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VELKOMMEN... 
...til en verden af kreativ syning og til PFAFF®s store udvalg af tilbehør.

Din autoriserede PFAFF®-forhandler vil hellere end gerne rådgive dig og vise dig det komplette udvalg af tilbehør. Du kan 
også finde alle de seneste nyheder om PFAFF®s tilbehør på internetadressen  
www.pfaff.com
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L  creative icon™

 performance icon™  
 

Topmodellen fra PFAFF®!

creative icon™ er den innovative sy- og broderimaskine med 
funktioner og sykomfort, der skaber nye standarder over hele 
verden. Den har det største arbejdsområde; forbindelse med 
WiFi og mySewnet ™; Integreret Dual feed-teknologi; lyseste 
LED-belysning; over 800  sømme og mere end 800 indbyggede 
broderimotiver og mange flere innovative og eksklusive 
funktioner.

     SY- OG  
 BRODERIMASKINER!

Før du begynder på din rejse 
gennem en verden af PFAFF® 
tilbehør, skulle du lige tage at 
kaste et hurtigt blik på det aktuelle 
sortiment af PFAFF® symaskiner. 
Gennemtænkt sykomfort, 
holdbar kvalitet, en bred række 
syfunktioner samt et elegant 
design – PFAFF®-navnet står for 
alle disse kendetegn. Du kan finde 
detaljerede oplysninger om hver 
enkelt maskine hos din PFAFF®-
forhandler eller på internetadressen 
www.pfaff.com.
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BEMÆRK DIN MASKINES KODEBOGSTAVER OG MODELNUMMER!

A B C D E F G H J K L
Du kan let finde ud af, hvilket tilbehør der kan anvendes på din maskine. Din PFAFF® -forhandler hjælper dig 
gerne.

Hvilken trykfod passer til din symaskine? Det eneste, du skal gøre, er at kontrollere koden!

Maskiner med en stingbredde på 5,5 mm og 6 mm, 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 en stingbredde på 5,5 mm,  
uden IDT™-system

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

C

Maskiner med en stingbredde på 5,5 mm,  
uden IDT™-system

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

B

Maskiner med en stingbredde på 5 mm og 6 mm,  
uden IDT™-system

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

A

* Disse symaskiner har et trykfodsfæste på 6 mm. Nyere trykfødder passer til trykfodsfæster 
på 8 mm, hvorfor der kan være et lille mellemrum mellem fæstet og trykfodens 
fastgørelsespunkt. Når du bruger disse nyere typer trykfødder, skal du derfor skifte til et 
trykfodsfæste på 8 mm.

Maskiner med en stingbredde på 6 mm, 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 stingbredde og IDT™ -system

creative icon™  
performance icon™

performance icon™

L
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BEMÆRK DIN MASKINES KODEBOGSTAVER OG MODELNUMMER!

Maskiner med en stingbredde på 5,5 mm,  
uden IDT™-system

hobby™ 1142, 1132, 1122

H

Maskiner med en stingbredde på 7 mm, med IDT™-system

creative™ 1.5  
quilt ambition™ 2.0, 630   
ambition™ 1.0, 1.5 
ambition™ 610, 620 
ambition essential™ 
passport™ 2.0, 3.0

Maskiner med en stingbredde på 6 mm

SMARTER BY PFAFF™ 260c,160s,140s     

K

Maskiner med en stingbredde på 9 mm, 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, 710

J

Maskiner med en stingbredde på 9 mm, 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 en stingbredde på 9 mm,  
uden IDT™-system

creative™ 7560



7



8

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR    DEKORATIVT  T ILBEHØR
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SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR    DEKORATIVT  T ILBEHØR SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR    DEKORATIVT  T ILBEHØR

Elsker du at sy? Kan du lide at eksperimentere? 
Sætter du en ære i professionelle syresultater? Så 
opfordrer vi dig hermed til at tage en kreativ rejse 
gennem sortimentet af tilbehør fra PFAFF®. Du vil 
opdage mange smarte ekstrafinesser, som vil inspirere 
dig til nye ideer, og som kan udvide din symaskines 
funktionsmuligheder helt utroligt. Mange effekter og 
teknikker er kun mulige, hvis du har det rette tilbehør.

Du kan få flere oplysninger ved at besøge vores hjemmeside 
på www.pfaff.com eller besøge nærmeste autoriserede 
PFAFF®forhandler med jævne mellemrum.

    SYNING
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  FUNKTIONELT  
 TILBEHØR

Kunne du tænke dig, at dit 
håndsyede tøj var lige så perfekt 
som de bedste konfektionsvarer? 
Så kig engang på det store udvalg 
af trykfødder fra PFAFF®. Du finder 
den rigtige trykfod til hver brug. De 
gør en hvilken som helst syopgave 
nemmere ... og nogle jobs er kun 
mulige ved hjælp af den korrekte 
trykfod. Din PFAFF®forhandler giver 
dig gerne flere oplysninger.

Bemærk kodenumrene til de forskellige PFAFF®-symaskiner, 
så du straks kan se, hvilke trykfødder der fås til din model.

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR   

821261096   
L 
creative iconTM performance iconTM

Kontroller flere funktioner i din maskine som f.eks. trådklip, hæftning eller 
tilbagesyning uden at fjerne hænderne fra dit projekt.

3 brugerdefinerbare funktionskontakter • 2 sidekontakter

   • 2 sidekontakter

   • 1 hælkontakt

Fem programmerbare symaskinefunktioner omfatter: • Trykfodsløft

• Saks.

• Tilbagesyning

• Hæftning

• Mønsterbegyndelse/Genstart

• Separat nål op/ned-funktion

• Ekstra langt 2,5 m USB-kabel til forskellige sypositioner 

• Ergonomisk design

• Gummibund for stabilitet

MULTIFUNKTIONEL FODPEDAL



Den automatiske nåletråde kan ikke bruges 
på gruppe L-maskiner.
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SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR

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

Trykfoden med sømstyr og IDT™-systemet styrer syningen perfekt ved sammensyning 
af lag. Trykfoden er designet, så den hjælper dig med at sy sømrummet med samme 
afstand fra kanten på hele projektet. Trykfoden er forsynet med et metalstyr med en 
afstand på 1,5 cm fra midterste nåleposition, der er et af de mest anvendte sømrum 
ved syning af beklædning. Styret har fire markeringer til forskellige størrelser sømrum.   

1. Klik foden med sømstyr og IDT™-systemet på.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm.

4. Placer stoffet, så det vender ret mod ret ved sammensyning af stoffer.

5. Placer stoffet under trykfoden med metalstyret på kanten af stoffet til et sømrum på 1,5 cm.Begynd at 
sy. Styret følger kanten af stoffet, og sømmen sys med perfekt lige sømrum.

6. Brug de 4 andre røde markeringer på trykfoden til et smallere sømrum.

TRYKFOD MED SØMSTYR TIL IDT™-SYSTEM

820473096   
C D E F G J K L

Det kan være en langsommelig proces at sy knapper i – men ikke når du bruger 
knapisyningsfoden! Brug den til isyning af knapper af forskellig størrelse og med to 
eller fire huller. Du skal bare indstille stingbredden, så den passer til mellemrummet 
mellem hullerne, så gør maskinen resten. Du kan også sy knapper i med trådhals, 
se illustrationen.

KNAPISYNINGSFOD

1. Marker på stoffet, hvor du ønsker knappen 
placeret. 

2. Klik knapisyningsfoden på. 

3. Sænk transportøren. 

4. Isæt knappen mellem det sorte metalstykke 
og trykfoden. Sørg for at de to huller er 
placeret midt i det åbne stykke foran på 
trykfoden. 

5. Læg stoffet under trykfoden. Vælg 
knapisyningssøm eller zigzag.

Hvis knappen skal have hals, skal du skubbe plastikstykket på trykfoden ud mod dig, så det placeres mellem 
de to huller i knappen. Når du har syet knappen i, skal du trække plastikstykket tilbage, fjerne knappen fra 
trykfoden og klippe trådenderne over. Vikl sytråd rundt om „trådhalsen“ imellem knappen og stoffet, og bind 
en knude. 

6. Juster stingbredden, så den passer til 
afstanden mellem hullerne i knappen. Du kan 
dreje på håndhjulet for at sikre, at nålen går 
ned det rigtige sted.

7. Sy. Maskinen hæfter automatisk, hvis du 
anvender knapisyningssømmen. Hvis du 
bruger zigzag søm, skal du sy knappen fast 
med 5-6 sting. 
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SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR

820672096   
J K L

416042001  
H

Den manuelle knaphulsfod syr knaphullet manuelt i fire trin. (Knaphuller, der skal sys 
på et meget lille stykke stof og tæt på en forstærket kant, fremføres ikke altid optimalt 
med den store Sensormatic-knaphulsfod. I sådanne tilfælde skal du bruge den 
manuelle knaphulsfod).

413170301   
J

68003184 
L

Sensormatic-knaphulsfoden syr det perfekte knaphul. Begge sider af knaphullet sys i samme retning for at få 
et mere ensartet resultat. Knaphullet sys automatisk færdigt, uanset hvilken maskinmodel du har. En PFAFF®-
maskine syr altid et perfekt knaphul. Der er forskellige valgmuligheder til de forskellige maskinmodeller. Se 
maskinkoden, og vælg den rette trykfod til din maskine

TIP! Stoffer, der let forskyder eller strækker sig, skal forstærkes med vandopløseligt mellemlægsstof eller 
et andet tyndt stabiliseringsmateriale. Knaphuller bliver mere stabile og slidstærke, hvis der isættes en 
garntråd under syningen. Knaphuller i sengetøj bliver særligt flotte, hvis du bruger en kraftigere tråd med en 
topstitchnål.

KNAPHULSFOD 

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

Trykfoden med justerbart styr og IDT™-system sikrer, at dine topstikninger og 
dekorative stikkesting sys perfekt. Trykfoden har en „lineal“ med et justerbart styr, der 
er designet, så du kan placere styret efter behov. Placer styret langs en allerede 
syet søm eller op mod en kant, og du får de smukkeste topstikninger. Brug både 
ligesømme og pyntesømme. Trykfoden er også perfekt til kanalquiltning.

1. Klik foden med justerbart styr og IDT™-systemet på.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en søm efter eget valg.

4. Indstil det justerbare grå styr ved at flytte det til højre eller venstre langs „linealen“.

5. Sy ved at lade styret følge din søm, kant eller markering.

TRYKFOD MED JUSTERBART STYR TIL IDT™-SYSTEM
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SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR

En fantastisk idé – forsøg at kombinere 
fin silke med afslappet fløjl. Forskellige 
typer stoffer kan uden problem sys 
sammen takket være det unikke 
IDT™-system på PFAFF®-symaskiner. 
Stoflagene fremføres fuldstændigt jævnt 
både fra oven og fra neden. Der er ikke 
noget, der kan rykke sig. Læs mere om 
IDT™-systemet på www.pfaff.com. 



A B

C D
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Beklædning i de fineste stoffer kræver perfekt 
isyede lynlåse – det er ikke noget problem 
med den specielle lynlåstrykfod fra PFAFF®.  

820474096   
C D E F G J K L

En usynlig lynlås er den mest skjulte form for lynlås, du kan sy. Som navnet antyder, er 
lynlåsen skjult i en søm og er faktisk usynlig. Derfor er den usynlige lynlås et populært 
valg til selskabskjoler syet i eksklusive materialer. Men den er også utroligt velegnet 
til nederdele, bluser og andre former for beklædning samt boligtekstiler. En usynlig 
lynlås er nem at isy med Pfaff® trykfod til usynlig lynlås.

1. Marker længden af lynlåsen på retten af stoffet. Lynlåsen skal være mindst 2 cm længere end 
lynlåsåbningen.

2. Påsæt trykfoden til usynlig lynlås og vælg ligesøm med nålen i midterposition og stinglængde 2,5 til 
3,0 mm.

3. Åbn lynlåsen og fingerpres lynlåsens tænder, så sylinien på lynlåsen bliver synlig. Du må ikke stryge 
lynlåsen!

4. Læg lynlåsens højre side på den højre side af åbningen, retsiden af lynlåsen mod retsiden af stoffet. 
Lynlåsens sylinie/fold skal ligge lige over sømlinien på stoffet og lynlåsen skal starte 1,5 - 2 cm fra 
stoffets øverste kant. Sørg for at lynlåsen stopper 2 - 3 cm under lynlåsåbningen. Nål den evt. fast. (ill. 
A)

5. Pres forsigtigt lynlåsens tænder mod højre og sænk trykfoden, så tænderne ligger i den højre rille under 
trykfoden.

6. Sy fra oven og stop, hvor du har markeret, lynlåsen skal stoppe. (ill. B,C)

7. Luk lynlåsen og læg lynlåsens venstre side mod venstre side af åbningen, ret mod ret. Sørg for at stoffet 
er lige foroven.

8. Nål lynlåsen fast og åbn lynlåsen.

9. Pres forsigtigt lynlåsens tænder mod venstre og sænk trykfoden, så tænderne ligger i den venstre rille 
under trykfoden.

10. Sy fra oven og stop, hvor du har markeret, lynlåsen skal stoppe. Luk lynlåsen.

11. Sæt standard lynlåsfoden på, den højre side af foden monteret i trykfodsfæstet. Flyt nålen helt til højre. 
Sy nu sømmen sammen nedefra og op til lynlåsen. (ill. D)

12. Hold lynlåsen væk fra stoffet (mod højre), når du syr, så den ikke kommer med i sømmen. Sy så tæt som 
muligt på lynlåssømmen, og sy et lille stykke forbi lynlåssømmen.

13. Pres sømmen og lynlåsen forsigtigt.

TIP! Hvis lynlåsen er for lang, sy over tænderne i den ønskede længde med en zig zag- eller ligesøm og 
klip overskydende lynlås af. Du kan dække enden af lynlåsen med et lille stykke stof. Lynlåsen bør være ca. 
2 cm længere end lynlåsåbningen.

TRYKFOD TIL USYNLIG LYNLÅS

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR
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Lynlåsfoden, som er det vigtigste lynlåstilbehør, hjælper dig med isyning af lynlåse. 
Ved isyning af lynlåse, uanset type, er det vigtigt at sy lige ud for kanten på 
lynlåstænderne. Det kan du bruge lynlåsfoden til. Den kan sættes på i venstre eller 
højre side af trykfodsfæstet efter behov.

Centreret lynlås (skjult i begge sider):

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

K*undtagen SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

820287096   
A

LYNLÅSFOD TIL IDT™-SYSTEM

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR

1. Overkast sømrummene. Sy stoflagene 
sammen ret mod ret med en ligesøm frem 
til den markering, der angiver, hvor lynlåsen 
skal indsættes.

2. Ri resten af sømmen sammen. Pres 
sømrummene fra hinanden.

3. Ri lynlåsen i, og centrer tænderne under 
den riede søm. Lynlåsskyderen skal ligge 
over den øverste stofkant.

4. Monter lynlåsfoden på maskinen.

5. Anbring kanten af lynlåsfoden tæt på 
lynlåstænderne, og flyt nålen, så du syr i en 
afstand af ca. 6 - 10 mm fra den midterste 
sømlinje. Sy langs begge sider og forneden på 
lynlåsen med en ligesøm.

6. Fjern ritrådene.
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820545096   
B C D E F G J K L 
til IDT™-system

Elastikfoden styrer, strækker og påsyr en 6 til 12 mm bred elastik i én arbejdsgang. 
Brug den til sportstøj, undertøj og andet, hvor du vil indsætte en elastik.

1. Indstil den mørkegrå talskive på elastikfoden. Den ønskede værdi skal stå ud for den lille metalpil. Jo 
højere tallet er, jo mere strækkes elastikken. Elastikkens smidighed har indflydelse på syresultatet.

2. Skub forsigtigt den mørkegrå rulle hen mod talskiven, og løft den op.

3. Før elastikken ind i den lange rille i trykfodens bund.

4. Drej den grå rulle, indtil midterrillen på rullen passer med elastikkens bredde, så elastikken føres lige 
frem.

5. Før rullen ned over elastikken, og klik den på plads ved at skubbe den forsigtigt væk fra talskiven.

6. Klik elastikfoden fast på symaskinen. Indstil maskinen til almindelig zigzagsøm. Juster stingbredden i 
forhold til elastikkens bredde og stinglængden i forhold til elastikkens smidighed, og hvor mange rynker 
der skal være.

7. Aktivér IDT™-systemet.

8. Læg stoffet under trykfoden, og sy. Stoffet rynker, efterhånden som elastikken strækkes og sys fast.

ELASTIKFOD TIL IDT™-SYSTEM

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR

Den automatiske nåletråde kan ikke bruges 
på gruppe L-maskiner.



Den automatiske nåletråde kan ikke bruges 
på gruppe 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, til IDT™-system

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

Oplægning forhindrer stofkanterne i at trevle, og du opnår en regelmæssig og 
holdbar kant. Med sømfolderen kan du sy en oplægning på lette og mellemsvære 
stoffer til beklædning og boligtekstiler uden først at skulle stryge stofkanterne.  

1. Vælg en ligesøm, monter sømfolderen, og aktivér IDT™-systemet (hvis det findes på din maskine). 
Om nødvendigt kan du nøjes med at presse starten af oplægningen til en bredde på 2, 3 eller 4 
mm afhængigt af trykfodens størrelse. Læg sømfolderen fladt i rillen under foden, og sy et par sting. 
Sænk nålen ned i stoffet for at holde det på plads. Løft nu trykfoden, og træk klippekanten af stoffet 
ind i sneglen på sømfolderen. Sænk foden, og fortsæt med at sy, samtidig med at du holder op i 
klippekanten foran foden.

2. Pas på, at stoffet ikke kommer ind under højre halvdel af trykfoden.

Tip! Sy oplægning i vævede stoffer med en ligesøm. Til elastiske, bløde stoffer anbefales en zigzag, som 
blot lige dækker sømfolden. (Skarpe kurver er ikke velegnede til denne type sømfolder.)

SØMFOLDER

820245096   
A B C D E F G J K L

Kantning med skråbånd er en meget enkel metode, som bruges til at give stofkanter 
et glat og pænt udseende. Til denne teknik skal du bruge ufalset skråbånd med en 
bredde på 24 mm.

1. Fjern trykfoden. Monter skråbåndsfolderen.

2. Klip starten af skråbåndet skråt.

3. Før båndet ind i skråbåndsfolderens snegl, og træk det bagud.

4. Indstil skråbåndsfolderen og/eller nålens position, så nålen stikkes ned ca. 1 - 1,5 mm fra den foldede 
kant på skråbåndet.

5. Sy ca. 25 mm langs skråbåndet.

6. Læg nu den kant af stoffet, der skal kantes, mellem skråbåndskanterne i udboringen på 
skråbåndsfolderen. Skråbåndet foldes nu automatisk om den klippede kant under syningen

Tip! Du opnår en ekstra dekorativ effekt, hvis du bruger en zigzag- eller pyntesøm.

SKRÅBÅNDSFOLDER

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR
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820256096   
D E G J K L 
til IDT™-system

Denne trykfod er perfekt, når du skal sy en usynlig oplægning. Den kan bruges til 
syning af elastiske blindsømme, så du opnår et fuldendt resultat – uden at yderligere 
arbejde med sømmen er nødvendigt. Det er ikke længere nødvendigt at sy i 
hånden.

1. Klik trykfoden til usynlig oplægning på.

2. Buk kanten mod vrangen i oplægningens bredde.

3. Buk oplægningen ud igen, så den rå stofkant stikker ca. 1 cm ud.

4. Anbring stoffet, så stoffolden ligger under nålen. Juster skruen, så den røde lineal ligger op mod 
stoffolden.

Tip! Hvis stingene er synlige på retsiden af stoffet, skal du justere den røde lineal en smule mod venstre ved 
hjælp af skruen på højre side af foden.

TRYKFOD TIL USYNLIG OPLÆGNING TIL IDT™-SYSTEM

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

Smalkantfoden er ideel til præcise kantstikninger eller ved sammenføjning af to 
stofstykker eller blonde mod en stofkant. Metalføringen midt i trykfoden sørger for at 
styre de to stofstykker.

1. Indstil maskinen til zigzag eller pyntesøm. Nålens position varierer alt efter det ønskede resultat.

2. Ved syning af smalle pyntestikninger skal stofkanten lægges ind mod midterføringen på trykfoden.

3. Flyt nålen til den ønskede venstreposition, og sy stikningen.

Sammensyning af blonder og stoffer: Læg blonden eller de hæftede stofkanter på hver sin side af 
trykfodens lineal, og sy dem sammen med zigzagsøm eller pyntesøm.

Påsyning af blonder på stof: Læg den strøgne/pressede stofkant til venstre for midterlinealen og den 
hæftede blondekant til højre for midterlinealen. Både stof og blonde skal lægges under foden med retsiden 
opad. Midterlinealen holder stofferne adskilt, så syningen bliver mere præcis. Vælg en zigzagsøm, og sy 
over kanten af stoffet og blonden. Indstil bredden og længden på din zigzagsøm efter behov.

SMALKANTFOD TIL IDT™-SYSTEM

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR
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820664096   
B C D E F G J K L 
til IDT™-system 

På grund af den specielle belægning på undersiden af denne trykfod er den perfekt 
til syning i stoffer, der er svære at fremføre, som f.eks. læder, skumgummi, plastik, 
imiteret læder og plastikbelagte stoffer.  

1. Klik Trykfod med glidesål på.

2. Vælg den ønskede søm, og sy.

TRYKFOD MED GLIDESÅL TIL IDT™-SYSTEM

820663096   
B C D E F G J K L

Denne specielle trykfod indeholder to metalruller, hvilket gør den til et godt valg til 
syning og dekoration af stoffer, som ikke er nemme at fremføre, såsom læder, plast, 
folie og lignende stoffer. Med rullefoden bliver disse stoffer meget lettere at arbejde 
med. Vi garanterer for et godt resultat!

1. Sæt rullefoden på.

2. Vælg den ønskede søm og sy.

RULLEFOD
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TRYKFOD MED SØMFOLDER & GUIDE TIL IDT™-SYSTEM

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR

Du kan bruge Trykfod med Sømfolder & Guide sammen med forskellige typer af 
borter, såsom blonder, broderede borter eller forskellige stoftyper, og de smukke 
PFAFF® 9 mm sømme til at skabe flotte borter. Du kan sy lingeri på et øjeblik eller 
tilføje blonder for at lave smukke lommetørklæder eller yndige duge. Denne trykfod 
fører nemt blonden og stoffet igennem åbningerne forrest på trykfoden, folder stoffet 
og syr samtidigt borten på plads.

1. Tråd maskinen med almindelig sytråd eller brodértråd som overtråd og almindelig sytråd som 
undertråd.

2. Vælg den søm, du ønsker at bruge. For eksempel: Blonden kan sys fast på stoffet med en ligesøm og 
en 4 mm-tvillingenål eller en højrejusteret bred pyntesøm. 
Bemærk! Pyntesømme, der sys fremad, virker bedst. (Undgå sømme med for meget bagudrettet 
bevægelse).

3. Fold en 6 mm oplægningskant af stoffet mod vrangen, og pres den med fingrene eller et strygejern.

4. Indsæt stoffets foldede kant med retten opad i venstre guide og blonden (med retten opad) i højre 
guide, og lad den foldede stofkant og blonden glide ind i trykfoden, inden trykfoden monteres på 
symaskinen.

5. Sørg for, at stoffet og blonden nemt kan glide igennem åbningerne.  
Bemærk! Lette, men stabile stoffer og blonder virker bedst.

6. Montér Trykfod med Sømfolder & Guide på symaskinen.

7. Aktivér IDT™-systemet.

8. Sy forsigtigt, og ikke for hurtigt. Hvis din maskine har hastighedskontrol, skal du nedsætte syhastigheden 
for nemt at føre stoffet og blonden, mens du syr. Hold stoffet i venstre hånd og borten i højre hånd, og 
sy.

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

Topstikningsfoden med to niveauer og IDT™-systemet styrer dine topstikninger og 
din kantsyning perfekt. Undersiden af trykfoden er konstrueret, så den glider langs 
den foldede kant og laver en smuk topstikning på stoffet. Brug topstikningsfoden til 
kantning af uhåndterlige projekter som f.eks. linninger, gardiner osv. Du kan dermed 
have stoffet til at hænge ud over friarmen, så det er nemmere at sy.

1. Klik topstikningsfoden for IDT™-systemet på.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm.

4. Styr stoffet med trykfodens inderste venstre side.

5. Juster nålepositionen mod venstre for at få den ønskede topstikningsafstand.

TOPSTIKNINGSFOD MED TO NIVEAUER TIL IDT™-SYSTEM

820931096  
D E G J K L



821162096   
J K L

Denne letanvendelige sømguide klikkes ganske enkelt på stingpladen på højre eller 
venstre side af trykfoden i den ønskede afstand fra nålen. Herved er det nemt at sy 
lige linjer og nøjagtige sømrum. 

Brug markeringerne på stingpladen som en guide til at hjælpe med at placere den 
magnetiske sømguide. 

MAGNETISK SØMGUIDE
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TOPSTIKNINGSFOD TIL HØJRE KANT MED TO NIVEAUER TIL IDT™-SYSTEM
Topstikningsfoden til højre kant med to niveauer styrer nemt stof med hævede 
sømme. Trykfodens underside er konstrueret, så den er højere i højre side og kan 
glide langs en foldet kant eller en hævet søm. Brug foden sammen med en ligesøm 
for at få perfekte topstikninger eller kantstikninger på lommer, kraver, kantebånd 
m.m., eller vælg en pyntesøm for at få en flot finish.

1. Monter topstikningsfoden til højre kant med to niveauer.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm eller en pyntesøm.

4. Placer stoffet under trykfoden, således at den indvendige højre side af trykfoden glider hen over en 
allerede syet søm eller mod en kant. (Billede)

5. Juster om nødvendigt nålens position for at få den ønskede effekt.

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR

821007096 
D E G J K L
til IDT™-system
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820243096  A* C D E F G 
A* undtagen hobby™ 301, 303,  
307 og 309  

413039601  J

Frihånds-/stoppefoden er perfekt til syning af frihåndsbroderier eller stopning.

1. Sørg for, at nålen står i højeste position.

2. Monter stoppefoden: Klem sammen foran og bag på foden med tommel- og pegefinger. Sæt 
holderen på stoppefoden så langt ind som muligt i udboringen bag på trykfodsfæstet.

3. Den ”C-formede” lineal skal nu glide på plads rundt om trykfodsfæstet. Den lange arm skal sidde bag 
ved nåleholderen. Spænd skruen.

4. Sænk transportøren.

5. Spænd eventuelt stofstykket fast i en rund broderiramme.

6. Vælg en ligesøm, og aktivér frihåndsfunktionen, eller sæt trykfoden i stoppe-/frihåndsfunktionen.

7. Hent undertråden op, og sy et par sting for at hæfte. Klip trådenderne af tæt på stoffet, og fortsæt med 
at sy.

Tip! Husk, at når du syr med sænket transportør, bestemmer du selv stinglængden. Hvis du holder en jævn, 
middel til hurtig syhastighed, kan du sy en mere ensartet længde af lige sting. Hvis du syr for langsomt, kan 
der dannes små knuder på vrangsiden.

FRIHÅNDS-/STOPPEFOD

Hvad enten du syr, broderer eller leger med creative™ spolekapsel – så kan du 
aldrig få for mange undertrådsspoler! 

UNDERTRÅDSSPOLER

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

820921096   
J  
10-pak, grå

820905096   
J  
Farvede spoler, pakke med 
20

821037096  J  
Farvede spoler, pakke med 20, versionen 
2

821038096  K 
10-pak, klar

416475801  K

SYNING    FUNKTIONELT  T ILBEHØR

821147096  L 
10-pak, violet
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SPOLER MED BOBBIN 
140000746  J 
Boks med 144 stk, hvid

68008984  J 
Boks med 144 stk, sort

  
821192096 L 
10-pak, hvid

821193096 L 
10-pak, sort
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SYNING    DEKORATIVT  T ILBEHØR

 DEKORATIVT TILBEHØR

Ved du, hvor meget kreativt potentiale der er skjult i en almindelig symaskine? En 
overraskende stor mængde! Med de rigtige trykfødder kan du fremtrylle de mest 
fantastiske effekter, unikke detaljer og iøjnefaldende effekter for at give alle dine 
projekter et unikt præg. Bliv inspireret af det store udvalg af dekorative trykfødder, 
og de muligheder de tilbyder. Din Pfaff®-forhandler er ekspert i trykfødder.

Bemærk kodenumrene til de forskellige Pfaff-symaskiner, så du straks kan se, hvilke trykfødder der fås til din model.
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SYNING    DEKORATIVT  T ILBEHØR

Tvillingenål 
620104596: 1,6 mm

620104696: 2 mm

Brug bisetungen til at fremhæve biserne. Bisetungen monteres på maskinens 
stingplade. Tungen løfter stoffet op, når du syr, så biserne bliver højere og mere 
synlige. 

Brug bisefoden med fem riller og den store bisetunge til kraftige stoffer.

1. Monter den ønskede bisefod på maskinen.

2. Sæt noten på bisetungen ind i boringen på stingpladen, og lad tungen pege bagud. Sæt en 1,6 - 
2,5 mm tvillingenål i maskinen.

3. Tegn eller lav streger på stoffet der, hvor du vil have biserne. Anbring stregen i midten af trykfoden. 
Sy en anelse langsommere end normalt, så du har lettere kan styre stoffet. Bisetungen løfter midten 
af stoffet op, så biserne bliver fremhævet (træk forsigtigt i stoffet, så det strammes ud, mens du syr 
biserne).

BISETUNGE 

Dobbeltnål
620104696: 2 mm

820226096   
B C D E F G J K L

Den klassiske biesefod egner sig til bomuld, lette uldstoffer eller andre fine, 
tyndere materialer. Bieser giver sengelinned, puder, bluser eller børnetøj et strejf af 
nostalgi. 

1.  Montér biesefoden.

2. Montér en dobbeltnål. Til biesefoden med 5 riller passer det med en afstand på dobbelnålen på 
2mm.

3. Tråd dobbelnålen. (Se trådning af dobbeltnål i brugsanvisningen til symaskinen).

4. Markér med en forsvindingspen en streg for den første biese. 

5. Sy den første biese efter stregen. For at sy den næste biese lægges stoffet under trykfoden, så den 
første biese kører i én af rillerne under trykfoden. Herved er det let at sy parallelle bieser. 

BIESEFOD MED 5 RILLER

820678096   
J K* L
K*undtagen creative™ 1.5
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Tilbehøret til syning af cirkler er det perfekte værktøj, når du gerne vil lave flotte 
dekorationer på syprojekter, tøj og quilte. Du kan nemt sy cirkler, blomster eller dele 
af cirkler og skabe enestående borter eller grafiske mønstre. Du kan kombinere 
cirkler i forskellige størrelser og lave store mønstre. Næsten alle nytte- eller 
pyntesømme* kan anvendes, når du syr med dette tilbehør, så du kan frit vælge din 
yndlingssøm. Mulighederne med tilbehøret til syning af cirkler er lige så uendelige 
som de cirkler, det skaber!  
 
* Sømme med en standardbredde på over 9 mm og sømme med 
baglæns fremføring kan ikke benyttes.
I pakken finder du følgende dele:

A. Tilbehør til syning af cirkler med størrelsesmåler

B. Fikseringsnål

C. Tre forskellige skabeloner: Én til syning af cirkler (1), én til syning af en blomst med fire blade (2) og én 
til syning af en blomst med seks blade (3). Tallene på skabelonerne svarer til cirklens diameter (i cm).

D. CD med brugervejledning på 11 sprog, et selvstudium og ideer til, hvordan man kombinerer cirkler ved 
at bruge skabelonerne

Med tilbehøret til syning af cirkler kan du sy cirkler med en diameter fra 6 cm og op til 26 cm (2½ – 10¼“). 
Cirklernes diametre er trykt både i centimeter og i tommer.

TILBEHØR TIL SYNING AF CIRKLER

821026096   
J K L

SYNING    DEKORATIVT  T ILBEHØR
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TIPS OG RÅD 

Forlængerbord/quiltebord
Når du anvender tilbehøret til syning af cirkler, anbefales det at bruge et forlænger-/quiltebord. Dette giver 
ekstra støtte under stoffet og gør det lettere at styre stoffet. Forlænger-/quiltebordet fås som ekstra tilbehør.

Sømvalg
Nytte- og pyntesømme giver flotte resultater med dette tilbehør. Der kan dog ikke anvendes sømme, som 
har en standardbredde på over 9 mm, og sømme med baglæns fremføring. 
Tip! Jo kortere stinglængden er, desto lettere er det at få en pænt sammenføjet cirkel. Når du skal til at lukke 
cirklen, skal du sænke syhastigheden og om nødvendigt justere stinglængden for at sy mellemrummet.

Applikationer
Du kan sy applikationer med tilbehøret til syning af cirkler. Brug noget stof, som ikke trævler, eller lav 
applikationer med rå kanter. Du kan ganske enkelt sy applikationen fast med en ligesøm, klippe det 
overskydende stof af og afslutte med at sy en satinsøm hen over de rå kanter. Når du syr i flere lag stof, er 
det endnu vigtigere at styre stoffet forsigtigt og sørge for, at alle stoflag fremføres samtidig.



A.

B.

1"
(24 mm)

821082096   
B C D E F G J K L
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DEKORATIONSFOD MED FLERE GUIDELINJER
Dekorationsfoden med flere guidelinjer er designet til at hjælpe dig med at sy 
parallelle rækker af pyntesømme, som er jævnt fordelt. Den klare trykfod giver et 
bedre overblik og hjælper med at justere sømrækkerne i forhold til hinanden. Du 
kan bruge de lodrette guidelinjer til at placere rækkerne med ens afstand, og de 
vandrette guidelinjer til at justere startpunkterne i forhold til hinanden og til at lave 
præcise hjørnevendinger med et interval på 6 mm eller 12 mm. Dekorationsfoden 
med flere guidelinjer kan også anvendes som en guide, når du syr maxi-sømme.

Dekorative borter

1. Deaktiver IDT™-systemet.

2. Montér dekorationsfoden med flere guidelinjer.

3. Vælg en pyntesøm. 

4. Markér en linje på stoffet på det sted, hvor 
midten af sømmen skal være.

5. Læg rivbart stabiliseringsmateriale under stoffet.

6. Placer stoffet under trykfoden, således at den 
røde midterlinje på foden flugter med linjen på 
stoffet.

7. Sy den første række med pyntesømme.

8. Vælg en anden pyntesøm, eller fortsæt med 
samme søm.

9. Flyt stoffet mod venstre. Beslut, hvilken afstand 
du gerne vil have mellem rækkerne.

10. Brug de vandrette røde linjer til at sikre, at hver 
række starter samme sted.

11. Sy den nye sømrække ved at bruge de lodrette 
røde linjer på foden som guide, mens du syr.

12. Flyt stoffet, og sy den nye række til venstre for 
midten. 

13. Fortsæt med flere sømme efter ønske for at lave 
en bredere bort.

14. Fjern stabiliseringsmaterialet.

Maxi-sømme:

1. Deaktiver IDT™-systemet.

2. Montér dekorationsfoden med flere guidelinjer.

3. Vælg en maxi-søm. 

4. For at få en lige sømlinje skal du tegne en 
linje på stoffet på det sted, hvor syningen 
skal være. Fortsæt med at markere en 
eller to linjer på hver side af midterlinjen. 
(Illustration A)

5. Læg rivbart stabiliseringsmateriale under 
stoffet.

6. Sy forsigtigt, og lad maskinen styre 
fremføringen af stoffet.

7. Sørg for, at de markerede linjer og de 
lodrette røde linjer på begge sider af 
trykfoden er parallelle, mens du syr. 
(Illustration B)

8. Fjern stabiliseringsmaterialet.
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820214096   
B C D E F G J K L

APPLIKATIONSFOD 
Du kan bruge applikationsfoden til at sy perfekte, smalle og tætte satinsømme på 
applikationer. Trykfoden er kort, og det øger synligheden. Du vil blive begejstret 
over denne brugervenlige trykfod. Brug den over en snor af hæklegarn til at rynke 
et stykke stof eller til at sy en række snoredekorationer med tvillingenålen. Eller brug 
applikationssømmen, der giver det særlige håndsyede præg, til syning af fantastiske 
applikationer og smukke quiltearbejder.

1. Klik applikationsfoden på.

2. Vælg en zigzagsøm.

3. Reducer stinglængden for at få en tæt satinsøm.

4. Læg stabiliseringsmateriale under applikationsområdet. Sy over alle kanterne for at undgå, at de 
trevler. Brug funktionen ”nålestop ned“ (hvis funktionen findes på din maskine) for at få hjørnerne og 
buerne jævne.

BISE-/PYNTESØMSFOD
Med denne fod kan du sy biser med et mellemrum på 5 eller 11 mm helt nøjagtigt. 
Med denne fod kan du også sy op til 6-mm eller 9-mm brede pyntesømme mellem 
biserne helt nøjagtigt.

1. Monter bise-/pyntesømsfoden. Foden kan monteres venstrevendt eller højrevendt.

2. Isæt en tvillingenål.

3. Tråd de to nåle. Sy en række biser.

4. Læg den første bise under rillen i den forlængede føring. Sy den næste bise. Den næste bise sys 
automatisk med en afstand, så der er plads til en pyntesøm mellem biserne.

5. Sy de resterende biser.

Vendbar

820776096   
F G J K* L
K* undtagen creative™ 1.5 
9 mm
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820613096   
G* J K L
G* undtagen 7530, 7550, 7562,  
7570 og 2054

Knudesøms-foden har en dyb tunnel på fodens underside, der gør det muligt at sy 
over en kraftig søm.

1. Klik knudesøms-fod for IDT™-systemet på.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg den søm, du gerne vil sy (enten en programmeret søm, en indbygget søm eller en downloaded 
søm).

4. Sy.

KNUDESØMS-FOD TIL IDT™-SYSTEM
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820215096   
D E   
6 mm, til IDT™-system

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

Perfekt til applikationssyning og andre syninger, der kræver frit udsyn til nålens 
gennemtrængning i stoffet. Lav smukke applikationer nemt og hurtigt med denne 
trykfod. Brug den sammen med en ”håndsyet“ applikationssøm eller en muslingesøm 
til at opnå en applikation med en håndsyet knaphulsstingseffekt.

1. Det er lettest at lave applikationer med vlisofix. Sådan gør du: Tegn motivet på papirsiden af vlisofix og 
klip det groft ud. 

2. Stryg det på bagsiden af applikationsstoffet og klip motivet ud efter stregen. 

3. Træk papiret af og stryg applikationen på baggrundsstoffet.

4. Klik applikationsfoden på symaskinen og aktivér IDT™-systemet. (Hvis systemet findes på din 
symaskine.)

5. Vælg en søm (f.eks. en tæt satinsøm) og sy. Sømmen skal dække den rå kant på applikationen. Den 
åbne tå på trykfoden gør det nemt at se nøjagtigt hvor du syr. 

APPLIKATIONSFOD MED ÅBEN TÅ TIL IDT™-SYSTEM

Den klare applikationsfod med åben tå er perfekt til applikationssyning, hvor der 
kræves et frit overblik over det område, du syr på. Den ekstra store åbning fortil gør 
det hurtigt og nemt at sy smukke applikationer. Den gennemsigtige trykfod giver 
større synlighed og hjælper til at afpasse rækker af sømme præcist. En rille under 
trykfoden gør, at sømmene fremføres jævnt.

1. Monter trykfoden med åben tå og IDT.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en pyntesøm eller en satinsøm.

4. Før sømmen langs trykfodens indvendige kant for at sikre en jævn søm langs kanten (brug spejlvending 
fra side til side, hvis det er nødvendigt).

5. Brug en tekstilpen til at optegne linjer, som trykfoden kan styres efter.

6. Sy.

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

KLAR APPLIKATIONSFOD MED ÅBEN TÅ TIL IDT™-SYSTEM
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820654096   
D E F G J K L 
til IDT™-system

Syekspertfoden er perfekt, når du skal sy brede pyntesømme. Den giver dit stof 
den støtte, du har brug for, mens du får en åben visning af det område, du syr. 
Syekspertfoden forhindrer, at stoffet trækker sig sammen og giver dig mulighed for at 
bruge Pfaff® IDT™systemet, mens du syr

1. Klik syekspertfoden for IDT™-systemet på.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en satinsøm eller en pyntesøm.

4. Sy som ønsket.

5. Sørg for at bruge et korrekt stabiliseringsmateriale til dit stof og din teknik.

SYEKSPERTFOD TIL IDT™-SYSTEM

Perlefod, 4 mm 

820604096   
C D E F G J K L

Perlefod, 6 mm 

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

260c, 160s, 140s

For at give tøjet et ekstra pift kan du fremhæve det med smukke rækker af perler 
eller perlekanter. Perlerne løber let i rillen under foden, mens du syr – og giver et 
forbløffende retultat.

1. Klik perlefoden på.

2. Tråd maskinen med usynlig tråd i nålen og almindelig sytråd, der matcher stoffet i undertråden.

3. Vælg en af de følgende sømme, afhængigt af hvilke der er tilgængelige på maskinen. Juster 
stingindstillingerne i forhold til perlernes størrelse. 

4-mm-perler  Zigzagsøm  længde 3,5  bredde 4,0

 Blindsøm  længde 1,0  bredde 4,5 

6-mm-perler  Zigzagsøm  længde 6,0  bredde 6,0 

 Blindsøm  længde 1,5  bredde 6,0

4. Løsn overtrådsspændingen for at opnå en flot søm.

5. Placer stabiliseringsmaterialet under stoffet, og anbring begge under trykfoden.

6. Læg perlesnoren under foden i rillen på undersiden af perlefoden. Sænk trykfoden.

7. Drej håndhjulet for at lave manuelle sting til at fæstne perlerne.

8. Sy langsomt.

Bemærk! Start med at sy perlesnoren fast på en stofrest for at teste trådspændingen, stinglængden og 
stingbredden i forhold til perlerne og stoffet. Foretag eventuelle justeringer.

PERLEFOD PÅ 2-3 MM, 4 MM OG 6 MM

SYNING    DEKORATIVT  T ILBEHØR
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820602096   
C D E F G 

Skab flotte sømme med synlig undertråd med den nye creative™ spolekapsel. 
Afhængig af hvilken slags dekorativ tråd du anvender til dine projekter, er der 
forskellige måder, at arbejde med PFAFF® creative™ spolekapsel. 

Til kraftig tråd eller specialtråd:

Spol dekorationstråd langsomt på spolen.

Placer spolen i spolekapslen. Kraftige tråde giver den største struktur, når du syr. Juster om nødvendigt på 
spændingsskruen til undertråden, så tråden trækkes jævnt frem. Læg spolen i og træk specialtråden ind i 
spændingsfjederen.

Til kraftigere garn og specialtråd med struktur:

Vind undertråden på spolen i hånden, med uret. Læg spolen i spolekapslen. Til de mest strukturerede tråde, 
skal den kraftige tråd eller garnet ikke trækkes ind i spændingsfjederen, men gå direkte ind i omløbssporet. 
Hent undertråden op ved at holde i overtråden og dreje håndhjulet imod dig selv.

1. Tråd med almindelig tråd i overtråden.

2. Anvend den nål, der anbefales til dit stof.

3. Sæt trykfod 2/2A eller 8 på.

4. Placér stoffet med retsiden ned og læg Tear Away Stabilizering ovenpå.

5. Vælg en søm med en løs trådspænding. Øg stinglængden og -bredden for at få det bedste resultat.

6. Vælg lav syhastighed og sy med jævn hastighed.

7. Øg evt. overtrådsspændingen lidt, hvis nødvendigt.

creative™ SPOLEKAPSEL

820808096   
J

821137096 
L

SYNING    DEKORATIVT  T ILBEHØR



Den automatiske nåletråde kan ikke bruges 
på gruppe L-maskiner.
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820615096   
B C D E F G J K L 
til IDT™-system

Dekorer stoffet med chenilleeffekter ved hjælp af chenillefoden. Denne trykfod 
styrer og syr med lethed lag af chenillebånd på de steder, hvor du gerne vil lave 
chenilleeffekt.

1. Tråd maskinen med almindelig sytråd som over- og undertråd.

2. Vælg en ligesøm eller en zigzagsøm. Brug en kort stinglængde og en smal stingbredde. Et andet forslag er 
tretrinszigzag med stingbredden indstillet til 1,5.

3. Læg båndene i trykfoden som vist på billederne. Brug tre lag chenillebånd for at skabe en smuk effekt!

4. Klik chenillefoden på.

5. Aktivér IDT™-systemet.

6. Sy forsigtigt. Chenillefoden styrer placeringen af chenillebåndene de steder på stoffet, hvor du 
gerne vil have chenilleeffekt, og sømmen sys midt på båndene. (Det kan være nødvendigt at bruge 
stabiliseringsmateriale under stoffet).

7. Du kan fuldende projektet ved at påsy flere rækker med chenillebånd på samme måde.

8. Børst båndene med en stiv børste, så de frynser.

CHENILLETRYKFOD TIL IDT™-SYSTEM

SYNING    DEKORATIVT  T ILBEHØR
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Mega paspoleringsfod er perfekt til indsættelse af tyk paspolering i boligtekstiler 
eller andre steder, hvor du gerne vil tilføje et sidste touch! Mega paspoleringsfod 
anvendes til at dække bred indlægstråd med stof, så du kan lave dit eget 
paspoleringsbånd, og til at indsætte paspoleringsbåndet i sømme eller kanter for at 
få et skræddersyet finish. Pyntekanten sys fast mellem de to lag stof i én arbejdsgang. 
Du kan også lave din egen paspolering for at få dit helt eget finish. Denne fod 
kan klikkes fast til højre eller venstre for nålen, hvilket gør det muligt både at lave 
selve paspoleringsbåndet, sy det fast i sømmen og sy en flot topstikning langs 
paspoleringen. 

Sådan laver du et paspoleringsbånd med dit stof:

1. Monter Mega paspoleringsfod, så den sidder til højre for nålen.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Klip stofstrimler på skrå eller på tværs, som er brede nok til at dække indlægssnoren og alle sømrum.

4. Læg indlægssnoren på stoffets vrangside, og fold stoffet hen over indlægssnoren.

5. Anbring stoffet og indlægssnoren under Mega paspoleringsfoden, således at indlægssnoren ligger til 
venstre for foden.

6. Vælg en ligesøm med en stingbredde på 2,5 mm. Flyt nålepositionen til venstre.  
Begynd at sy.

7. Du kan bruge dit nye paspoleringsbånd i syprojekter ved at følge nedenstående trin.

TIP! Når du syr paspoleringsbåndet fast, skal du indstille nålepositionen, så nålen syr én

indstilling tættere på indlægssnoren for at dække den første søm.

Sådan sys paspoleringsbånd ind i en søm:

1. Monter Mega paspoleringsfod, så den sidder til højre for nålen.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm med en stinglængde på 2,5.

4. Anbring paspoleringsbåndet på stoffets retside, så de rå kanter matcher. Placér stoffet under trykfoden, 
således at paspoleringen ligger til venstre for foden.

5. Læg nu det andet stykke stof ovenpå, ret mod ret, så paspoleringen ligger imellem de to lag stof.

6. Placér stoffet under Mega paspoleringsfod, således at paspoleringen ligger til venstre for foden.

7. Begynd at sy.

Tip! Klip sømrummet til rundt om kurver og hjørner for at mindske mængden af stof, så sømmene bliver flade.

Topstikning:

1. Monter Mega paspoleringsfod, så den sidder til venstre for nålen.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Åbn sømmen og fold den, så paspoleringen ligger langs stoffets kant. Pres.

4. Sy en topstikning til venstre for sømkanten.

MEGA PASPOLERINGSFOD TIL IDT™-SYSTEM

820977096   
G J K* L 
til IDT™-system 

K*undtagen SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

SYNING    DEKORATIVT  T ILBEHØR
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820532096   
A B C D E F G J K L

Indsæt et tittebånd i sømme og kanter for at opnå et skræddersyet look. Dæk snoren 
med stof, hvis du vil have en mere speciel form for tittebåndskantning.

Sådan sys et tittebånd ind i en søm:

1. Klik paspoleringsfoden på.

2. Anbring tittebåndet langs sømlinjen på stoffets retside. Læg nu det næste stykke stof på ret mod ret.

3. Læg stof og tittebånd under paspoleringsfoden med tittebåndet anbragt i rillen på fodens underside. Sy 
med en ligesøm og en stinglængde på 2,5. Rillen på fodens underside styrer pipingen, når du syr.

Sådan laves en piping/tittebåndskantning af stoffet:

4. Klip skråstrimler eller strimler klippet langs med trådretningen, som er brede nok til at dække snoren plus 
sømrummet.

5. Læg snoren på vrangsiden af stofstrimlen, og fold stoffet hen over snoren.

6. Læg stoffet og snoren under paspoleringsfoden med snoren anbragt i rillen på fodens underside.

7. Sy. Rillen sikrer, at snoren bliver på sin plads, så stoffet dækker den jævnt.

Tip! Når du syr denne form for piping/tittebånd ind i tekstiler, skal du justere nålens position, så du syr én 
indstilling tættere på snoren og derved dækker den første søm.

PASPOLERINGSFOD
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Den klare mini paspoleringsfod anvendes til at lave borter til boligtekstiler, modetøj 
eller andet, som du gerne vil give en perfekt finish! Den anvendes til at dække 
1 mm-snore med stof med henblik på at lave specialpaspolering og indsætte 
paspoleringen i sømme eller kanter for at give en skræddersyet finish. Den kan også 
anvendes med paspoleringsbånd. Den gennemsigtige fod gør det muligt at se, hvor 
paspoleringen placeres, så du ved nøjagtigt, hvor du syr.

Sådan syr du paspoleringsbånd ind i en søm:

1. Monter mini paspoleringsfoden.

2. Anbring paspoleringen med den rå kant langs sømkanten på stoffets retside. Anbring det andet stykke 
stof ovenpå, ret mod ret.

3. Læg stof- og paspoleringlag under paspoleringsfoden med snoren i rillen på undersiden af trykfoden.

4. Vælg en ligesøm med en stinglængde på 2,5 mm. Sy. Rillen under trykfoden styrer paspoleringen, når 
du syr.

Sådan laver du paspolering ud af stof:

5. Monter den smalle paspoleringsfod.

6. Klip skråstrimler af stof, som er brede nok til at dække snoren + sømrum.

7. Læg indlægssnoren på vrangsiden af stofstrimlen, og fold stoffet rundt om snoren.

8. Læg stof og snor under den smalle paspoleringsfod med snoren i rillen på undersiden af trykfoden. 
5. Sy med en ligesøm og en stinglængde på 2,5 mm. Rillen fører snoren, så denne dækkes jævnt af 
stoffet.

9. Brug den nye paspolering til syprojekter, hvor du følger ovenstående trin.

TIP! Når du syr denne paspolering ind i et syprojekt, kan du justere nålepositionen, så stingene sys én 
indstilling tættere på snoren og dermed dækker den første syning.

820918096   
A B C D E F G J K L

KLAR MINI PASPOLERINGSFOD
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Perfekte pyntebånd i farver og materialer 
efter eget valg – dette er en opgave for 
possementfoden fra PFAFF®. Et ”must“ til stilfulde 
boligtekstiler. 

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

260c, 160s, 140s

Den enkelte og dobbelte possementfod bruges til at dekorere boligtekstiler som 
puder, hynder og andet med tittebånd. Den er også nyttig ved møbelpolstring, 
når du f.eks. har rå klippekanter, som skal skjules af kantebånd. Det er hurtigt 
og nemt at lave og indsætte et tittebånd. Possementfoden fungerer på samme 
måde som paspoleringsfoden, men er beregnet til større snoredekorationer. Lav 
tittebåndskanter i en hvilken som helst farve, der ikke findes som færdige tittebånd.

1. Klip skråstrimler som er lange nok til din snor, og brede nok til at dække snoren plus sømrum.

2. Placer snoren på vrangsiden af skråstrimlen og fold strimlen omkring snoren. (ill. A)

3. Placer stoffet og snoren med snoren i rillen på undersiden af trykfoden, og trevlekanterne til højre. (ill. B)

4. Vælg midterste nåleposition, ligesøm og stinglængde 3.

5. Sy så snoren bliver beklædt med stoffet.

6. Klip sømrummet ned.

7. For at sy den beklædte possementsnor ind i en søm på dit syprojekt, placeres snoren på retsiden af 
stoffet langs sømlinien. Placer stoffet under possementfoden, med snoren i rillen under foden. Sy snoren 
på stoffet. Klip hakker i sømrummet på snoren ved buer og hjørner. (ill. C)

ENKELT POSSEMENTFOD



820531-096  Twin Welting foot820531-096  Twin Welting foot

820531-096  Twin Welting foot

A B C

Den automatiske nåletråde kan ikke bruges 
på gruppe L-maskiner.
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820531096   
A B C D E F G J K* L 
K*undtagen SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

1. Klip skråstrimler som er lange nok til din snor, og brede nok til at dække begge snore plus sømrum.

2. Placer snorene ved siden af hinanden på vrangsiden af skråstrimlen og fold stoffet omkring snorene. (ill. 
A)

3. Placer stoffet og snorene under trykfoden med den højre snor under den venstre rille i trykfoden, og 
trevlekanterne til højre. (ill. B)

4. Vælg midterste nåleposition, ligesøm og stinglængde 3.

5. Hold snorene mod folden mens du syr.

6. Klip stoffet af tæt på sømmen, og tryk sømrummet til venstre.

7. Buk det resterende stof om på midten af snorens bagstykke.

8. Placer den tildækkede snor under de to riller i trykfoden, og sy den på dit syprojekt.  
(ill. C)

DOBBELT POSSEMENTFOD

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

260c, 160s, 140s

PYNTEBÅNDSFOD TIL IDT™-SYSTEM
Pynt dit syprojekt med forskellige båndtyper ved hjælp af pyntebåndsfoden. Denne 
trykfod styrer nemt båndene gennem åbningen foran og gennem rillen under 
trykfoden.

1. Tråd maskinen med almindelig sytråd eller pyntetråd som overtråd og almindelig sytråd som undertråd.

2. Vælg en ligesøm, en zigzagsøm eller en pyntesøm. Undgå at bruge sømme, der sys med 
sidebevægelse og sømme, hvor der sys for meget fremad og tilbage.  
Tip: Til de 6 mm brede pyntebånd kan du også bruge en 6-mm-tvillingenål. Vælg en ligesøm, og sy 
kanterne af båndet.

3. Læg båndet i trykfoden som vist på billedet.

4. Klik pyntebåndsfoden på.

5. Aktivér IDT™-systemet.

6. Sy forsigtigt, ikke for hurtigt. Hvis din maskine indeholder langsomsyningsfunktionen, skal du aktivere 
den. (Det kan være nødvendigt at bruge stabiliseringsmateriale under stoffet).

7. Du opnår det bedste resultat, hvis du bruger flade bånd som f.eks. silke, fløjl, satin eller bomuldsbånd.



Den automatiske nåletråde kan ikke bruges 
på gruppe L-maskiner.
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820885096   
J K L

PLISSÉAPPARAT 
Med plisséapparatet kan du under syningen automatisk lave plisséer med stor 
eller lille afstand. Dette er meget praktisk, når du syr rynker, flæser, boligtekstiler 
osv. Plisséapparatet kan bruges på tre forskellige måder:

1. Foldning og hæftning af plisséer i ét stoflag.

2. Foldning af plisséer i stof og sammensyning med et andet stykke stof i én arbejdsgang.

3. Foldning af plisséer i stof, påsyning af blonder og sammensyning med et andet stykke stof i én 
arbejdsgang.  
 
En komplet vejledning i, hvordan du bruger plissémaskinen følger med, når du køber den hos din 
PFAFF®-forhandler.

SYNING    DEKORATIVT  T ILBEHØR

7/9-HULSFOD TIL IDT™-SYSTEM

Fantastiske, dekorative effekter er nemme at sy med denne specialfod. Med 
trykfoden kan du sy over op til 9 forskellige brodértråde, perlegarn eller skinnende 
tråde med en nytte eller pyntesøm efter eget valg.

1. Klip snorene i den ønskede længde. Tråd nu snorene gennem hullerne i foden ovenfra og ned. Før 
derefter snorene under trykfoden og bagud. Lad 4 - 5 cm af snoreenderne hænge bagud.

2. Monter 7/9-hulsfoden.

3. Vælg en pyntesøm, og sy hen over de 7 - 9 snore.

Tip! Perlegarn eller brodérgarn egner sig godt.
820608096   
B C D E F G J K* L 
til IDT™-system 

K*undtagen SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s
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Den automatiske nåletråde kan ikke bruges 
på gruppe L-maskiner.
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Pynt dit syprojekt med forskellige typer af dekorative snore eller garntråde ved hjælp 
af smukke PFAFF® 9mm-sømme og 3-huls garnfoden. Denne trykfod fører nemt 
snorene eller garntrådene igennem hullerne forrest på foden og tilbage igennem 
rillen under trykfoden. De dekorative snore eller garnet sys fast, så der dannes en 
smuk lidse-udsmykning.

1. Tråd maskinen med almindelig sytråd eller brodértråd som overtråd og almindelig sytråd som 
undertråd.

2. Vælg en 9mm-pyntesøm.

Bemærk! Pyntesømme, der sys fremad, virker bedst. (Undgå sømme med for meget bagudrettet 
bevægelse).

3. Før dekorative snore eller garntråde ind i hullerne i trykfoden fra oven ved hjælp af garntråderen, inden 
trykfoden monteres på symaskinen.

4. Sørg for, at snorene eller garntrådene glider nemt igennem hullerne (hvis garnet er for tykt, vil det skabe 
for meget spænding, og det kan påvirke fremføringen).

5. Montér 3-huls garnfoden.

6. Aktivér IDT™-systemet.

7. Placér de trådede snore eller garntråde under trykfoden med en hale på 5 cm.

8. Anbring et rivbart stabiliseringsmateriale under stoffet, og placér stoffet under trykfoden.

9. Sy forsigtigt, og ikke for hurtigt. Hvis din maskine har hastighedskontrol, skal du nedsætte syhastigheden 
for nemt at kunne styre stoffet og garnet, når du syr.

Metalfod  
820668096   
B C D E F G J K L

Rynkning er en af de klassiske dekorationsteknikker. Med denne specielle trykfod er 
teknikken meget enkel. Trykfoden er specielt velegnet til syning af flæser på puder 
og gardiner eller til syning af rynker på børnetøj. Du kan på samme tid sammensy to 
stoflag, hvoraf det ene rynkes, hurtigt og nemt. 

1. Indstil maskinen til ligesøm med nålen i yderste venstre position.

2. Læg det stykke stof, der skal rynkes, under trykfoden med klippekanten anbragt lidt til højre for 
trykfoden. Læg derefter det andet stykke stof, der ikke skal rynkes, helt ind i rillen på foden. Stoflagene 
skal ligge ret mod ret.

3. Før stoffet frem, og lad maskinen trække frit i det underliggende stykke stof for at sikre en ensartet 
rynkning.

Tip! Ved at ændre stinglængden kan du ændre antallet af rynker. Et enkelt lag stof kan også rynkes ved, at 
du lægger det under foden og justerer stinglængden og spændingen, til du opnår den ønskede rynkeeffekt.

RYNKEFOD

3-HULS GARNFOD TIL IDT™-SYSTEM

820920096   
F G J L  
til IDT™-system
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Når du har sættet med trykfødder til garndekoration fra PFAFF® kan du nemt og 
problemfrit lave dekorative udsmykninger med garn, når du syr frihåndssyning og 
broderer. De to forskellige trykfødder i sættet passer til forskellige typer garn. Der 
følger en detaljeret vejledning med produktet.

1. Tråd maskinen med tråd, der matcher garnet.

2. Monter de rigtige garnføringer på maskinen i indhakkene under håndtaget på bagsiden af maskinen.

3. Træk så meget garn ud af garnnøglet, som du skal bruge.

4. Læg garnet i garnføringerne. Det er meget vigtigt, at garnet løber let, mens du syr.

5. Vælg garnlidsefod 1 eller 2, afhængigt af garnstørrelsen. Det bedste resultat fås ved at fylde hullet i 
foden og lade garnet løbe let igennem. Vi anbefaler garn med ensartet tykkelse.

6. Tråd garnet ovenfra gennem hullet i trykfoden ved hjælp af garntråderen.

7. Monter foden på maskinen.

820912096   
J L
med undtagelse af expression™ 3.5, 3.2, 
3.0, 2.0 
expression™ 150

TRYKFODSSÆT TIL GARNDEKORATION



Den automatiske nåletråde kan ikke bruges 
på gruppe L-maskiner.
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Du opnår smukke, dekorative effekter med lidsefoden og symaskinens pyntesømme, 
når du syr hen over tråd, tykt garn, snore, smalle satinbånd, snorebesætninger osv.

1. Du kan påsætte snore ved at bruge en matchende, usynlig eller dekorativ brodértråd.

2. Før snoren eller båndet ind forfra i den forreste guide på foden, og træk snoren eller båndet gennem 
hullet i trykfoden og derefter ned under og om bag ved trykfoden.

3. Aktivér IDT™-systemet (hvis det findes på din maskine).

4. Vælg en søm, f.eks. zigzag, blindsøm eller pyntesøm. Sy efter markeringerne. Du kan også sy linjer og 
bølger i et tilfældigt mønster for at opnå en dekorativ effekt.

Tip! Prøv med flere mindre snore og garner, sno dem sammen

for at skabe tekstur, og kombiner flere farver.

LIDSEFOD TIL IDT™-SYSTEM

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

820612096   
C D E F G J 

creative™ trådrulleholderen er tilbehør, der gør det nemmere at bruge store 
trådruller med brodértråd. Holderen er monteret oven på symaskinen og omfatter 
den faktiske trådrulleholder, en trådfører og et trådnet.

creative™ TRÅDRULLEHOLDER

Fremtryl smukke dekorationer med pyntesømsfoden. Foden er forsynet med synlige 
markeringer, der hjælper dig med at sy dekorative sømme eller borter på stoffet. En 
speciel rille på undersiden af trykfoden giver optimal fremføring af selv mønstre med 
meget tætte sting. 

820253096   
D E   
til IDT™-system

820774096   
G J K L 
til IDT™-system 

PYNTESØMSFOD TIL IDT™-SYSTEM
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Denne pude viser en eksplosion af kreative idéer. Den er fremstillet ved 
hjælp af lidsefoden fra PFAFF®, frynsefoden til sjove frynseeffekter samt 
sofistikerede pyntesømme, som er broderet med tvillingenålen. Prøv engang 
selv!
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Quiltning er en ægte passion. Millioner af 
quilteentusiaster verden over er beviset på dette. 
Men hvorfor er det sjovere at quilte med PFAFF® 
end med andre symaskiner? Det er den intelligente 
teknologi i vores symaskiner og det brede udvalg 
af tilbehør, der sikrer, at hver eneste quilt, der laves 
af kreative hænder, bliver utroligt smuk og af den 
højeste kvalitet. 

Tjek vores hjemmeside på www.pfaff.com med jævne 
mellemrum, eller aflæg nærmeste PFAFF®-forhandler et besøg, 
hvis du vil have yderligere oplysninger.

    QUILTNING
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 TILBEHØR 

Quilte, puder, vægtæpper – deres charme 
ligger i deres håndsyede udseende. Men 
flere og flere lidenskabelige quiltere 
opdager fordelene ved maskinquiltning 
... og det er der gode grunde til. 
Maskinquiltning er hurtigere og giver 
flere dekorative og kreative muligheder. 
Den rigtige trykfod kan lette vanskelige 
quiltningsopgaver og garantere perfekte 
resultater. Hos PFAFF® finder du tilbehør, 
der er udviklet specielt til quilternes behov. 

Bemærk kodenumrene til de forskellige PFAFF®-symaskiner, så du 
straks kan se, hvilke trykfødder der fås til din model.

820840096   
J

Indhold:

• Forlængerbord

• Trykfod til quiltning og 
patchwork

• Stingplade til ligesømme

QUILTER‘S TOOLBOX er pakket med smart tilbehør, der kan 
hjælpe dig med at opnå bedre quilteresultater. Her er alt, hvad 
du skal bruge for at sy en smuk quilt! 1/4”-quiltefoden og 
stingpladen til ligesømme gør det hele nemt og professionelt! 
Monter forlængerbordet for at få et ekstra stort arbejdsområde! 
Til sjov og dekorativ frihåndsquiltning kan du bruge 
frihåndsquilterammen og frihåndsquiltefoden!

Prøv, hvor sjovt det er at quilte med PFAFF® QUILTER’S 
TOOLBOX!

• Specielle quiltenåle

• Trykfod til frihåndsquiltning

• Frihåndsquilteramme

PERFEKT TIL ALLE, DER QUILTER: QUILTER’S TOOLBOX 
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<1/4"

1/4"

1/4"

Piecing

Topstitching

<1/4"

1/4"

1/4"

Piecing

Topstitching

821063096   
B C D E G J K L   
til IDT™ system

Patchwork: 
1/4“ Quiltefoden med ovalt hul er designet til at hjælpe dig med at opnå et 
sømrum på 1/4“ (6mm) eller knapt 1/4“ (<6mm) ved sammensyning. Nålehullet 
i trykfoden er ovalt, så du kan justere nålepositionen. Afstanden mellem den 
midterste nåleposition og guiden på højre side er mindre end 6mm.

Montér 1/4“ Quiltefod med ovalt hul. *

1. Aktivér IDT.

2. Vælg en lige søm. 
a.For en 1/4 ”(6 mm) søm; juster nålpositionen et eller to trin til venstre.. 
b.For en søm, der er knapt 1/4“; vælg en centreret nåleposition eller et trin til højre.

3. Læg stofstykkerne ret mod ret med kanterne over hinanden under trykfoden, så kanterne      følger 
guiden på højre side. 

4. Sammensy stofstykkerne idet de følger guiden af trykfoden. 

5. Pres sømrummet og mål sømrummet.

Bemærk: Afhængigt af tykkelsen på dit stof kan det være nødvendigt at justere nålens position for at opnå 
det ønskede sømrum. Flyt nålen til højre for at reducere sømrummet og til venstre for at øge det. Du kan 
flytte nålen tre trin i begge retninger, men ikke mere. 

 
* Brug ikke ligesømsstingplade sammen med denne trykfod. 

Pyntestikninger: 
1/4“ Quiltefoden med ovalt hul er også vidunderlig til topstikning. Justér 
nålepositionen og brug guiden på højre side til at styre efter en kant eller søm.

3. Montér 1/4“ Quiltefoden med ovalt hul. 

4. Aktivér IDT.

5. Vælg en ligesøm, tredobbelt ligesøm eller quiltesømmen med transparent tråd. Justér nålens position 
efter behov. 

6. Placér projektet under trykfoden så guiden på foden løber i sømmen eller langs stoffets kant. Sy. 

Bemærk: Røde markeringer på den perfekte ¼ ”fod hjælper dig med at justere stoffet, når du begynder at 
sy, i hjørner og i slutningen af   dit stof.

 
For alle maskiner med manuel presfodløfter: Når du bruger en af   valgfri quiltfodene med føringer og syer 
med nålesættet for at stoppe i nedadstilling, anbefales det, at trykfoden kun løftes så højt som nødvendigt 
for drejning. At løfte foden til den ekstra høje position kan få nålholderen til at røre guiden på trykfoden. 
Foden kan løsnes og forårsage skader på nålen og / eller foden.

 

1/4“ QUILTEFOD MED OVALT HUL TIL IDT™ SYSTEM

QUILTNING    TILBEHØR
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En quilt består af to lag stof med et lag pladevat imellem. Quiltens øverste stoflag 
kan sammensættes af mange forskellige stofstykker i et skiftende mønster. 1/4“ 
quiltefoden er især velegnet til sammensyning af stofstykker. Mellemrummet 
mellem nålen og yderkanten af trykfoden er på 6,3 mm, og mellemrummet mellem 
nålen og inderkanten af trykfoden er på 3,15 mm.

1. Monter 1/4“ quiltefoden.

2. Aktivér IDT™-systemet, hvis det findes på din maskine.

3. Sy stoflagene sammen med ligesøm.

4. Når du bruger et sømrum på 6 mm, føres stoffet frem langs fodens yderste kant. Når du bruger et 
sømrum på 3 mm, føres stoffet frem langs fodens inderste kant.

820926096   
D E G J K L 
til IDT™-system

1/4“ QUILTEFOD TIL IDT™-SYSTEM  

Den klare 1/4“ quiltefod er god til sammensyning af stoffer, da den giver et godt 
overblik, når du syr 1/4“-, 1/8“- og 3/8“-sømme. De røde linjer på trykfoden 
markerer 1/4“-drejepunkter foran og bag ved nålen.

1. Placer to stykker stof ret mod ret.

2. Vælg en ligesøm, og indstil stinglængden til 2,5.

3. Aktivér IDT™-systemet.

4. Læg stoffet under trykfoden. 

5. Når du bruger et sømrum på 3mm, føres stoffet frem langs den inderste kan på trykfodens „tå“. Når 
du bruger et sømrum på 6mm, føres stoffet frem langs ydersiden på trykfodens „tå“. Når du bruger et 
sømrum på 1cm, føres stoffet frem langs trykfodens yderste kant. 

6. For at dreje 6 mm fra enden af stoffet skal du stoppe med at sy, når stofkanten når det første røde 
mærke på foden.

820883096   
D E G J K L 
til IDT™-system

KLAR 1/4“ QUILTEFOD TIL IDT™-SYSTEM 
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Den klare 1/4” quiltefod med lineal hjælper dig med at lave perfekte sømme på 
6 mm, når du quilter. Du skal bare føre stofkanten frem langs linealen. Den klare 
trykfod giver et godt udsyn, når du syr. Afstanden mellem nålen og linealen er 6 mm.

Quiltning:

1. Klik den klare 1/4 quiltefod med lineal på.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm.

4. Læg stoffet ret mod ret under trykfoden med linealen anbragt langs stofkanten.

5. Sy blokkene sammen ved at føre kanten af stoffet frem, så den flugter med linealen.

Pyntestikning:

1/4” quiltefoden med lineal giver også en perfekt pyntestikning 6 mm fra kanten af en blok, når du quilter 
på tøj eller boligtekstiler.

Se vejledningen til 1/4” quiltefoden med lineal.

820881096   
D E G J K L 
til IDT™-system

KLAR 1/4“ QUILTEFOD MED LINEAL TIL IDT™-SYSTEM

1/4“ quiltefoden med lineal og IDT™-systemet hjælper dig med at lave perfekte 
sømme på 6 mm, når du quilter. Du skal bare føre stofkanten frem langs linealen. 
Afstanden mellem nålen og linealen er 6 mm. 1/4“ quiltefoden med lineal giver 
også en perfekt pyntestikning 6 mm fra kanten af en blok, når du quilter blokkene, 
pladevattet og underlaget sammen. 

Quiltning:

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

1/4“ QUILTEFOD MED LINEAL TIL IDT™-SYSTEM

1. Klik 1/4“ quiltefoden med lineal 
på.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm.

4. Læg stoffet ret mod ret under 
trykfoden med linealen anbragt 
langs stofkanten.

5. Sy blokkene sammen ved at føre 
kanten af stoffet frem, så den flugter 
med linealen. 

Pyntestikning:

1. Klik 1/4“ quiltefoden med lineal på.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm eller den ”håndsyede” lige quiltesøm.

4. Læg quilten under trykfoden med linealen anbragt i 
sømrillen eller langs kanten af quilteblokken.

5. Sy rundt om blokken, så du opnår en perfekt afstand på 6 
mm fra kanten af hver blok.

QUILTNING    TILBEHØR
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820925096   
B C D E F G J K L 
til IDT™-system

Stitch-in-Ditch-trykfoden er udviklet med henblik på at hjælpe dig med at opnå 
perfekt quiltning på quiltens overside. Linealen kører jævnt over sømmen, så der 
opnås en perfekt søm i ”furen“.

1. Monter Stitch-in-Ditch-trykfoden.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm (eller en anden søm med centreret nåleposition som f.eks. den forstærkede ligesøm 
eller ligesømmen med håndsyet quiltelook).

4. Placer quilten under trykfoden, så linealen er placeret i sømmen (furen) mellem de sammensyede 
patchworkstykker.

5. Linealen på trykfoden følger nøjagtigt midten af patchworkstykkerne, så du opnår en perfekt quiltning.

STITCH-IN-DITCH-TRYKFOD TIL IDT™-SYSTEM  

Den klare Stitch-in-Ditch-trykfod giver et fremragende overblik og er udviklet med 
henblik på at hjælpe dig med at opnå perfekt quiltning på quiltens overside. Linealen 
kører jævnt over sømmen, så der opnås en perfekt søm i ”furen“.

1. Monter den klare Stitch-in-Ditch-trykfod.

2. Aktivér IDT™-systemet.

3. Vælg en ligesøm (eller en anden søm med centreret nåleposition som f.eks. den forstærkede ligesøm 
eller ligesømmen med håndsyet quiltelook).

4. Placer quilten under trykfoden, så linealen er placeret i sømmen (furen) mellem de sammensyede 
patchworkstykker.

5. Linealen på trykfoden følger nøjagtigt midten af patchworkstykkerne, så du opnår en perfekt quiltning.

KLAR STITCH-IN-DITCH-TRYKFOD TIL IDT™-SYSTEM

821143096   
D E G J K L 
til IDT™-system

QUILTNING    TILBEHØR
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Frihåndsquiltefoden med åben tå er beregnet til frihåndssy- og quiltearbejder. Foden 
har en ekstra stor åbning fortil, så du får et optimalt overblik over quilteområdet, når 
du syr og quilter med fri hånd.

1. Deaktiver IDT™-systemet.

2. Løsn forsigtigt den lille sølvfarvede skrue bag på trykfodsholderen, indtil hullet er frit.

3. Klem forsigtigt trykfoden sammen, og før pinden på foden så langt ind i hullet på trykfodsholderen, som 
den kan komme. Kontrollér, at ”armen” på trykfoden er placeret over nåleholderen.

4. Spænd den sølvfarvede skrue igen.

5. Sænk frihåndsquiltefoden med åben tå til frihånds-/stoppeposition ved enten at vælge ikonet for 
frihåndssyning på maskinens touchskærm eller ved manualt at sætte trykfodsløfteren i frihånds-/ 
stoppeposition.

6. Sænk transportøren.

7. Vælg en ligesøm eller en zigzagsøm.

8. Hold en jævn hastighed, og flyt stoffet manuelt.

Husk, at du selv skal flytte stoffet, fordi transportøren er sænket. For at opnå en jævn søm skal du flytte stoffet 
med en rolig og jævn bevægelse. Flyt stoffet, så stingene ikke går ind i hinanden.

Frihåndsfoden med åben tå er utrolig velegnet til frihåndssyning og -quiltning. Foden 
er åben foran, hvilket giver optimalt overblik, mens du syr. Den fjedrende mekanisme 
forhindrer, at stoffet løftes sammen med nålen, når sømmen sys. Stoffet føres manuelt 
frem ved frihåndssyning eller -quiltning. 

1. Deaktiver IDT™-systemet

2. Løsn skruen på trykfodsholderen helt, og fjern trykfodsfæstet.  

3. Monter frihåndsfoden med den åbne tå på trykfodsstangen, og fastgør den med skruen, der medfølger 
i pakken. Sørg for, at metalarmen på foden er placeret over nåleholderen.

Tip: Sænk nålen en lille smule for at gøre det nemmere at placere guiden på foden i rette position over 
nåleholderen.

4. Tråd maskinen.

5. Vælg en ligesøm eller en zigzagsøm (maks. stingbredde 5.0).

6. Indstil PFAFF®-symaskinen til fjederfod frihånd/frihåndsposition. Transportøren sænkes automatisk på 
visse maskiner. På andre maskiner skal du sænke transportøren manuelt. (Se betjeningsvejledningen til 
symaskinen).

Bemærk! Når transportøren er sænket, fremføres stoffet ikke længere af maskinen. Du skal selv fremføre 
stoffet. 

7. Hold en konstant hastighed, og flyt stoffet med en jævn bevægelse. Du danner stingets længde i takt 
med, at du syr. De røde markeringer på foden kan bruges som guide, når du syr stiplesøm eller følger 
et mønster.

820544096   
C D E F G

821140096   
J L

FRIHÅNDSQUILTEFOD MED ÅBEN TÅ

FRIHÅNDSFOD MED ÅBEN TÅ 

821141096  
J L

QUILTNING    TILBEHØR
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820988096   
K

Frihåndsquiltefoden med åben tå er fremragende til frihåndssyning og -quiltning. 
Trykfoden har en ekstra stor åbning foran, så du får et optimalt overblik over din 
syning. Desuden har den lodrette og vandrette markeringer, der gør det nemt at sy 
stiplesømme eller følge et motiv på stoffet.

1. Deaktiver IDT™-systemet.

2. Sænk transportøren. Fjern trykfodsfæstet, og monter frihåndsquiltefoden med åben tå på 
trykfodsstangen. Pinden skal være på nåleholderskruen.

3. Tryk frihåndsquiltefoden med åben tå solidt på bagfra med pegefingeren, og stram skruen.

4. Sænk transportøren.

5. Vælg en ligesøm.

6. Hold en jævn hastighed, og flyt stoffet manuelt.

Husk, at du selv skal flytte stoffet, fordi transportøren er sænket. For at opnå en jævn søm skal du flytte stoffet 
med en rolig og jævn bevægelse. Flyt stoffet, så stingene ikke går ind i hinanden.

FRIHÅNDSQUILTEFOD MED ÅBEN TÅ

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

Linealen er specielt velegnet ved quiltning af lige sømme. Brug en ligesøm eller en 
pyntesøm efter eget valg for at opnå de smukke, quiltede effekter.

1. Løsn skruen bag på trykfodssålen en smule, så du kan anbringe linealen i hullet. Fastgør linealen ved at 
spænde skruen.

2. Sy en søm efter eget valg.

3. Placer linealen på den søm, du lige har syet, og sy endnu en søm. Dermed sys sømmene med den 
afstand, du har valgt.

KANTLINEAL/QUILTELINEAL

QUILTNING    TILBEHØR
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821002096 
J L
med undtagelse af  
expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0 
expression™ 150 

ECHO QUILTEFOD

Echo quiltefoden til frihåndsquiltning er designet til at give dig mere kontrol, når du 
frihåndsquilter. Den store bundflade sikrer god kontakt med stoffladen og giver 
bedre kontrol med syningen. Den gennemsigtige bundflade giver en synlighed på 
360°. Lodrette, vandrette og cirkulære markeringer på foden gør det nemt at følge 
et quiltemønster eller et broderimotiv med en kontinuerlig linje på stoffet. Du kan sy 
lige linjer eller mønstre med afrundede kanter i en hvilken som helst retning.

1. Deaktiver IDT™-systemet

2. Løsn skruen på trykfodsfæstet helt, og fjern trykfodsfæstet.

3. Monter ekkoquiltefoden til frihåndsquiltning på trykfodsstangen, og fastgør den med skruen, der 
medfølger i pakken.

4. Tråd maskinen.

5. Vælg en ligesøm.

6. Indstil PFAFF®-symaskinen til Sensormatic-frihåndstilstand. Transportøren sænkes automatisk. 
Bemærk! Når transportøren er sænket, fremføres stoffet ikke længere af maskinen. Du skal selv føre 
stoffet frem.

7. Hent undertråden op ved at sy et sting. Hold fast i begge tråde, og sy et par sting for starte op.

8. Fasthold en konstant hastighed, og flyt stoffet frem med en jævn bevægelse. Du danner sømmens 
længde i takt med, at du syr.

9. Sy rundt om quiltemotivet, applikationen eller mønsteret på stoffet, og sørg for at holde samme afstand 
hele vejen rundt.

10. Sy en række til, og hold ens afstand fra første række. Brug de røde markeringer på foden som en hjælp 
til at holde ens afstand. (Billede 1)

11. Gentag syningen lige så mange gange, du gerne vil have denne effekt.

Bemærk! Når du syr med Sensormatic-frihåndsfunktionen ved lav hastighed, hæves og sænkes trykfoden 
for hvert sting, så stoffet holdes på stingpladen, mens du syr. Ved højere hastighed svæver trykfoden over 
stoffet, mens du syr.

QUILTNING    TILBEHØRQUILTNING    TILBEHØR
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821163096 
J* L 
J* Skal anvendes med en kompatibel 
stingplade - 412964309 (købes separat)

QUILT BINDER

Denne quilt binder er perfekt til at sy kantebånd på dine quilteprojekter. Folderens 
åbning rummer nemt kraftige materialer og flere lag, og den færdige kant bliver ca. 
12mm. Quilt binder leveres med en trykfod med højreguide, til brug med IDT for at 
sikre jævn fremføring og et perfekt resultat. 

Quilt Binder forvandler en let vævet stofstrimmel til et dobbelt foldet kantebånd og fastgør det til projektets 
kanter  i én arbejdsgang. 

Der skal klippes en 1 3/4“ (45mm) bred strimmel af let vævet stof til et færdigt kantebånd på 1/2“ (12mm).

1. Montér den medfølgende trykfod med højreguide. 

2. Indstil maskinen til ligesøm, „håndsyet“ quiltesøm eller anden søm efter ønske. 

3. Placer fastgørelsespladen på stingpladen på maskinen. Justér stiften på bagsiden af   
fastgørelsespladen mod den øverste åbning på maskinens stingplade. Skru fastgørelsespladen på 
plads med en tommelfingerskrue. 

4. Placér folderen på fastgørelsespladen, og juster folderen, så den passer med trykfoden. Skru folderen 
på plads med de to tommelfingerskruer og skiver. 

5. Mål længden på dit projekt, og tilføj mindst 15 cm. 

6. Klip tilstrækkeligt med 1 3/4“ (45mm) strimler til at opnå den ønskede længde og sy strimlerne 
sammen på skrå. Skær enden af strimlen af i en spids. 

Sy et udvendigt hjørne:

1. Fold og pres et hjørne af kantebåndet på oversiden og hold det på plads en lang knappenål. Gentag på samme måde på bagsiden af projektet.

2. For at fortsætte med at sy kantebåndet skal du trække stofstrimlen tilbage gennem folderen og samtidigt lægge projektet tilbage under trykfoden. 

3. For at sikre, at kantebåndet ligger korrekt på både over- og underside, skal du trække projektet frem og tilbage igen et par gange. 

4. Sænk nålen for at holde projektet på plads og fjern nålene. Træk lange trådender bag trykfoden, inden du begynder at sy. Hæft og sy kantebåndet 
på plads. Gentag på de øvrige hjørner. andre hjørner.

Sådan afsluttes bindingen:

1. Sy kantebåndet på hele vejen rundt om projektet. Når enderne på kantebåndet næsten mødes, skal du klippe overskydende stof i begyndelsen af 
kantebåndet af. 

2.  Fortsæt med at sy og lad kantebåndet overlappe begyndelsen af kanten. Fjern projektet fra folderen og klip kantebåndet af 2,5cm fra slutningen af 
sømmen. Fold kanterne og enden af båndet pænt ind mod vrangen og nål det fast. Sy en søm over det sidste stykke af kantebåndet. 

Bemærk: Se detaljerede instruktioner, der følger med vedhæftningen.

7. Skub stofstrimlen ind i folderen med vrangsiden mod dig selv ved hjælp af en pincet. 

8. Når stoffet er gennem enden af folderen, skal du holde det foldede bånd med din venstre hånd og fortsætte med at føre strimlen ind i folderen, mens 
den danner et dobbelt  
foldet bånd.

9. Løft trykfoden og træk strimlen under foden og lige tilbage 2,5“ (5-6cm) bag nålen. 

10. Før stoffet, der skal kantes, ind i åbningen, hvor båndet kommer ud. Justér stingpositionen til højre eller venstre, så den passer til kanten af kantebåndet. 

Sådan syr du et hjørne med Quilt Binder:

Sy til kanten af quilten, hæft og klip tråden af. Træk derefter forsigtigt projektet en lille smule ud foran trykfoden. Fingerpres kantebåndet der ligger i 
forlængelse af projektet. 
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FRIHÅNDSFOD TIL LINEAL

821164096 
L 
for quilt expression 720, expression 710, 

Med Frihåndsfod til Lineal kan du sy frihåndsquilt med quiltelinealer. Trykfodens perfekte cirkelform gør, at 
du kan sy med en konstant afstand på 0,6cm fra kanterne af din quiltelineal. Røde markeringer på trykfoden 
angiver trykfodens midtpunkt, hvilket gør det nemt at holde trykfod og lineal på linje under syningen. 
Udskæringer foran og på siden af trykfoden, gør det lettere at se nålen. 

1. Tag skruen på trykfodsfæstet ud og fjern trykfodsfæstet. 

2. Placér Frihåndsfoden på trykfodsstangen. 

3. Skru en fast med skruen fra trykfodsfæstet.

4. Tråd din maskine. Vælg en ligesøm.

5. Indstil din maskine til Frihåndsfod til Lineal (fra frihåndsmenuen).  
    Transportøren sænkes automatisk. 

OBS!: Når transportøren er sænket, transporteres stoffet ikke længere frem af maskinen. Du skal selv føre 
stoffet.  

1. Placér stoffet under trykfoden og sænk trykfoden.

2. Hent undertråden op på oversiden ved at sy et sting og træk i overtråden. Hold fast i begge trådender og 
sy nogle sting for at hæfte. 

3. Hold en quiltelineal op mod trykfoden. Hold den godt fast på stoffet, så den ikke forskubber sig, når du syr. 

4. Sy langs kanten af linealen. Når du når slutningen af quiltelinealen, stopper du maskinen, positionerer 
linealen til syning af næste del og fortsætter. 

5. Fortsæt med at sy mønsteret efter quiltelinealen, idet du flytter den efter hver  
    sekvens er syet. 

821251096 
powerquilter™ 1650

LINEAL BASE

Linealbasen giver ekstra stabilitet omkring nåleområdet for at understøtte linealer 
og andre skabeloner, mens du syr og quilter.

for creativeTM-stoframmen skal du fjerne tilbehørsbakken fra maskinen, og 
placere maskinen på slæden til den kreative stoframme. Fastgør linealbasen 
rundt om maskinens arm.

821233096 
L
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KVADRATFOD SÆT

    POWERQUILTER FØDDER

LINEAL FOD

821257096 
powerquiler™ 1600, 1650

Linealfoden har højere sider for at give øget stabilitet ved brug af linealer og 
udskæringen i siden af   foden giver bedre synlighed.

SÅDAN FASTSÆTTER LINEALFODEN

1. Hvis der er en anden trykfod på beslaget, skal du bruge en 2,5 mm unbrakonøgle til at løsne 
monteringsskruen så langt, at du kan skubbe foden af   beslaget.

2. Skub linealfoden ind på beslaget. Åbningen på siden af   foden flugter med beslagets skruehul. Skub 
linealfoden op så langt som muligt.

3. Sørg for, at foden er centreret over hullet i stingpladen, og at nålen er c centreret i foden. Spænd 
derefter skruen helt med en 2,5 mm unbrakonøgle.

821258096 
powerquiler™ 1600, 1650

EKKO FØDDER SÆT
Echo Feet-sættet indeholder 3 akryltrykfødder med 3/8“, 1/2“ og 3/4“ 
bredder fra nålen til kanten af   foden. Disse er perfekte til ekko-quiltning af runde 
motiver eller når du bruger linealer.

SÅDAN FASTSES EN AF EKKO-FØDDERNE

1. Hvis der er en anden trykfod på beslaget, skal du bruge en 2,5 mm unbrakonøgle til at løsne 
monteringsskruen så langt, at du kan skubbe foden af   beslaget.

2. Skub den ønskede Echo Foot ind på holderen. Åbningen på siden af   foden flugter med beslagets 
skruehul. Skub ekkofoden op så langt som muligt.

3. Sørg for, at foden er centreret over hullet i stingpladen, og at nålen er centreret i foden. Spænd 
derefter skruen helt med en 2,5 mm unbrakonøgle.

821256096 
powerquiler™ 1600, 1650

Square Feet-sættet indeholder 2 akryltrykfødder med 1/4“ og 1/2“ sømrum. 
Disse fødder er designet til at hjælpe med at skabe lige sømme, når du samler 
quiltrammen.

AT FASTSÆTTE KVADRATFODEN

1. Hvis der er en anden trykfod på beslaget, skal du bruge en 2,5 mm unbrakonøgle til at løsne 
monteringsskruen så langt, at du kan skubbe foden af   beslaget.

2. Skub den valgte fod på beslaget. Åbningen på siden af   foden flugter med beslagets skruehul. Skub 
kvadratfoden op så langt som muligt.

3. Sørg for, at foden er centreret over hullet i stingpladen, og at nålen er c centreret i foden. Spænd 
derefter skruen helt med en 2,5 mm unbrakonøgle.



821252096 
powerquiler™ 1650

BAGESTE STYR OG DISPLAYSÆT

Det bagerste styr og display giver dig mulighed for at quilte fra bagsiden af   
powerquiler™ 1650. Brug laserlyset med strømaftagere til kant-til-kant quiltning.

*Skal bestille alle varenumre

850245096a

850245096b 
powerquiler™ 1650 

5‘ BØJLERAMME

Fremstillet af højkvalitets stål. Dette er et bord- og stelsystem i professionel kvalitet 
til dit hjemmequiltningsstudie.

• Innovativ rammeteknologi

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

• Passer til enhver størrelse quilt

• Easy Release Optagestang

821255096
powerquiler™ 1600, 1650

GLIDE FOD

Glide Foots buede form tillader foden at glide hen over applikationer, pynt eller 
andre dimensionelle elementer.

Perfekt til at sy over ujævne områder eller langs kanten af   quilten.

SÅDAN FASTSÆTTER GLIDEFODEN

1. Hvis der er en anden trykfod på beslaget, skal du bruge en 2,5 mm unbrakonøgle til at løsne 
monteringsskruen så langt, at du kan skubbe foden af   beslaget.

2. Skub glidefoden ind på beslaget. Åbningen på siden af   foden flugter med beslagets skruehul. Skub 
glidefoden så langt op, som den kan komme.

3. Sørg for, at foden er centreret over hullet i stingpladen, og at nålen er centreret i foden. Spænd 
derefter skruen helt med en 2,5 mm unbrakonøgle.

QUILTNING    TILBEHØR
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*Skal bestille alle varenumre

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

10‘ RAMME

Fremstillet af højkvalitets stål. Dette er et bord- og stelsystem i professionel kvalitet 
til dit hjemmequiltningsstudie.

• Lederklude medfølger med ramme

• Nem montering ved 4 fod, 6 fod, 8 fod eller 10 fod giver mulighed for længdejusteringer i

      forskellige arbejdsmiljøer i mange år.

BORDUDVIDELSE

620150696 
powerquiler™ 1600

Udvider dit arbejdsområde for yderligere 18” arbejdsplads. Nem at 
installere, løft forlængeren op, når du har brug for den, og fold den ned, 
når den ikke er nødvendig.

*Skal bestille alle varenumre

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

12‘ RAMME

Fremstillet af højkvalitets stål. Dette er et bord- og stelsystem i professionel kvalitet 
til dit hjemmequiltningsstudie.

• Lederklude medfølger med ramme

• Nem montering ved 4 fod, 6 fod, 8 fod eller 10 fod giver mulighed for længdejusteringer i

      forskellige arbejdsmiljøer i mange år.

QUILT ING    ACCESSORIESQUILTNING    TILBEHØR
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Designet og udviklet til PFAFF® sy- og brodérmaskiner. Forlængerbordet sættes på 
din maskine på samme måde som tilbehørsæsken, så det er nemt at udvide din 
arbejdsflade. Det er yderst stabilt, og da det ikke har ben på undersiden, kan du 
også sy rørformede emner. Bordet er udstyret med både cm- og tommemarkeringer, 
og den justerbare guide flyttes let til den ønskede markering, så du kan sy 
oplægninger, borter og andet med perfekt akkuratesse. De rette mål er lige ud for 
dine fingerspidser! 

821181086  
J

821136096 
L

FORLÆNGERBORD MED JUSTERBAR GUIDE

820887096   
J  

Fremstillet af robust, glat plexiglas. Dette fantastiske bord øger din arbejdsflade 
væsentligt, så der er den ekstra plads, som quiltere har brug for. Selv meget store 
quilteopgaver kan håndteres bekvemt.

QUILTEBORD

QUILTNING    TILBEHØR

821263096 
L 
for creative icon™ performance icon™
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821001096   
K*

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

FORLÆNGERBORD

FORLÆNGERBORD 

Bordet er stabilt og er udstyret med justerbare ben og er let at sætte på 
symaskinen. Med forlængerbordet håndterer du store syprojekter uden 
problemer.

821092096 
til creative™ 1.5, quilt ambition™ 630, ambition™ 620 og 610

QUILTNING    TILBEHØR
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FORLÆNGERBORD 

Bordet er stabilt og er udstyret med justerbare ben og er let at sætte på 
symaskinen. Med forlængerbordet håndterer du store syprojekter uden 
problemer.

821035096 
passport™ 2.0, 3.0

Forlængerbordet designet specielt til den nye passport™ 2.0, udvider din hurtigt 
din arbejdsflade. Bordet har cm- og tommemarkeringer trykt direkte på bordet, så 
“målebåndet” er inden for rækkevidde. Der medfølger en Pfaff opbevaringstaske, 
som kan sættes bag på symaskinens kuffertlåg for nem opbevaring. Bordet er 
stabilt og er udstyret med justerbare ben og er let at sætte på symaskinen. Med 
forlængerbordet håndterer du store syprojekter uden problemer.

FORLÆNGERBORD MED TASKE 

821079096   
til SMARTER BY PFAFF™  

260c, 160s, 140s 

820492096 
G

QUILTNING    TILBEHØR
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Stingpladen til ligesømme er beregnet til at sikre jævn stoffremføring i 
begyndelsen og slutningen af en søm uden at risikere, at stoffet bliver trukket 
ned i stingpladen.

STINGPLADE TIL LIGESØMME

Stingplade til ligesømme‚ med 
tommemarkeringer

68003080   
J

Stingplade til ligesømme‚ med 
tommemarkeringer

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

Standardstingplade til zigzag med 
tommemarkeringer

412964308   
J

Stingplade til ligesømme, med 
tommemarkeringer

821036096   
passport™ 2.0, 3.0

QUILTNING    TILBEHØR
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BRODERIER     BRODERIKOLLEKT IONER                          creative™-RAMMER    creative™-TILBEHØR

Når du ejer en broderi- og symaskine fra PFAFF®, har 
du altid en uudtømmelig kilde af kreative muligheder. 
Broderi er den ultimative finesse på modetøj, 
accessories og boligtekstiler. Farverigt, stort, fortryllende 
smukt ... og en helt utrolig kvalitet med PFAFF®. Det er 
sjovt, og de nye ideer bliver bare ved med at komme! 
Med det rigtige tilbehør er du sikret professionelle 
resultater. 

Tjek vores hjemmeside på www.pfaff.com med jævne mellemrum, 
eller aflæg nærmeste PFAFF®-forhandler et besøg, hvis du vil have 
yderligere oplysninger.

    BRODERIER
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  BRODERI-     
 KOLLEKTIONER

En ubegrænset 
inspirationskilde! Åndeløst 
stort eller fortryllende 
lille; blomster eller borter; 
romantisk eller moderne; 
indviklede mønstre eller 
rene linjer – der er 
broderikollektioner for enhver 
smag.

BRODERIKOLLEKTIONER
  
Din PFAFF® forhandler har et stort udvalg af design i forskellige størrelser 
og til alle PFAFF® broderimaskiner. Hver broderikollektion indeholder en 
pjece med alle de oplysninger, du har brug for for at brodere hvert design.

Nye broderikollektioner tilføjes regelmæssigt, så tjek vores websted  
på www.pfaff.com for det nyeste valg, eller besøg din lokale PFAFF®-forhandler.
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 creative™-RAMMER 

Med creative™-rammer fra PFAFF® kan du udvide din 
broderimaskines kreative potentiale og opnå de mest professionelle 
resultater. Alle motiver er perfekte, uanset størrelsen. For at garantere 
dig en endnu større broderifornøjelse udvides sortimentet af 
creative™-rammer konstant. Få mere at vide hos din PFAFF®-
forhandler.

Broderierne stammer fra Embroidery Collection nr. 392 Grand Dream Richelieu.

BRODERIER     creative™-RAMMER
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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

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™ PETIT METAL HOOP 100X100MM

Nogle stoffer er sværere at spænde i ramme eller bør slet ikke spændes i ramme, 
da det kan beskadige stoffet. Tykke og grove stoffer kan være vanskelige at spænde 
i ramme, men også tynde og blanke stoffer. Det kan også være vanskeligt eller 
umuligt at ispænde beklædningsgenstande på grund af sømme, smalle områder 
eller knapper/nitter. Når du bruger PFAFF® creative Metal Hoop, er ispænding ikke 
et problem!

Når du vil brodere på quilts eller andre projekter, hvor du ikke ønsker rester fra 
stabilisering på bagsiden, er Metal Hoops perfekte! Brodér uden stabilisering. 

Det er også let at brodere flere designs efter hinanden; bare flyt magneterne og flyt 
stoffet. Du er klar til at brodere det næste design på kort tid!

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 HOOP180X130MM

620132696

Til

METAL HOOP

Der findes et ekstra sæt med fire magneter som ekstraudstyr. De kan bruges 
til at fastgøre stoffet mere sikkert til rammen, når du ikke bruger klæbende 
stabiliseringsmateriale.

SÆT MED FIRE MAGNETER



creative™ HAT HOOP TILBEHØR 
821138096 
J L

Med dette tilbehør kan du monogramkasketter, hatte og andre projekter. Sæt blot 
Hat Hoop-tilbehøret på 180 x 130 mm PFAFF® creative ™ Metal Hoop, og du kan 
begynde at brodere bogstaver, logoer og andre designs fra din maskine.

Brug med metal hoop 180 x130 mm, del # 821034096

creative™ HAT HOOP ACCESSORY 
821138096 

With this accessory, you can monogram caps, hats and other projects.  Simply attach 
the Hat Hoop Accessory to the 180 x 130 mm PFAFF® creative™ Metal Hoop and 
you can start embroidering letters, logos and other designs from your machine.

Use with Metal Hoop 180 x130 mm, Part #821034096
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creative™ METAL HOOP FABRIC GUIDE SET 
821165096

Disse nyttige guider monteres let på enhver metal hoop og fungerer som en barriere 
for at holde resten af   dit projekt ude af vejen, mens du broderer. Brug guiderne med 
det creative ™ Petite Metal Hoop (821098096) til let at brodere på små stykker tøj, 
da de holder det overskydende stof ude af vejen.

NY!
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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



creative icon™ 2
creative icon™

    RAMME SKABELONER 360 x 350 mm

BRODERIRAMMER RAMME STR.
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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* Når det sælges med den store broderienhed



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
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** Ved salg med den lille broderienhed | *** kan ikke anvendes til creativeTM 4.0, 2.0

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 X 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.

BRODERIER     RAMME/MASKINE SAMMENLIGNINGSSKEMA

NY!
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821260096  

creative iconTM

CREATIVE™ TILBEHØR TIL BÅNDBRODERI

En ægte innovation til husholdningsbroderimaskiner. Med Tilbehør til Båndbroderi 
kan din creative icon™ brodere imponerende båndbroderier. Det har aldrig været 
lettere at tilføje bånd til dine broderier!

• 360° rotation

• Holder op til 8 m (26 fod) bånd

• Nem at justere til arbejde med forskellige båndbredder.
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820671096  
J L
undtagen expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0, 
expression™ 150

BRODERIFOD/SENSORMATIC-FRIHÅNDSFOD

Den sensorstyrede Sensormaticfrihåndsfod anvendes til stiplesøm og frihåndsbroderi. 
Trykfoden giver større synlighed til både stiplesøm og frihåndsbroderi.

Når du bruger frihåndsteknik med lav hastighed, hæves og sænkes trykfoden ved hvert sting for at holde 
stoffet på stingpladen, mens sømmen sys. Ved højere hastighed flyder trykfoden over stoffet, når du syr.

820976096  
J L
undtagen expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0, 
expression™ 150

SENSORSTYRET FRIHÅNDSFOD MED ÅBEN TÅ

Den sensorstyrede frihåndsfod med åben tå anvendes til stiplesømme og 
frihåndsbrodering. Denne trykfod giver større synlighed, da åbningen forrest på 
foden giver dig den optimale visning af din frihåndssyning og -quiltning. Trykfoden, 
som er gennemsigtig og åben foran og har både lodrette og vandrette markeringer, 
gør det muligt nemt at sy stiplesømme eller følge et motiv på stoffet.

1. Tråd maskinen med den tråd, du ønsker at bruge.

2. Sørg for, at IDT™-systemet er deaktiveret.

3. Indstil maskinen til sensorstyret frihåndstilstand. Transportøren sænkes automatisk.

4. Vælg den søm, du vil bruge (en ligesøm eller zigzagsøm). Stinglængden er ikke vigtig, fordi stoffet ikke 
længere fremføres af maskinen, når transportøren er sænket. Du skal selv fremføre (flytte) stoffet.

5. Sy, mens du manuelt flytter stoffet.

Bemærk! Når du syr med den sensorstyrede frihåndsfunktion ved lav hastighed, hæves og sænkes trykfoden 
for hvert sting, så stoffet holdes på stingpladen, mens der sys. Ved en højere hastighed vil trykfoden flyde 
over stoffet, mens du syr.

BRODERIER     creative™-TILBEHØR
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821068096   
J L til broderimaskiner

creative™ FILTEBRODÉRSÆT

Med PFAFF® creative™ filtebrodérsættet kan du lave de mest utrolige filtede 
broderier. Effekten skabes, når der broderes uden tråde, men med en speciel nål, 
som filter fibrene sammen. Dekorationernes effekt kan ændres dramatisk ved at 
bruge forskellige slags stof/uld.

Indhold

A. Filtefod

B. Filtespole

C. Filtedæksel til stingplade

D. Filtenåle (x5)

E. Skrue

Stoffer

creative™ filtebrodérsættet kan anvendes sammen med stort set alle  
stoftyper, men efterfølgende er visse stoftyper mere velegnede, når de skal  
dekoreres eller vaskes. 

De anbefalede stoftyper er dem, der er fremstillet af naturlige fibre, såsom uld og karteflor af uld. Det er 
bedst, hvis stoffet har en lodden eller struktureret overflade. 

En lodden overflade vil klæbe til et underlag af naturlige fibre eller blandingsfibre eller med en lodden 
overflade.

Brug ikke syntetiske stoffer med en vævning af „vask og tag på“-typen eller stof med en glat overflade.

Effekten varierer fra stoftype til stoftype. Lav altid en prøve på et stykke at stoffet, inden du begynder.

Opspænding

Når man broderer med en filtenål, anvendes der ikke tråd. Stoffet spændes i rammen med retsiden nedad.

Ved brodering af fritstående motiver, eller når der anvendes karteflor af uld, skal der bruges et 
vandopløseligt stabiliseringsmiddel. 

BRODERIER     creative™-T ILBEHØR 
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Filteteknikker

Der kan downloades tre motiver på „www.pfaff.com“. Hvert motiv repræsenterer en filteteknik: fritstående 
brodering, brodering i et enkelt

lag og brodering i flere lag. Disse teknikker er forklaret nedenfor.

Du kan downloade motivernepå www.pfaff.com.

Søg efter „creative™ felting embroidery set“ (creative filtebrodérsæt). 
Klik på linket for at downloade motiverne.

1. FRITSTÅENDE BRODERI 2. BRODERI MED ET ENKELT LAG 3. BRODERI MED FLERE LAG

BRODERIER     creative™-T ILBEHØR
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820280096   
creative™ 2170, 2144, 
2140, 2134, 2124

Broderifødderne er udviklet specielt til brug med broderifunktionerne i PFAFF®s 
symaskiner og broderimaskiner. Vælg den rigtige fod til din maskine.

creative™-BRODERIFOD

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

68003167  
L

Den dynamiske fjedertrykfod bruges til brodering samt frihåndssyning eller quiltning. 
Trykfoden er konstrueret til at give et godt overblik, så du nemt kan sy stiplesømme 
eller følge et motiv på stoffet. Fjedermekanismen gør, at stoffet ikke løfter sig med 
nålen, mens stinget dannes, hvilket giver dig større kontrol med syningen.  

1. Deaktivér IDT™-systemet, og løsn forsigtigt den lille skrue bag på trykfodsholderen.

2. Pres den dynamiske fjedertrykfod sammen. Før stiften på trykfoden ind i det tværgående hul på 
trykfodsholderen. Trykfodens arm skal placeres bag ved nåleskruen. 

3. Stram skruen.

4. Tråd maskinen.

5. Indstil maskinen til Dynamisk fjedertrykfod 6D. Transportøren sænkes automatisk.

 
Brodering

Ved brodering flyttes trykfoden op og ned sammen med nålen, hvilket giver en mere jævn balance mellem 
over- og undertråd. 
 
Frihånd

1. Placer quilten under trykfoden.

2. Vælg en ligesøm, og begynd at sy. Du skal føre stoffet manuelt. Din bevægelse bestemmer stingets 
længde.

3. Flyt quilten med en jævn bevægelse, så du holder en jævn hastighed og får ensartede sting.

DYNAMISK FJEDERTRYKFOD
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820945096  
E F G J L 
til broderimaskiner 
og creative™ 1.5

creative™ CUTWORK-NÅLESÆT TIL BRODERING

Med creative™ Cutwork-nålesættet til brodering kan du nemt lave cutworkbroderier. 
Dette sæt hjælper dig med at komme i gang!

Indhold: INSPIRA™ cutwork-nåle, Afstandsholder/knapplade,  
CD med instruktionsvideo, broderimotiver, flere tips og inspiration til at komme i gang!

Monteres oven på maskinen og indeholder pinde til op til otte trådruller. 
Trådpindene er nummererede til broderifarveændringer.

creative™ TRÅDSTATIV TIL 8 RULLER

821161096   
J L

Ejer du allerede et creative™ Trådstativ til 8 ruller, og har du lige købt en 
creative icon™, så er det ikke noget problem. Disse holdere giver dig 
mulighed for at fastgøre Trådstativet til 8 ruller bag på maskinen. Den øgede 
arbejdshøjde giver dig mulighed for at se trådrullerne, selv når låget er åbent.

creative™ HOLDERE TIL TRÅDSTATIV MED 8 RULLER

821171096   
L
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OVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNING

Elsker du at sy? Nyder du at arbejde med alle de fantastiske stoffer og 
pynteeffekter, der findes i dag? Vil du have, at dine resultater er lige så 
perfekte som de bedste konfektionsvarer? Så har du brug for en overlock 
fra PFAFF®! Det ideelle supplement til din symaskine. Den tager over, hvor 
din symaskine stopper. 

Tjek vores hjemmeside på www.pfaff.com med jævne mellemrum, eller aflæg nærmeste 
PFAFF®-forhandler et besøg, hvis du vil have yderligere oplysninger.

    OVERLOCK MASKINE

admire™ air 5000 admire™ air 7000admire™ 1000

hobbylock™ 2.0hobbylock™ 2.5
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TRÅDFØRINGSFOD

620097296

coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

620117396  
hobbylock™ 2.0

OVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNING

Denne trykfod bruges til at påsy garn, snore eller nylonsnøre op til en tykkelse 
på 1,0mm. Det frembringer en bølgende kant eller stiver kanten af (f.eks. på 
brudekjoler eller flæser).

Klargøring af maskinen

• Nål:  Højre nål

• Stingtype: 2-tråds rullesøm eller 3-tråds rullesøm.

• Stinglængde:  2 mm

• Differentialtransport:  Normale position

• Øvre kniv:  Arbejdsstilling

Syning

1. Placér stoffet under trykfoden.

2. Før snoren gennem spalten (A) og under fingeren (B) på trykfoden.

3. Testsy på et stykke stof, inden du begynder at sy.  

GARN/TRÅDFØRINGSFOD

Det er nemt at sy en dekorativ bølget kant med trådføringsfoden. Den krøllede 
kant er en perfekt finish til brudeslør, dragter til kunstskøjteløb, ballet eller dans, 
indretningsprojekter og meget mere. 

Bemærk: Brug stof med stræk for at få det bedste resultat. For stof uden stræk skal du skære stoffet på skrå. 

1. Indstil maskine til en ombukket 3-tråds rullesøm. 

2. Klik trådføringsfoden på.

3. Indsæt en 0,3mm nylon fiskeline (eller lign.) i åbningen i foden. Linen vil være dækket af sømmen.

4. Begynd at sy langsomt. Sørg for at fiskelinen er skjult i rullesømmen, når du syr. 

Tip: En 40Wt rayon brodértråd i en kontrastfarve i over- og undergriber, giver en skinnende kant. 
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Denne trykfod benyttes til påsyning af elastik, og du kan efter behov indstille, hvor 
meget elastikken skal rynkes ved påsyning. Trykfoden kan desuden anvendes til 
påsyning af kantebånd, som forhindrer sømmen i at give sig. 

Indstilling af maskinen

• Nål:  Venstre eller højre, eller både venstre og højre

• Sømtype:  Tre-tråds overlock eller fire-tråds ultrasikkerhedssøm

• Stinglængde:  3-5 mm

• Differentialtransport:  Normal indstilling

• Overkniv:  Til- eller frakoblet

Syning

1. Før du sætter trykfoden på maskinen, skal du føre elastikken gennem trykfoden og justere strækket med 
justeringsskruen (A).

2. Sæt trykfoden på maskinen.

3. Sy 2-3 sting, mens du let trækker elastikken bagud

4. Sy videre, og træk let i elastikken, mens du syr den på stoffet..

ELASTIKFOD

620116796  
hobbylock™ 2.0

Elastikfoden styrer og strækker smal elastik (6-12 mm), når du syr den fast på stoffet. 
Den er velegnet til syning af sportstøj, undertøj og andet, hvor du vil indsætte en 
elastik.

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Løsn skruen forrest på elastikfoden for at udløse spændingen på rullen. Sæt elastikken ind i foden.

3. Monter foden, og træk i elastikken, indtil den når ud bag ved foden.

4. Stram spændeskruen for at strække elastikken. 

5. Drej håndhjulet for at sy de første par sting for at fastgøre elastikken.

6. Anbring stoffet under foden, og sy både elastikken og stoffet sammen. 

7. Kontrollér sømmen, og juster spændingen, hvis det er nødvendigt.

Bemærk! Sådan justerer du, hvor meget elastikken strækkes: 

• Drej spændeskruen mod højre for at strække den mere.

• Drej skruen mod venstre for at strække den mindre.

• Pas på ikke at strække stoffet, mens du syr.

620117896  
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

ELASTIKFOD

OVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNINGOVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNING
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TRYKFOD TIL USYNLIG OPLÆGNING & BLONDER

Trykfoden til usynlig oplægning er perfekt til syning af usynlige oplægningssømme 
og til påsyning af blonder. Oplægningen sys, overkastes og renskæres i én 
arbejdsgang.

Vejledning til usynlig oplægningssøm:

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Monter trykfoden til usynlig oplægning.

3. Fold oplægningssømmen og pres den. Fold sømmen tilbage mod sig selv mod stoffets retside. Lad 6 
mm af kanten være synlig.

4. Anbring oplægningssømmen under foden med folden ind mod trykfodens styr.

5. Løsn skruen på styret for at justere styret, så nålen lige akkurat fanger tråden på folden.

6. Før stoffet, mens du syr, og sørg for, at folden på stoffet altid ligger ind mod styret.

7. Fold stoffet ud, og pres det let på vrangen.

8. Sy en prøve på en stofrest, inden du syr i det rigtige stof.

Vejledning til påsyning af blondebånd:

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Monter trykfoden til usynlig oplægning.

3. Anbring blondens vrangside mod stoffets retside. 

4. Anbring det under trykfoden, så stoffet rager ud til højre for styret. Blondens overkant skal ligge ind mod 
venstre side af styret.

5. Løsn skruen på styret for at justere styret, så nålen lige akkurat fanger blondens overkant.

6. Før stoffet, mens du syr, og sørg for, at blondens overkant altid ligger ind mod styret.

7. Når du er færdig, skal du folde blonden ud, så den ligger fladt. Fold sømrummet mod stoffets 
vrangside, og pres det. 

8. Hvis blonden skal indsættes midt i et stykke stof, skal du gentage dette på den anden side af blonden.

620117796  
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

Denne trykfod benyttes til påsyning af manchetter på strikvarer og til oplægning, 
hvor sømmen ikke skal være synlig.

Indstilling af maskinen

• Nål:  Højre nål

• Sømtype:  Tre-tråds overlock eller tre-tråds flatlock

• Stinglængde:  4-5 mm

• Differentialtransport:  Normal indstilling

• Overkniv:  Tilkoblet

Syning

1. Fold stoffet som vist, og placer det under trykfoden,

2. Løsn skruen (A), og juster kantlinealen, så nålen syr igennem materialet tæt ved den foldede kant.

3. Før stoffet let, mens du syr, så nålen kun lige syr gennem foldekanten.

FOD TIL USYNLIG OPLÆGNING

620117096 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNING
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Paspoleringsfoden er perfekt til indsætning af paspoleringsbånd i sømme og på 
kanter for at få en skræddersyet finish. Båndet sys på mellem de to lag stof i én 
arbejdsgang. En rille under trykfoden hjælper til at føre paspoleringsbåndet. Du kan 
også lave din egen paspolering for at få en specialsyet finish. Paspoleringsfoden 
gør det hurtigt og nemt at dække snor med stof samt at indsætte paspolering i 
sømme for at opnå et professionelt udseende!

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Monter paspoleringsfoden.

Sådan syr du paspoleringsbånd ind i en søm:

3. Anbring paspoleringen langs sømkanten på stoffets retside. Anbring det andet stykke stof ovenpå, ret 
mod ret.

4. Læg lagene af stof og paspolering ind under paspoleringsfoden, så paspoleringen ligger i rillen på 
undersiden af trykfoden. 

5. Sy paspoleringen ind i sømmen.

6. Rillen under trykfoden styrer paspoleringen, når du syr.

Sådan laver du paspolering ud af stof:

1. Klip skråstrimler af stof, som er brede nok til at dække snoren + sømrum.

2. Læg snoren på vrangsiden af stofstrimlen, og fold stoffet over snoren.

3. Læg stof og snor under paspoleringsfoden med snoren i rillen på undersiden af trykfoden.

4. Sy. Rillen styrer snoren, mens du syr.

PASPOLERINGSFOD

620117596 
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

Denne trykfod benyttes til isyning af tittekanter/paspolering mellem to stoflag.

Indstilling af maskinen

• Nål:  Venstre, eller både venstre og højre

• Sømtype:  Tre-tråds overlock eller fire-tråds overlock

• Stinglængde:  2-5 mm

• Differentialtransport:  Normal indstilling

• Overkniv:  Tilkoblet

Syning

1. Læg stoflagene ret mod ret.

2. Placer kantningsmaterialet (paspoleringen) imellem de to stoflag, og læg stoflagene under trykfoden. Sørg 
for, at paspoleringen følger rillen under trykfoden.

3. Under syningen skal både stoffet og kantningsmaterialet (paspoleringen) føres med hånden. 

Bemærk: Denne trykfod kan også benyttes ved syning med skråbånd eller medløbstråd.

PASPOLERINGSFOD

620116996 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNING
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Perletrykfoden styrer jævnt perler igennem en kanal på foden, så det er nemt at sy 
dem på tøj eller håndarbejde.

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Træk snoren med perler igennem kanalen på fodens underside.

3. Monter perletrykfoden på maskinen.

4. Drej håndhjulet for at sy de første to sting for at holde perlerne på plads.

5. Sy perlerne fast langs stoffets kant, og afskær kun et lille stykke stof, når du syr. Eller sy langs folden uden 
at afskære stoffet.

Bemærk! Nålen skal gå igennem stoffet ca. 1,5 mm fra stoffets kant.

620117496   
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

PERLETRYKFOD

Denne trykfod benyttes til påsyning af perler og pailletter m.m.

Indstilling af maskinen

• Nålen:  Venstre eller højre nål (venstre er bedst)

• Sømtype:  Tre-tråds overlock eller kantsøm

• Stinglængde:  3-5 mm

• Differentialtransport:  Normal indstilling

• Overkniv:  Til- eller frakoblet

Syning

1. Vælg metode (A) eller (B), indstil derefter nålens position, og sy 2 eller 3 sting.

2. Hæv nålen netop så meget, at nålespidsen flugter med materialets overflade. Læg perlebåndet i trykfodens 
kanal.

3. Sy 2-3 sting ved at dreje på håndhjulet med hånden.

4. Tryk let på perlerne med venstre finger under syningen.

5. Sy de sidste sting ved at dreje på håndhjulet med hånden, så perlerne ikke rammes af nål og gribere.

PERLEFOD

620117196 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNING
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Denne trykfod benyttes til rynkning ved syning af nederdele med læg, kraver, 
manchetter, påsyning af flæser m.m. Denne trykfod kan også benyttes til 
sammensyning af to stykker stof med samtidig rynkning af det underste stoflag.

Indstilling af maskinen

• Nål:  Venstre eller højre, eller både venstre og højre

• Sømtype:  3- eller 4-trådet overlock.

• Stinglængde:  3-5 mm

• Differentialtransport:  Rynkning

• Overkniv:  Tilkoblet

Syning

1. Placer to lag stof i maskinen med separatorpladen (A) imellem de to lag.

2. Sy 2-3 sting

3. Hold i stoffet under syningen, og før med let hånd de to stoflag frem adskilt fra hinanden, mens du syr.

RYNKEFOD

620116896  
hobbylock™ 2.0

Rynketrykfoden er perfekt til rynkning af et enkelt lag stof eller til samtidig rynkning og 
syning af to lag stof (det nederste stoflag rynkes og det øverste lag forbliver fladt). 
Velegnet til tynde og mellemsvære stoffer.

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Monter rynketrykfoden.

3. Indfør det nederste lag stof (det stof, som skal rynkes) mellem stingpladen og rynketrykfoden, så det 
ligger helt op til kniven og med retsiden opad.

4. Indsæt det øverste lag stof i rynketrykfodens åbning med retsiden nedad, og tilpas det til det nederste 
lag stof.

5. Sænk trykfoden, og sy. Før stoffet langs stofføreren, så det nederste stoflag frit kan transporteres og 
rynkes.

Tip: Sådan øger du rynkernes fylde:

• Øg nåletrådsspændingen. 

• Indstil differentialtransporten til et højere tal.

• Indstil stinglængden til et højere tal.

Du kan også rynke et enkelt lag stof ved at anbringe det under trykfoden og justere stinglængden, 
differentialtransporten og nåletrådspændingen, så du får den ønskede fylde.

RYNKETRYKFOD

620117996   
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

OVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNING
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Båndfoden anvendes til at sy sømbånd fast på sømme for at forhindre, at de 
strækkes. Den er særligt egnet til stabilisering af skuldersømme. Med denne fod kan 
du forstærke og sy sømme i én arbejdsgang. 

1. Indstil overlock-maskinen til 4-trådet overlock.

2. Anbring sømbåndet i styrene på foden.

3. Justér skruen, så foden passer til båndets bredde.

4. Monter båndfoden på maskinen.

5. Sy sømmen.

Bemærk! Virker bedst med 8 mm sømbånd.

BÅNDFOD

620117696 
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

Denne trykfod benyttes til sammensyning eller påsyning af blonder eller borter.

Indstilling af maskinen

• Nål:  Højre nål.

• Sømtype:  3-tråds overlock eller 3-tråds standardrullesøm.

• Stinglængde:  1,5-3 mm.

• Differentialtransport:  Normal position.

• Overkniv:  Til - eller frakoblet.

Syning

1. Placér stoffet under tappen (A) og blonden ovenpå (A).

2. Løsn om nødvendigt skruen (C), og skub linealen (B) til venstre eller højre for at justere stingbredden.

3. Stram skruen (C).

4. Placer blonden langs linealen (B), og sy. 

BEMÆRK: Hvis stofkanterne ikke skal afskæres, kan du placere både stof og blonde over tappen (A). Husk at 
frakoble overkniven!

BLONDEFOD

620117296  
hobbylock™ 2.0

OVERLOCKERE    DEKORATIONSSYNING
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Dette kit indeholder 6 stk tilbehør og er perfekt til udsmykning, syning til boligen og 
meget mere!

Indhold:

• Snorefod (Type A)      Til garn eller nylonsnøre. Bruges til at forstærke kanter og    
     oplægninger eller skabe dekorative bølgede kanter

• Snorefod  (Type B)      Til at påsy snor eller bånd, der forhindrer at sømmen strække

• 1/8” Paspoleringsfod     Til isyning af paspolerings- eller tittebånd i sømme for en    
    skræddersyet finish

• 3/16” Paspoleringsfod

• Perlefod og Guide         Til påsyning af perler 

Dette kit indeholder 5 stk tilbehør og er perfekt til nyttesyning.

Indhold:

• Rynketilbehør   Perfekt til at rynke et stoflag og sammensy med et glat stoflag

• Trykfod til Usynlig           Overkast, skær kanten ren og sy en usynlig oplægning i én Oplægning     
arbejdsgang

• Rynkefod   Rynk et stoflag (lette til mellemsvære stoffer)

• Elastikfod     Strækker og påsyr smal elastik på kanten af stoffet. Fantastisk til    
  sportstøj, undertøj og andre projekter

• Sømguide    Til at styre sømrummet under syning og syning af flatlock, når    
  kniven er sænket

admireTM air 5000
Embellishment Feet Kit

admireTM air 5000
Ultility Feet Kit

821221096  
admireTM air 5000

821220096  
admireTM air 5000

Rynkefoden er perfekt til at rynke et enkelt lag stof eller samtidigt at rynke og sy to 
lag sammen. Egnet til let- til mellemvægtsstoffer.

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2. Klik rynkefoden på.

3. Læg det nederste stoflag (det stof, der skal rynkes) mellem stingpladen og rynkefoden hele vejen frem til 
kniven, med retsiden opad.

4. Læg det øverste stoflag i rynkefodens åbning og på højde med det nederste lag med retsiden nedad.

5. Sænk trykfoden og sy. Før stoffet langs stofguiden og lad det nederste lag transporteres frit for at rynke.

Tip: For at øge rynkningen:

•  Øg stramningen af tråden(e) i nålen(e) 

• Indstil differentialtransporten til et højere tal

• Juster stinglængden til et højere tal

Et enkelt stoflag kan også rynkes ved at placere det under foden og justere stinglængden,

differentialtransporten og nåletrådsspænding for at få den ønskede effekt.

RYNKEFOD

821365096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine
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Elastikfoden fører og strækker smal elastik, mens du syr den på stof.  Den er 
fremragende at bruge, når du syr sportstøj, lingeri og andre projekter med elastik.

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2. Løsn skruen på forsiden af elastikfoden for at løsne spændingen på rullen. Indsæt elastikken i foden.

3. Klik foden på og træk i elastikken indtil den når bag foden.

4. Stram skruens spænding for at strække elastikken.

5. Drej på håndhjulet for at sy de første sting for at fastholde elastikken.

6. Placer stoffet under foden og sy elastikken og stoffet sammen.

7. Kontroller sømmen og juster spændingen, hvis det er nødvendigt.

Bemærk: For at justere elastikkens stræk:

• Drej spændingsskruen til højre for mere stræk.

• Drej skruen til venstre for mindre stræk.

• Pas på ikke at strække stoffet mens du syr.

Blindsømsfoden er perfekt til at sy usynlige oplægningssømme.  Sømmen sys, 
afskæres og overkastes nemt i en arbejdsgang.

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2.  Klik blindsømsfoden på.

3. Fold og pres oplægningen på plads. Vend kanten tilbage mod retsiden af stoffet. Lad ¼” (6 mm) af 
kanten være synlig. (Se illustration.)

4. Placer sømmen under foden med folden mod fodens føring/guide.

5.  Løsn styreskruen for at justere guiden så nålen netop fanger tråden på folden.

6. Før stoffet mens du syr, og sørg for at stoffolden altid er imod føringen.

7. Åbn stoffet og pres let på vrangsiden.

8. Test på et stykke restestof inden du syr dit projekt.

BLINDSØMSTRYKFOD

821366096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine

ELASTIKFOD

821367096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine
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Paspoleringsfoden er perfekt til isyning af paspoleringsbånd i sømme og langs 
kanter for at give et skræddersyet finish.  Paspoleringsfoden gør det også hurtigt 
og nemt selv at fremstille paspoleringsbånd ved at dække en snor med stof og 
indsætte det i sømmen for at give en professionel finish. 

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2. Klik paspoleringsfoden på.

For at sy paspoleringen ind i sømmen:

3. Placer båndet langs sømlinjen på stoffets retside. Placer det andet stykke stof ovenpå med retsiderne 
sammen.

4. Læg stoffet og paspoleringsbåndet under paspoleringsfoden med den tykke del i rillen på trykfodens 
underside.

5. Sy båndet ind i sømmen.

PASPOLERINGSFOD

821368096 
admire™ 1000 Overlock 
Machine

For at lave paspolering af dit stof:

1. Klip strimler på skrå eller på tværs af strukturen, der er brede nok til at dække snoren plus sømrum.

2. Læg snoren på vrangsiden af stofstrimlen og fold stoffet ind over snoren.

3. Placer stoffet og snoren under paspoleringsfoden med snoren i rillen på trykfodens underside.

4. Sy. Rillen vil styre snoren mens du syr.

Perlefoden fører perler gennem en „kanal“ på trykfoden, som gør det let at tilføje 
dekorationer på tøj eller andre projekter

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2. Træk perlesnoren gennem kanalen på undersiden af foden.

3. Klik perlefoden på maskinen.

4. Drej håndhjulet for at sy de første to sting og holde perlerne på plads.

5. Sy perlerne på kanten af stoffet og skær kun en lille smule stof af, mens du syr. Eller sy langs folden 
uden at skære..

Bemærk: Nålen skal gå igennem ca. 5/8” (15 mm) fra kanten af stoffet.

PERLEFOD 

821369096 
admire™ 1000 Overlock 
Machine
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620096996

coverlock™ 4.0 og 3.0
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OVERLOCKERE    DÆKSØM

Når du bruger den klare fod, kan du se stoffet og den markerede linje under foden, 
mens du syr.

1. Indstil maskinen til dæksøm eller en kædesøm.

2. M arkér sømlinjen ved at tegne en linje på stoffet med en vandopløselig markeringspen.

3. Montér den klare dæksømsfod.

4. Brug sømmens standardindstillinger. Juster efter behov.

5. Anbring stoffet under trykfoden og nålene. Begynd at sy i stoffet, og sy ikke uden stof under foden.

6. Brug den røde midtermarkering på trykfoden til at styre efter, når du følger en linje, der er syet på 
stoffet. Den klare dæksømsfod giver dig et godt overblik over den markerede linje og stoffet, mens du 
syr.

KLAR DÆKSØMSFOD

620096996

coverlock™ 4.0 og 3.0

Med guidefoden kan du nemt tilføje blonder og besætninger til toppen af   stoffet 
med en coverstitch for at skabe smukke dekorative kanter og effekter.

1. Indstil maskinen til en bred Coverstitch.

2. Klik den dobbelte guidefod på.

3. Brug standardstingindstillinger. Juster om nødvendigt.

4. Indsæt stofkanten i den nederste åbning på venstre side af trykfoden. Skub stoffet under foden og ind 
under nålene. 

5. Indsæt trimmen i den øverste åbning på højre side af trykfoden. Skub trimmen bagud under nålene.  
 
Tip: Brug en pincet til at føre stof og trim til den rigtige position under nålene.  

6. Sænk nålene ned i trim og stof. Sænk trykfoden.

7. Når du syr skal du holde stoffet i din venstre hånd og trimmen i din højre hånd. 

Tip: Hvis du vil have en færdig stofkant, skal du presse en 6mm kant på højre side af stoffet, inden du fører 
stoffet ind i trykfoden. Sømmen dækker stoffets rå kant under syningen. 

DOBBELT GUIDEFOD TIL ENKELTLAG
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Brug trykfoden med sømfolder og guide til oplægning af stofkant samtidig med 
isyning af blonde.

1. Indstil maskinen til en bred dæksøm.

2. Brug sømmens standardindstillinger. Juster efter behov.

3. Klik trykfoden med sømfolder og guide på.

4. Før klippekanten på stoffet ind i stofguiden med med retsiden opad (Illustration 1).

5. Før stoffet tilbage under trykfoden og nålene.

6. Placer blonden i højre blondestyr, og træk en blondeende på ca. 2,5 cm om bag foden (Illustration 2). 
Brug en pincet efter behov.

7. Sænk trykfoden. Hold stoffet i venstre hånd og blonden i højre hånd, og begynd at sy. 

Bemærk! Du kan efter behov justere nålepositionen ved at justere skruen på styret.

TRYKFOD MED SØMFOLDER OG GUIDE

620097396

coverlock™ 4.0 og 3.0
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Med Strop og Bæltestropfoden kan du nemt og hurtigt sy stropper og bæltestropper 
med en dæksøm. Det eneste, du skal gøre, er at lægge en stofstrimmel i foden, 
hvorefter strimlen foldes automatisk og sys.

1. Indstil maskinen til en bred dæksøm.

2. Brug standardindstillingerne for sømmen. Juster efter behov.

3. Klip en stofstrimmel i en bredde på ca. 25 mm.

4. Klip strimlens øverste hjørne af i en vinkel på 45 grader, så der dannes en spids.

5. Indfør den klippede vinkel i styret med stoffets retside opad. Træk strimlen gennem rillen og under 
foden. Træk enden af strimlen om bag ved foden (illustration 1). Du kan om nødvendigt bruge en 
pincet til at trække stoffet ind i foden.

6. Klik Strop og Bæltestropfoden på maskinen.

7. Træk strimlen ca. 5 cm om bag foden.

8. Sænk trykfoden. Sørg for, at de rå kanter på stoffet foldes mod bagsiden, før du syr. Sy de første få 
sting. Stop, og klip trådenderne af tæt på trykfoden, og fortsæt med at sy.

9. For at sikre at stoffet fremføres jævnt, kan du holde strimlen en anelse lavere end styret foran foden 
(illustration 2).

10. Sy ved middelhastighed. Kontrollér stoffet, mens du syr, for at sikre korrekt fremføring.

Bemærk! Du kan lave stropper og bæltestropper ved at sy den foldede strimmel sammen uden ekstra stof 
underneden, eller du kan sy det foldede stof på et andet stykke stof som dekorativ effekt.

STROP OG BÆLTESTROPFOD

620097196

coverlock™ 4.0 og 3.0
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Du kan nemt og hurtigt lave din egen paspolering:

1. Indstil maskinen til kædesøm.

2. Brug sømmens standardindstillinger. Juster efter behov. 
Bemærk! Selv om maskinen anbefaler nål D, skal du bruge nål E til denne teknik.

3. Klik paspoleringsfoden på. (Paspoleringsfodens guide bruges ikke til denne teknik).

4. Placer snoren i rillen på fodens underside, og træk en snoreende på ca. 5 cm om bag foden). 
Bemærk! En snor på 1,5-2,0 mm kan bruges.

5. Klip et stykke skråbånd ca. 25 mm bredt.

6. Fold stoffet rundt om snoren foran foden. Før stoffet ind under foden.

7. Sænk trykfoden, og sy hen over snoren og stoffet (Illustration 1). (Hold i snoren bag foden, når du 
begynder at sy).

PASPOLERINGSFOD MED GUIDE

PASPOLERING

620097096

coverlock™ 4.0 og 3.0

Med paspoleringsfoden med guide kan du sy paspolering, biselæg og dekorative finesser.

PASPOLERING BISELÆG DEKORATIV EFFEKT
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Lav en trapuntoeffekt ved at sy en dæksøm hen over en snor i guiden.

1. Indstil maskinen til bred dæksøm. 
Bemærk! Selv om maskinen anbefaler nål C og E, skal du bruge nål D og E til denne teknik.

2. Monter paspoleringsfoden, og monter guiden som vist (Illustration 2).

3. Sæt snoren ind i det runde hul på paspoleringsfodens guide, og læg den i rillen under 
paspoleringsfoden.

4. Læg stoffet med retsiden opad oven på snoren. Før det ind under foden, indtil det ligger under 
nålene (Illustration 3).

5. Sænk nålene ned i stoffet. Sænk trykfoden, og begynd at sy ved middelhastighed. (Hold i snoren 
bag foden, når du begynder at sy).

Brug dekorativ tråd og bånd til at skabe flotte effekter og dekorative detaljer.

1. Indstil maskinen til en bred 3-trådet ornamental flatlocksøm med dekorativ tråd i griberne.

2. Monter standardtrykfoden, og monter guiden som vist (Illustration 4).

3. Indsæt et 6 mm bredt bånd med retsiden nedad i den rektangulære åbning i guiden.

4. Placer båndet under trykfoden til højre for nålen, og træk en ende på 5 cm om bag foden.

5. Nålen skal ramme ned lige under – ikke i – kanten på båndet (Illustration 5).

6. Sy hen over båndet for at lave en dekorativ detalje. 
Tip: Lav det dekorerede bånd så langt, at det kan klippes i tre stykker, og lav derefter en fletning 
(Illustration 6).

BISELÆG

DEKORATIV EFFEKT
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Dæksømshæmmertilbehøret bruges til at dreje under 1 tomme (25 mm) stof, 
hvilket skaber en perfekt lige søm uden behov for meget pres.

Anbefalet stof: Vævede (lette og mellemstore) stoffer og Stretch (lette og 
mellemstore) stoffer. 

1. Indstil maskinen til dæksøm enten bred, smal eller tredobbelt med stinglængde 3,0. Placer 
fastgørelsespladen på maskinen. Sæt de to skruer i åbningen og skru fastgørelsespladen på plads.

2. Placer hæmmeren på fastgørelsespladen og juster hæmmeren yderst til højre. Fastgør hæmmeren 
på plads med de to fingerskruer og spændeskiver.

3. Fold under en 1 tommer (25 mm) søm af stof, og tryk med fingeren de første par tommer på plads.

4. Skub stoffet med retsiden op i hæmmeren fra højre side, så sømmen krøller under beslaget.

5. Hæv trykfoden, og træk stoffet under foden og lige tilbage 1-2“ (2-3 cm) bag nålen. Sænk 
trykfoden, og drej håndhjulet for at lave et par sting for at sikre syningen i stoffet.

6. Sy et par sting for at se, om dæksømmen er i den ønskede position. For at ændre stingpositionen 
skal du løsne fingerskruerne og flytte sømmen til venstre for at nå den ønskede nåleposition. Prøv at 
sy en prøve, før du syr dit projekt.

7. Hold stoffet vendt under, når det føres ind i tilbehøret for at sikre, at stoffet ruller under, når du syr.

DÆKSØM FASTSÆTNING

821264096

coverlock™ 4.0 and 3.0 
admire™ air 7000

Tips og hints

1. Hvis friarm er tilgængelig på maskinen, vil det gøre syning af en kontinuerlig / cirkulær søm endnu 
nemmere

2. Øg stinglængden op til 4,0, hvis du har kraftigere stof, eller når du krydser en søm.

3. Når du krydser en søm, skal du give stoffet lidt ekstra hjælp, når det føres gennem faldstyret.
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PFAFF® Luxe Luggage Collection er designet til at 
opbevare og nemt transportere din maskine

For mere information, besøg vores websted regelmæssigt på 
www.pfaff.com eller besøg din nærmeste autoriserede PFAFF®-
forhandler.

     BAGAGE
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LUKSUS MASKINTASKE

821280096 

Med PFAFF® creative icon™ 2 Luxe Collection-maskintrolley kan du sikkert 
transportere både maskine og tilbehør såsom multifunktionel fodpedal, creative 
Embellishment Attachment og meget mere.

• Førsteklasses, holdbare materialer og komponenter

• 4 hjul der kan dreje i alle retninger

• Udvendige håndtag med teleskophåndtag

• Mikro-ruskind indvendig og med ekstra poser (15,5”x11,5”x5” med 0,25” tyk skumbeklædning) og 
10,5”x8”x5” med 0,75” tyk skumbeklædning) til at beskytte multi-funktionels fodpedal og creative 
Embellishment Attachement og andet indhold

• Indvendige lommer til tilbehør

ADDIT IONAL    LUGGAGE

     BAGAGE NY!
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LUXE EMBROIDERY CASE

821281096  

Med PFAFF® creative icon™ 2 Luxe Collection broderienhedstaske kan du 
transportere broderienheden samt broderirammer sammen med creative icon™ 2 
og meget mere

• Førsteklasses, holdbare materialer og komponenter

• Passer til indsatsen af hårdt skum, der leveres med broderienheden

• Bred strop på bagsiden passer på maskintrolleyens teleskophåndtag

• Skjult strop til at fastgøre tilbehørstasken, så alt kan transporteres sammen

• Mikro-ruskind indvendig til beskyttelse af indholdet

• Indvendige lommer til tilbehør

NY!
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Med PFAFF® Luxe overlocktaske kan du sikkert transportere din overlocker og 
tilbehør såsom coversøm oplægningstilbehør og meget mere.

LUXE OVERLOCKTASKE 

821279096

Med PFAFF® creative icon™ 2 Luxe Collection tilbehørstaske kan du sikkert 
transportere tilbehør såsom trykfødder, spolekapsler, cirkeltilbehør, quilt-binder, 
plisséapparat og meget mere. Anbefalet layout til opbevaring af tilbehør kan 
findes på pfaff.com.

• Førsteklasses, holdbare materialer og komponenter

• Passer til dusinvis af fødder og andet tilbehør i skum- og netlommer 

• Bred strop på bagsiden passer på maskintrolleyens teleskophåndtag eller fastgøres med stropper fra 
tasken til broderienheden

• Indvendigt skum holder på tilbehøret og beskytter indholdet

LUXE TILBEHØRSTASKE

821282096

ADDIT IONAL    LUGGAGE

NY!

NY!
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EMBELLISHMENT SAMPLER KIT

821330096  

PFAFF® creative icon™ 2 Embellishment Sampler Kit leverer prøver på forskellige 
garner, perler, snore og bånd til at give forbrugere mulighed for at prøve dem på 
den nye creative Embellishment Attachment (3,7 meter af hver). Omfatter også et 
link til et gratis design!

• 4 mm hvide perler

• 3 mm sort snor

• 6 mm organzabånd

• 10 mm organzabånd

• 6 mm satinbånd 

• 10 mm satinbånd 

• Chenillegarn

QUILTER´S KIT

821332096  

Tidsbesparende: Du behøver aldrig at tage tråden ud af maskinen for at spole 
undertråd.

• Automatisk stop, når spolen er fuld

• Transportabel kompakt spolemaskine gør det nemt at tage den med overalt

• Strøm- eller batteridrevet. (Strømadapter medfølger).

SPOLEMASKINE 

821376096

J, L

PFAFF® creative icon™ 2 Quilter´s Kit giver et førsteklasses udvalg af tilbehør, 
som quiltere må have.

• Roterende selvhelende skæremåtte (12” x 12”)

• Rotary cutter + reserveblade

• Linealsæt (6” x 12” og 6” x 6”)

• PFAFF® Nåle: 

Universal 80/12 5-pak
Assorteret quiltenåle 5-pak

 ADDIT IONAL    NOTIONS
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PFAFF® sakse er specielt kurateret til enhver form for tråd- og 
stofklipning i din syproces. Hver saks har en specifik opgave og 
hjælper med at opnå en mere professionel finish

For mere information, besøg vores websted regelmæssigt på www.pfaff.com 
eller besøg din nærmeste autoriserede PFAFF®-forhandler.

     SAKS
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     SAKS
3,5““ / 8,9 CM BUET BRODERI

4“ / 10,2 CM MIKROSPIDS BRODERI

• Buede skær til områder, der er svære at nå.

• Ekstrafin skarp spids til tætte skær og til at sikre bedre præcision.

• God til at klippe i vanskeligt tilgængelige steder, stikke igennem stof, klippe små 

tætte tråde

• Ekstrafin skarp spids til tætte skær og til at sikre bedre præcision.

821288996

821286996

 EKSTRA    SAKS
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4““ / 10,2 CM BUET MIKROSPIDS BRODERI

4,5“/11,4 CM EASY SNIP

• Godt til at klippe i vanskeligt tilgængelige steder, stikke igennem stof, klippe små 

tætte tråde

• Buede blade hjælper med at beskytte dine projekter

• Ekstrafin skarp spids til tætte skær og til at sikre bedre præcision.

• Fjedervirkning gør det muligt for både venstrehåndede og højrehåndede 

personer at brug den

• Perfekt for personer med lidelser, der forhindrer dem i at bruge almindelige 

trådsakse.

• Eliminerer utilsigtet fejlklip i stoffet

• Tyndt buet blad - gør det muligt for dig at komme så tæt på som du ønsker uden 

at stikke i eller skade dit arbejde.

821287996

821289996

EKSTRA    SAKS   
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4,5“ / 11,4 CM MODSATRETTET PINCET

6“ / 15,2 CM DOBBELTBUET BRODERI

• Nem betjening - tryk for at åbne og slip for at lukke.

• Perfekt værktøj til at holde dit stof eller tråd uden at skulle holde trykket på 

pincetten.

• Det perfekte valg til mange hobby- og håndværksprojekter og andre situationer, 

der kræver en kontrolleret fastholdelse af fine genstande.

• Det dobbeltbuede design giver mulighed for behagelig håndstilling over 

arbejdet i broderirammen eller ved symaskinen.

• De buede blade giver mulighed for sikre kontrollerede snit og sikrer, at der ikke 

stikkes eller prikkes i stoffet.

821290996

821291996

 EKSTRA    SAKS
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6“ / 15,2 CM HØJREHÅNDSAPPLIKATION

6“ / 15,2 CM VENSTREHÅNDSAPPLIKATION

• ½” buet blad giver mulighed for en høj grad af præcision, der gør det muligt nemt 

at trimme rundt om kanter.

• Perfekt værktøj til at trimme applikationer og stabilisering fra bagsiden af dit broderi 

såvel som at klippe tæt på dine sømme.

• Rigtige venstrehåndssakse giver dig udsyn på den rigtige side at det skærende 

blad.

• ½” buet blad giver mulighed for en høj grad af præcision, der gør det muligt 

nemt at trimme rundt om kanter.

• Perfekt værktøj til at trimme applikationer og stabilisering fra bagsiden af dit 

broderi såvel som at klippe tæt på dine sømme.

821292996

821293996

EKSTRA    SAKS    
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6“ / 15,2 CM APPLIKATIONSSAKS

6“ / 15,2 CM STILETTO

• Perfekt værktøj til at trimme stofkanter og tråde tæt, præcist og hurtigt.

• Knivskarpe kanter og spidser giver dig mulighed for at klippe i hele bladets 

længde, helt ud til spidsen.

• Kompakt opbevaring med skruedesign.

• Fjerner fine sting og bruges til at holde eller skubbe stof og trim op til nålen.

821297996

821294996
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6“ / 15,2 CM SEAM RIPPER

8“ / 20,3 CM STOFSAKS

• Ekstraskarpt blad skærer nemt gennem uønskede sting.

• Skruegreb gør det let at udskifte blade.

• Bøjet håndtagsdesign holder stof fladt.

• Langt skær ideelt til mønstre, sømme eller lange skær.

• Skarp kant skærer gennem flere lag.

• Ergonomiske venstre- og højrehåndede skær gør det let og smertefrit at 

klippe store projekter.

821296996

821295996

EKSTRA    SAKS    

NY!

NY!

118



119



Uanset hvilken type projekt du syr, har PFAFF® den rigtige 
symaskinnål til opgaven. Sørg for at skifte nål hver 6.-8. time 
eller stoftype for at opnå optimale syresultater. Nedenstående 
ikon er en nyttig påmindelse.

For mere information, besøg vores websted regelmæssigt på www.pfaff.com 
eller besøg din nærmeste autoriserede PFAFF®-forhandler.

     NÅLE
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BALL POINT NÅL 5-PAK
821300096 (size 70/10 - 5 pack)
821301096 (size 80/12 - 5 pack)
821302096 (size 90/14 - 5 pack)
821356096 (size 100/16 - 5 pack)
821303096 (Assorted - 5 pack)

Designet til at glide mellem strikkede stoffers tråde uden at hænge fast på grund af 

den afrundede spids

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

CUTWORK-NÅL 4-PAK

134R TITANIUMNÅLE 10-PAK
821349096 (size 100/16 - 10 pack)
821352096 (size 110/18 - 10 pack)

Titaniumbelægningen modstår klæbemidler, forbedrer nåleslitage og 

gennemtrængning af tætvævede stoffer

821206096 (Assorted - 4 pack)

Skab smukt cutwork og omvendte applikationer hurtigt og let, uden 

langsommelig manuel klipning af stof

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

BRODERINÅL 5-PAK

DENIM-NÅL 5-PAK

BRODERINÅL (TITANIUM) 
821198096 (size 80/12 - 5 pack)
821297096 (size 90/14 - 5 pack)

Beskytter mod friktion og giver mulighed for problemfri broderi og dekorativ 
syning

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

Beskytter mod friktion og giver mulighed for problemfri broderi og dekorativ 

syning

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

Reducerer trådbrud og overspringning af sting på grund af forstærket skaft 

med den afrundede spids og koniske ende
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

LÆDERNÅL 5-PAK

MICROTEX-NÅL 5-PAK

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

Skærer igennem læder, kunstskind og ruskind uden at skabe store huller fordi 

nålens kileform danner en lille skærespids

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

Perfekt til mikrofibre, polyester og andre syntetiske stoffer. Nålen anbefales 

også til topstikninger og præcisionssyning på quilt på grund af et meget slank, 

skarp spids

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

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

QUILTENÅL (TITANIUM) 
821314096 (size 80/12 - 5 pack)
821315096 (size 90/14 - 5 pack)

Giver lettere mulighed for at trænge igennem stof og hjælper med at eliminere 
oversprungne sting med en speciel konisk nålespids.

QUILTENÅL 5-PAK
821312096 (size 80/12 - 5 pack)
821313096 (size 90/14 - 5 pack)
821201096 (Assorted - 5 pack)

Giver lettere mulighed for at trænge igennem stof og hjælper med at eliminere 
oversprungne sting med en speciel konisk nålespids.

STRETCHNÅL 5-PAK
821343096 (size 80/12 - 5 pack)
821207096 (size 90/14 - 5 pack)

Perfekt til syning i strækstoffer med den afrundede spids, der lettere trænger 
igennem tykkere stoffer.
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

TOPSTITCHNÅL 5-PAK

DOBBELT DENIMNÅL 4,0 

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

Opnå perfekt lige stikninger med kraftigere eller flere tråde pga. nålens lange 

øje.

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

Sy to stikninger på én gang med to ruller overtråd og én undertråd.

DOBBELT BRODERINÅL 2,0 MM
821358096 (2.0mm - size 75/11 - 1 pack)

Sy to stikninger på én gang med to ruller overtråd og én undertråd.
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For optimal performance, PFAFF®  
recommends to change your needle 
every 6-8 hours of sewing and/or 
type of fabric.

DOBBELT STRÆKNÅL 
821204096 (2.5mm - size 75/11 - 1 pack)
821205096 (4.0mm - size 75/11 - 1 pack)

Skaber en dobbeltstikning i strækstof med en afrundet nålespids, der lettere 
trænger igennem tykkere stof

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

Sy to stikninger på én gang med to ruller overtråd og én undertråd.

DOBBELT VINGENÅL 2,5 MM
821362096 (2.5mm - size 100/16 - 1 pack)

Til smukke, dekorative syninger stikker en wingnål et hul i dit stof, mens 
symaskinen syr sting rundt omkring hullet.
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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 (TITANIUM) 5-PAK

UNIVERSALNÅL

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

Glider let gennem strikket og vævet stof med afrundet spids og konisk ende.

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

WING NÅL
821298096 (size 100/16 - 1 pack)
821299096 (size 120/21 - 1 pack)

Til smukke sømsting stikker en vingenål et hul i dit stof, mens symaskinen syr sting 

rundt omkring hullet

Glider let gennem strikket og vævet stof med afrundet spids og konisk ende.

821326096 (size 90/14 - 10 pack) 
821321096 (size 100/16 - 5 pack) 
821327096 (size 100/16 - 10 pack)
821322096 (size 110/18 - 5 pack)
821346096 (size 120/21 - 5 pack)
821323096 (Assorted - 5 pack)
821195096 (Assorted - 10 pack)

 EKSTRA    NÅLE

NY!

NY!

NY!

127



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

Besøg os på PFAFF®-hjemmesiden! www.pfaff.com

HVAD ER HEMMELIGHEDEN BAG  
EN PERFEKT SØM?

Stoffet fremføres samtidig fra oven og fra neden ved hvert sting uanset stinglængde eller stingbredde. Resultatet: 
Stoffet forskubber sig overhovedet ikke! Perfekt til quiltning. Kun PFAFF® har det originale indbyggede IDT™-systemet 
i symaskinen!

Fuldstændig jævn 
stoffremføring både 
fra oven og fra neden 
samtidig.

PFAFF, CREATIVE and CREATIVE ICON are trademarks of KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. © 2022 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. All rights reserved. 20
22

-1
A

ITEM #821387096
Printed for SVP Sewing Brands LLC, 1714 Heil Quaker Boulevard, LaVergne,TN 37086.


