.0mm - storlek 80/12 - 1 pack)
821287096 (4.0mm - storlek 90/14 - 1 pack)
821357096 (4.0mm - storlek 100/16 - 1 pack)

Med två övertrådar och en undertråd skapas två parallella sömrader 

samtidigt.

TVILLINGNÅL, VINGNÅL
821362096 (2.5mm - storlek 100/16 - 1 pack)

Sy dekorativa hålsömmar med vingnålen som gör hål i tyget medan stygn sys 
runt hålet.

NY!

NY!

NY!
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

UNIVERSALNÅL (TITAN)

UNIVERSALNÅL

821328096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821329096 (storlek 90/14 - 5 pack)

Går enkelt genom stickade och vävda tyger tack vare sin något rundade 
avsmalnande spets.

821345096 (storlek 60/08 - 5 pack)
821319096 (storlek 70/10 - 5 pack)
821324096 (storlek 70/10 - 5 pack)
821194096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821344096 (storlek 80/12 - 5 pack)
821325096 (storlek 80/12 - 10 pack)
821320096 (storlek 90/14 - 5 pack)

VINGNÅL 
821298096 (storlek 100/16 - 1 pack)
821299096 (storlek 120/21 - 1 pack)

För vackra dekorativa hålsömmar finns vingnålen som gör hål i tyget medan 
stygn sys runt hålen.

Går enkelt genom stickade och vävda tyger tack vare sin något rundade 
avsmalnande spets.

NY!

NY!

NY!
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PFAFF and INSPIRA are trademarks of KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. © 2019  KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. All rights reserved.

Besök oss regelbundet på vår Pfaff®-webbplats! www.pfaff.com

VAD ÄR HEMLIGHETEN 
BAKOM EN PERFEKT SÖM?

Tyget matas ovan- och underifrån samtidigt oavsett söm. Resultat: Tyget glider inte det minsta! Idealiskt för 
quiltning och annan sömnad! Endast PFAFF® maskiner har original IDT™-system inbyggt i symaskinen!

Tyget matas samtidigt 
både ovan- och 
underifrån!


