
TILBEHØR
KATALOG

2022

FUNKSJONERTE TILBEHØR

 

PFAFF® SAKSESAMLING PFAFF® QUILTER’S  
METALLBØYLE

creative™ 
BÅNDBRODERIVEDLEGG 

821260096  



2

VELKOMMEN... 
…til sømmens kreative verden og til PFAFF® sitt brede spekter av tilbehør.

Din autoriserte PFAFF®-forhandler vil med glede gi deg råd og vise deg hele spekteret av tilbehør. Du finner dessuten siste nytt 
om PFAFF® tilbehør på Internett hos www.pfaff.com



3

Innhold

   PFAFF® SØM- OG  
 BRODERMASKINER!

  Kodebokstaver/modellnumre ......................................  4

   SØMARBEID 

  Brukstilbehør ....................................................................  10

  Dekorativt tilbehør .......................................................... 24 

    QUILTING

  Quiltetilbehør .................................................................  47

   BRODERI

  Broderkolleksjoner ........................................................  68

  creative™ Hoops ..........................................................  69

  Embroidery Hoop Machine Compatibility ............... 74

  creative™ Tilbehør ......................................................... 76

    OVERLOCK - DEKORSØM

  Dekorativt tilbehø ........................................................... 87

    OVERLOCK - COVERSTITCH

  Coverstitch tilbehør .......................................................  96

  

     EKSTRAUTSTYR

  Båndbroderivedlegg  ................................................. 106

  Forestillinger  .................................................................. 110

  Saks ..................................................................................112

  PFAFF Nåler  .................................................................120



4

J  creative icon™  
 performance icon™ 

Toppmodellen fra PFAFF®!

Creative icon ™ er den fantastiske sy- og broderimaskinen med 
funksjoner og sømløshet som etablerer nye standarder over hele 
verden. Den har det største arbeidsområdet; tilkobling med WiFi og 
mySewnet ™; Integrert Dual feed-teknologi; lyseste LED-belysning; 
over 800 masker og mer enn 800 innebygde broderimotiver og 
mange flere innovative og eksklusive funksjoner.

     SØM- OG  
 BRODERMASKINER!

Før du begynner reisen gjennom 
PFAFF® sin verden av tilbehør, bør 
du kaste et raskt blikk på PFAFF® 
sitt nyeste utvalg av symaskiner. 
Det beste innen sykomfort, slitesterk 
kvalitet, et variert utvalg av 
sømfunksjoner og et elegant design 
– navnet PFAFF® står for alle disse. 
Du fi nner detaljert informasjon om 
hver enkelt maskin hos din PFAFF®-
forhandler eller på Internett hos  
www.pfaff.com.
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NOTER NED KODEBOKSTAVENE OG MODELLNUMMERET TIL DIN MASKIN!

A B C D E F G H J K L
Du kan lett se hvilket tilbehør som er tilgjengelig for din maskin. Din PFAFF®forhandler vil med glede demonstrere 
det for deg.

Hvilken trykkfot passer på din symaskin? Bare sjekk koden!

Maskiner med 5,5 mm og 6 mm stingbredde, samt IDT™-system

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

D

Maskiner med 5,5 mm stingbredde,  
uten IDT™-system

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

C

Maskiner med 5,5 mm stingbredde,  
uten IDT™-system

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

B

Maskiner med 5 mm og 6 mm stingbredde,  
uten IDT™-system

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

A

* Disse symaskinene har en 6 mm trykkfotholder. Fordi nyere trykkføtter er produsert for å 
passe til holdere på 8 mm, kan det bli en liten åpning mellom holderen og trykkfotfestet. Når 
du bruker disse nye trykkfottypene, må du skifte trykkfotholder til varianten på 8 mm.

Maskiner med 6 mm stingbredde, samt 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 stingbredde på 9 mm, og IDT ™ -system

creative icon™ 2

creative icon™  
performance icon™

L
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NOTER NED KODEBOKSTAVENE OG MODELLNUMMERET TIL DIN MASKIN!

Maskiner med 5,5 mm stingbredde,  
uten IDT™-system

hobby™ 1142, 1132, 1122

H

Maskiner med 7 mm stingbredde, samt IDT™-system

creative™ 1.5  
quilt ambition™ 2.0   
ambition™ 1.5 
ambition™ 1.0 
ambition essential™ 
passport™ 2.0, 3.0

Maskiner med 6 mm stingbredde

SMARTER BY PFAFF™ 260c,160s,140s

K

Maskiner med 9 mm stingbredde, samt IDT™-system

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

J

Maskiner med 9 mm stingbredde, samt IDT™-system

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

G

F Maskiner med 9 mm stingbredde,  
uten IDT™-system

creative™ 7560
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SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR    DEKORATIVT  T ILBEHØR SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR    DEKORATIVT  T ILBEHØR

Er du glad i å sy? Liker du å eksperimentere? Er 
et fagmessig utført sømresultat viktig for deg? Da 
inviterer vi deg med på en kreativ reise gjennom 
PFAFF® sitt sortiment av tilbehør. Du kommer til å 
oppdage mange fl inke syhjelpere som gir deg 
nye ideer og som utvider symaskinens funksjoner. 
Mange effekter og teknikker er kun mulige med det 
riktige tilbehøret. 

For mer informasjon, kan du jevnlig besøke nettstedet vårt på 
www.pfaff.com eller besøke din nærmeste autoriserte PFAFF®-
forhandler.

    SØMARBEID



821261096   
L 
creative iconTM performance iconTM

Kontroller flere funksjoner på maskinen som trådkutt, fest eller snu uten å ta hendene 
av prosjektet.

3 funksjonsbrytere som kan tilpasses

   • 2 sidehendler

   • 1 helingsknapp 
Fem programmerbare symaskinfunksjoner inkluderer:

• Trykkfotløft

• Saks.

• Revers

• Bind av

• Mønster starter / start på nytt

• Separat nål opp/ned-funksjon

• Ekstra lang 2,5 m USB-kabel som passer til forskjellige syposisjoner • Ergonomisk design

• Gummiert base for stabilitet

MULTI FUNCTION FOOT CONTROL
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 BRUKSTILBEHØR

Vil du at de håndsydde klærne 
dine skal se like perfekte ut som 
den beste konfeksjon? Da bør du 
ta en titt på det store utvalget av 
trykkføtter fra PFAFF®. Du fi nner 
rett trykkfot for enhver bruk. De gjør 
jobben enklere... og noen jobber 
er det bare mulig å utføre med 
riktig trykkfot. Din PFAFF®-forhandler 
forteller deg gjerne mer.

Vær oppmerksom på kodenummeret til de forskjellige 
PFAFF®-maskinene, for å umiddelbart se hvilke trykkføtter 
som er tilgjengelig for din modell.

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR   



Den automatiske nåletråden kan ikke brukes 
på gruppe L-maskiner.
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SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR

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

Sømføringsfot for IDT™-system gir deg perfekt søm når du syr sammen tøystykker. 
Trykkfoten er designet for å hjelpe deg med å holde sømmonnet på samme avstand 
fra kanten på hele prosjektet. Trykkfoten har en metallfører i 1,5 cm avstand fra 
nålen i midtstilling, som er det mest brukte sømmonnet når man syr klær. Den har fire 
markeringer til forskjellige sømmonn.   

1. Smekk på sømføringsfoten for IDT™-system.

2. Aktiver IDT™-system.

3. Velg rettsøm.

4. Når du skal sy sammen stoffer, må du plassere rette mot rette.

5. Plasser stoffet under trykkfoten med metallføreren på kanten av stoffet for 1,5 cm sømmonn.

6. Begynn å sy. Føreren følger kanten av stoffet, og sømmen blir sydd med perfekt, rett sømmonn.

7. Bruk de fire andre røde markeringene på trykkfoten for et smalere sømmonn.

SØMFØRINGSFOT FOR IDT™-SYSTEM  

820473096   
C D E F G J K L

Det kan være en kjedsommelig jobb å sy i knapper – men ikke når du bruker 
sy i knapp-foten! Den gjør det enkelt å sy i 2- eller 4-hulls knapper av forskjellig 
størrelse. Bare still inn sømbredden slik at den passer til mellomrommet mellom 
hullene i knappen, og maskinen gjør alt arbeidet. Hvis du bruker et skaft, kan du 
også sy i knapper med stilk. Se illustrasjon.

1. Merk av på stoffet der du ønsker at knappen skal plasseres.

SY I KNAPP-FOT  

2. 2mekk sy i knapp-foten på plass.

3. Senk transportøren.

4. Legg knappen inn mellom den svarte 
metalldelen og trykkfoten. Sørg for at de to 
hullene plasseres i spalten i trykkfoten.

5. Legg stoffet under trykkfoten. Velg sy i knapp-
søm eller sikksakksøm.

6. Velg bredden som passer med hullene i 
knappen. Drei på håndhjulet for å kontrollere 
at nålen går ned i det venstre hullet.

fra trykkfoten og kutt trådene. Vikle sømmen med sytråd og lag en knute.

7. Begynn å sy. Maskinen fester knappen 
automatisk hvis du bruker sy i knapp-søm. 
Hvis du bruker sikksakksøm, syr du tvers over 
knappen fem ganger.

Hvis du vil at knappen skal ha stilk, dra plastdelen 
på trykkfoten mot deg, og plasser den mellom de 
to hullene på knappen. Når du har sydd ferdig 
knappen, dra plastdelen bakover, fjern knappen 
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SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR    

820672096   
J K L

416042001  
H

Den manuelle knapphullsmåleren syr knapphullet manuelt i fire trinn. (Knapphull som 
skal sys på svært små stoffbiter nær en forsterket kant, transporteres kanskje ikke alltid 
optimalt med den store Sensormatic knapphullsfoten. Da må du bruke den manuelle 
knapphullsmåleren.)

413170301   
J

68003814 
L

Med Sensormatic knapphullsfot blir knapphullet perfekt: begge sidene av knapphullet syes i samme retning 
for et jevnere resultat. Knapphullet syes automatisk ferdig. 

Uansett hvilken maskinmodell du har. Med en PFAFF®-maskin blir knapphullet alltid perfekt. Modellene har 
ulike valgalternativer, se maskinkoden og velg riktig fot til din maskin.

TIPS: Stoffer som lett forskyves eller strekkes, bør forsterkes med vannløselig, silkepapir- eller en annen 
tynn stabilisering. Knapphullene blir mer stabile og holdbare hvis de sys med kantsnorer. Linknapphull blir 
virkelig pene hvis du bruker en kraftigere tråd gjennom en stikningsnål

KNAPPHULSMÅLER 

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

Den justerbare foten for føring for IDT™-system gir deg perfekt stiknings- og 
pyntesøm. Trykkfoten har en ”linjal“ med en justerbar fører, slik at du kan plassere 
føreren hvor du vil. Plasser føreren langs en allerede sydd søm eller mot en kant for 
å få vakker stikningssøm. Bruk både rett og dekorativ søm. Den er også perfekt for 
kanalquilting.

1. Smekk på den justerbare foten for føring for IDT™-system.

2. Aktiver IDT™-system.

3. Velg sømmen du ønsker å sy.

4. Still den justerbare grå føreren ved å flytte den til høyre eller venstre langs „linjalen“.

5. La føreren følge sømmen, kanten eller markeringen når du syr.

JUSTERBAR FOT FOR FØRING FOR IDT™-SYSTEM  
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SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR

En god idé – prøv å kombinere tynn 
silke med uformell kordfløyel. Du kan 
sy sammen forskjellige stoffer uten 
problemer, takket være det unike 
IDT™-systemet på PFAFF® symaskiner. 
Stofflagene blir transportert jevnt. Du 
slipper helt problemet med at stoffet 
glir. Du finner mer informasjon om 
IDT™-system – www.pfaff.com



A B

C D
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Plagg av de fineste tekstiler krever 
glidelåser som er perfekt sydd – det er 
ikke noe problem med den spesielle 
glidelåsfoten fraPFAFF®. 

820474096 
C D E F G J K L

Usynlige glidelås er det siste nye på glidelåsfronten. Som navnet indikerer blir 
glidelåsen gjemt i en søm, og blir dermed usynlig på retten. Dette gjør det til et 
populært valg når man skal ha glidelås i finere klær og tekstiler. Det er også godt 
egnet til vanlige hverdagsklær. Det går som en drøm å sy i usynlig glidelås med 
PFAFF® sin usynlige glidelåsfot.

1. Bruk tekstilpennen for å markere lengden på glidelåsen på retten av stoffet, på begge sider av 
glidelåsåpningen. Glidelåsen skal være minst 2 - 3 cm lenger enn glidelåsåpningen.

2. 2ett på usynlig glidelåsfot og velg rettsøm, nålen i midtposisjon og stinglengde 2,5 - 3 mm.

3. Åpne glidelåsen og press den lett ned med tommelen, slik at sømlinjen mellom båndet og tennene blir 
synlig. Stryk aldri glidelåsen.

4. Legg den høyre siden av glidelåsen mot høyre del av stoffet, rettene mot hverandre. Tennene skal være 
på sømlinjen, og skal starte cirka 1,5 - 2 cm nedenfor kanten av stoffet. Fest med knappenåler, hvis du 
ønsker. Sørg for at den nederste delen av glidelåsen stikker 2 - 3 cm nedenfor åpningen. (ill. A)

5. Press tennene forsiktig mot høyre og senk glidelåsfoten, slik at tennene ligger i rillen til høyre for nålen.

6. Begynn øverst, og sy glidelåsen på plass. Stans når du kommer til den tidligere markerte enden av 
glidelåsåpningen. Sy festesting på slutten av sømmen. Lukk glidelåsen. (ill. B,C)

7. Plasser den andre delen av glidelåsen på venstre side av åpningen, på høyre side av stoffet. Pass på 
at begge sidene er på linje med hverandre.

8. Fest glidelåsen med knappenåler. Åpne glidelåsen.

9. Press tennene forsiktig mot venstre og senk glidelåsfoten, slik at spolen ligger i rillen til venstre for nålen.

10. 1Begynn øverst, og sy glidelåsen på plass. Stans når du kommer til den tidligere markerte enden av 
glidelåsåpningen. Sy festesting på slutten av sømmen. Lukk glidelåsen.

11. Til slutt syr du sømmen nedenfor glidelåsen. Start på bunnen og jobb oppover. Fest standard 
glidelåsfot, slik at trykkfotens feste og foten er til høyre for midten. Flytt nålen til høyre. (ill. D)

12. Dra den løse delen av glidelåsen mot brettekantene og sy så nærme de siste stingene på 
glidelåssømmene som mulig.

13. Press sømmen åpen.

TIPS: Hvis glidelåsen er for lang, syr du over enden av glidelåsen med rettsøm eller tett sikksakksøm, omtrent 
2 cm under åpningen. Klipp av resten av glidelåsen, og ferdiggjør råkanten med en liten stoffbit.

USYNLIG GLIDELÅSFOT

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR    
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Glidelåsfoten er det viktigste glidelåsverktøyet og vil gjøre at glidelåsen blir 
perfekt sydd på. For alle slags glidelåser er det viktig å sy tett langs kanten av 
glidelåstennene. Det kan du gjøre med den spesielle glidelåsfoten. Den kan skyves 
inn på venstre eller høyre side av trykkfotleggen etter behov.

Sentrert glidelås (skjult på begge sider):

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

K* unntatt SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s

820287096   
A

GLIDELÅSFOT FOR IDT™-SYSTEM

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR

1. Kast over sømmonnet. Sy sammen 
stofflagene rette mot rette med en 
standardsøm. Sy opp til merket som 
markerer hvor glidelåsen begynner.

2. Tråkle sammen resten av stykket. Press 
sømmen åpen.

3. Tråkle fast glidelåsen slik at tennene på 
glidelåsen blir liggende midt i den tråklede 
sømmen og glidelåshempen går over 
kanten på plagget.

4. Monter glidelåsfoten på maskinen.

5. Plasser kanten på glidelåsfoten tett inntil 

tennene på glidelåsen og flytt nålen slik at den 
treffer ca. 6 - 10 mm fra den midtre sømlinjen. 
Sy langs begge sidene og nedre del av 
glidelåsen med en rettsøm.

6. Ta ut tråklestingene.



Den automatiske nåletråden kan ikke brukes 
på gruppe L-maskiner.
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820545096   
B C D E F G J K L 
for IDT™-system

Strikkfoten fører og strekker 6 til 12 mm brede strikker og syr dem på, alt på en gang. 
Bruk den til fritidsklær, undertøy og andre ting som du vil sette strikk i.

1. Sett den mørkegrå nummerskiven på strikkfoten. Tallet skal være på linje med den lille metallpilen. Jo 
høyere tallet er, desto mer vil strikken bli strukket. Stramheten på strikken vil ha innvirkning på resultatet.

2. Skyv det mørkegrå hjulet forsiktig mot nummerskiven og løft det opp.

3. Legg stoffet inn i den lengste spalteåpningen på trykkfoten.

4. Drei på hjulet til den midterste rillen på hjulet stemmer overens med bredden på strikken, slik at strikken 
blir ført rett.

5. Senk hjulet ned på strikken og knepp det på plass ved at du forsiktig skyver det bort fra nummerskiven.

6. Smekk strikkfoten på plass på symaskinen. Still inn maskinen for en vanlig sikksakksøm. Juster 
stingbredden etter bredden på strikken, og stinglengden etter kvaliteten på strikken og etter ønsket 
rynkeeffekt.

7. Koble inn IDT™-system.

8. Legg stoffet inn under trykkfoten og sy. Stoffet blir rynket etter hvert som strikken blir strukket og sydd på 
plass.

STRIKKFOT FOR IDT™-SYSTEM

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR    



Den automatiske nåletråden kan ikke brukes 
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, for IDT™-system

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

Falder forhindrer at kantene rakner, og gir en ren og holdbar fald. Med falde-/
rullekantfoten kan du sy falder på middels tykke stoffer til klær og hjemmetekstiler 
uten å stryke stoffkantene først.  

1. Velg rettsøm og koble inn falde- og rullekantfoten og IDT™-system (dersom denne muligheten finnes 
på maskinen). Om nødvendig, press bare begynnelsen av falden til 2, 3 eller 4 mm bredde, avhengig 
av størrelsen på foten. Legg den flat i rillen under foten og sy et par sting. Senk nålen ned i stoffet for å 
holde det på plass. Hev trykkfoten og skyv den klipte stoffkanten inn i trakten på foten. Senk foten og 
fortsett å sy mens du holder den klipte kanten opp foran foten.

2. Pass på at ikke stoffet kommer inn under høyre halvdel av trykkfoten.

TIPS: Bruk rettsøm til å sy fald på stive stoffer. Sy fald på fine stoffer med en sikksakksøm som akkurat 
omslutter millimeterstørrelsen på falden. (Områder med skarpe buer egner seg ikke til denne typen falding.)

FALDE-/RULLEKANTFOT

820245096   
A B C D E F G J K L

Kanting med skråbånd er en meget enkel metode for å gi stoffkanter et jevnt og pent 
utseende. Til dette trenger du ufalset skråbånd, 24 mm bredt.

1. Fjern trykkfoten. Monter skråbåndsfoten.

2. Klipp begynnelsen av skråbåndet diagonalt.

3. Før båndet inn i trakten på skråbåndsfoten og dra det ut bak.

4. Juster skråbåndsfoten og/eller nåleposisjonen slik at nålen går inn i stoffet ca. 1 - 1,5 mm fra den 
brettede kanten på skråbåndet.

5. Sy ca. 2,5 cm langs skråbåndet.

6. Før stoffkanten som skal kantes, inn mellom skråbåndets kanter og inn i spalten på skråbåndsfoten. 
Skråbåndet vil automatisk legge seg over råkanten mens du syr.

TIPS: Du kan oppnå enda en dekorativ effekt ved å bruke en sikksakk- eller pyntesøm.

SKRÅBÅNDSFOT

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR
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820256096   
D E G J K L 
for IDT™-system

Det er ikke lenger nødvendig å sy for hånd. Gir en optimal avslutning og det er ikke 
nødvendig å kaste over kanten.

1. Smekk blindsømsfoten på plass.

2. Brett kanten innover ved faldbredden.

3. Brett ut falden igjen slik at kanten på falden stikker ut ca. 1 cm.

4. Plasser stoffet slik at den røde kantføreren går langs kanten på falden.

5. Bruk hjulet for innstilling av nåleposisjon og -bredde til å justere nålens gjennomslagskraft i falden.

TIPS: Hvis stingene er synlige på retten, juster kantføreren litt ved hjelp av skruen på høyre side av foten.

BLINDSØMSFOT FOR IDT™-SYSTEM

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

Kantstikningsfoten er perfekt for nøyaktig stikningssøm og å sy sammen blonder og/
eller stoffkanter (for eksempel å feste blonder på en fullført stoffkant). Metallføreren i 
midten av foten holder de to stoffene jevnt atskilt.

1. Still inn maskinen til sikksakksøm eller pyntesøm. Nålposisjonen vil variere avhengig av ønsket 
sømplassering.

2. For smal kantstikning plasseres midtføreren på trykkfoten mot stoffkanten.

3. Flytt nålen til den ønskede venstre posisjon og sy oversømmen.

Sy sammen blonder/kanter: Legg blonden eller den overkastede stoffkanten på den ene siden av 
bladet på foten og sy sammen med sikksakk- eller pyntesøm.

Sy blonde på stoff: Plasser den foldede/pressede stoffkanten på venstre side av midtføreren og den 
overkastede blondekanten på høyre side av midtføreren. Både stoffet og blonden skal legges under foten 
med retten opp. Midtføreren vil holde stoffene riktig atskilt for en mer nøyaktig søm. Velg sikksakksøm og sy 
slik at sømmen griper kanten på stoffet og blonden. Juster bredden og lengden på sikksakksømmen etter 
ønske.

KANTSTIKNINGSFOT FOR IDT™-SYSTEM

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR    
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820664096   
B C D E F G J K L 
for IDT™-system 

Det spesielle belegget under denne foten gjør den perfekt for stoffer som er 
vanskelige å transportere, slik som lær, skumgummi, plast, kunstlær og plastbelagt 
stoff.  

1. Smekk Non-stick foten på plass.

2. Velg ønsket søm og sy.

NON-STICK FOT FOR IDT™-SYSTEM

820663096   
B C D E F G J K L

Denne spesielle trykkfoten har to metallruller, som gjør den til et godt valg når du skal 
sy og dekorere stoffer det er vanskelig å transportere, som lær, kunstlær, plast, folie 
og liknende stoffer. Rettsøm, sikksakk og andre nyttesømmer som går rett fram.

1. Smekk på rullefoten.

2. Velg ønsket søm og sy.

RULLEFOT
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BRETTE- OG KANTEFOT FOR IDT™-SYSTEM

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR    

Bruk Brette- og kantefoten sammen med ulike typer kanting, for eksempel blonder, 
broderte kanter eller ulike stofftyper og de vakre 9 mm sømmene for PFAFF®, til å 
lage vakre kanter. Lag undertøy på én-to-tre, sy på blonder for å lage nydelige 
lommetørklær eller utsøkte bordservietter. Denne foten fører kantingen og stoffet lett 
gjennom åpningene foran på foten, bretter stoffet og syr samtidig på kantingen.

1. Træ maskinen med vanlig sytråd eller dekorativ tråd som overtråd og vanlig sytråd på spolen.

2. Velg sømmen du vil bruke. For eksempel: Kantingen kan sys på stoffet med en rettsøm og en 4 mm 
tvillingnål eller en høyrejustert, bred, dekorativ søm. 
Merk: Dekorative sømmer som går forover, fungerer best. (Unngå sømmer med for mye 
tilbakebevegelse.)

3. Brett en fald på 6 mm av basisstoffet på vrangen, press med fingeren eller bruk strykejern.

4. Legg den brettede falden på basisstoffet med rettsiden opp inn i den venstre lederen, og kantingen 
(rettsiden opp) inn i den høyre lederen, og skyv den brettede falden og kantingen inn i foten før foten 
festes til symaskinen.

5. Kontroller at stoffet og kantingen glir lett gjennom sporene.  
Merk: Dette fungerer best med tynne og stabile stoffer og kanting.

6. Fest Brette- og kantefoten til symaskinen.

7. Koble inn IDT™-system.

8. Sy forsiktig og ikke for fort. Hvis symaskinen har hastighetskontroll, reduserer du syhastigheten, slik at 
det blir lettere å føre stoffet og kantingen mens du syr. Hold stoffet i venstre hånd og kantingen i høyre 
hånd, og sy.

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

Bi-level Topstitch Foot for IDT™-system gir deg perfekt stiknings- og kantsøm. 
Undersiden av trykkfoten er utformet slik at den glir langs brettekanten, noe som 
sikrer vakker stikningssøm på arbeidet ditt. Bruk Bi-level Topstitch Foot til å sy falder 
på uhåndterlige arbeider som linninger, gardiner osv. Den lar deg ha stoffet utenfor 
friarmen for å gjøre det enklere å sy.

1. Smekk på Bi-level Topstitch Foot for IDT™-system.

2. Aktiver IDT™-system.

3. Velg rettsøm.

4. La indre, venstre side av trykkfoten styre stoffet.

5. Juster nålposisjonen til venstre for å få stikningsavstanden du ønsker.

TO-NIVÅ TOPSTITCH-FOT FOR IDT™-SYSTEM

820931096  
D E G J K L



821162096   
J K L

Denne brukervennlige sømføreren klikker ganske enkelt på nålplaten på hver side 
av trykkfoten for å gi deg nøyaktige sømgoder og rette linjer. Bruk markeringene på 
nålplaten som en guide for å plassere den magnetiske sømføringen.

MAGNETISK SEAMHÅNDBOK
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HØYRE KANTFOT FOR STIKNINGER OG DEKORSØM FOR IDT™-SYSTEM
Høyre kantfot for stikninger og dekorsøm fører enkelt stoff med opphøyde sømmer. 
Undersiden av trykkfoten er konstruert slik at den er høyere på høyre side, slik at den 
kan gli langs en brettet kant eller en opphøyd søm. Bruk trykkfoten med en rettsøm 
for perfekte toppstikninger eller kantstikinger på lommer, krager, mellomstykker med 
mer, eller velg en dekorsøm som gir en nydelig finish.

1. Fest høyre kantfot for stikninger og dekorsøm.

2. Koble inn IDT™.

3. Velg en rettsøm eller en dekorsøm.

4. Legg stoffet under foten slik at trykkfotens høyre side innvendig føres over en søm du har sydd tidligere 
eller mot en kant. (figur 1)

5. Juster om nødvendig nålstillingen for å oppnå ønsket effekt.

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR

821007096 
D E G J K L
for IDT™-system
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820243096  A* C D E F G 
A* unntatt hobby™ 301, 303,  
307 & 309  

413039601  J

Frihånds-/stoppefot er perfekt for å sy frihåndsbroderi eller stopping.

1. Sørg for at nålen er i høyeste posisjon.

2. Montere stoppefoten: Press den fremre og bakre delen av foten sammen med tommel og pekefinger. 
Sett inn spissen på stoppefoten så langt som den vil gå inn i hullet på trykkfotholderen.

3. Den “C-formede” lederen skal festes rundt trykkstangen. Den lange bøylen må være bak nåleskruen. 
Stram skruen.

4. Senk transportøren.

5. Hvis ønskelig festes prosjektet i en rund broderramme.

6. Velg en rettsøm og aktiver frihåndsfunksjonen, eller sett trykkfoten i frihånds-/stoppeposisjonen.

7. Trekk opp undertråden og sy noen få sting for å feste. Klipp av trådene tett inntil prosjektet og sy videre.

TIPS: Husk at når du syr med transportørene senket, bestemmer du selv lengden på stingene. En jevn, med 
en jevn middels til hurtig syhastighet får du en jevnere søm. Syr du for langsomt, kan dette føre til at det 
danner seg små knuter på vrangsiden av arbeidet.

FRIHÅNDS-/STOPPEFOT

Uansett om du syr, broderer eller bare leker deg med creative™ Bobbin Case, så 
kan du aldri få for mange spoler! SPOLER

820779096   
A C D E F G  
Pakke med 10, blå

820921096   
J  
Pakke med 10, grå

820905096   
J  
Monet-spoler, 20-pakning

821037096  J  
Monet-spoler, 20-pakning, versjon 2

821038096  K 
Pakke med 10, klar

416475801  K

SØMARBEID     BRUKST ILBEHØR    

821147096  L 
10-pack, violet



FORVENTE BOBINSJONER 
140000746  J 
Eske på 144, hvit

68008984  J 
Eske på 144, svart

  
821192096 L 
Pakke med 10, hvit

821193096 L 
Pakke med 10, sort
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 DEKORATIVT TILBEHØR

Vet du hvor mye kreativitet som er skjult i en vanlig symaskin? Overraskende mye! 
Med rett trykkfot kan du sette sammen forbløffende effekter, unike detaljer, og 
iøynefallende dekorasjoner som gjør hvert prosjekt helt unikt. La deg inspirere av 
det store utvalget av dekorative trykkføtter og mulighetene de gir deg. PFAFF®-
forhandleren din er ekspert på trykkføtter.

Vær oppmerksom på kodenummeret til de forskjellige PFAFF®-maskinene, for å umiddelbart se hvilke trykkføtter som er tilgjengelig 
for din modell.
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Tvillingnål 

620073796: 1,6 mm

620073896: 2 mm

Bruk biesenbladet for å fremheve rendene. Biesenbladet festes til maskinens 
stingplate. Stoffet løfter bladet mens du syr for å gjøre rendene høyere og mer 
synlige. 

Til tykkere stoffer bruker du biesenfoten med 5 riller og det store biesenbladet.

1. Monter ønsket biesenfot på maskinen.

2. Smekk den runde knotten på biesenbladet inn i det runde hullet på stingplaten med bladet pekende 
mot nålen. Sett en 1,0 mm - 2,5 mm tvillingnål i maskinen.

3. Tegn opp eller lag linjer på stoffet der du vil ha biesene. Plasser linjen midt under trykkfoten. Sy 
litt langsommere enn normalt for at maskinen skal kunne føre stoffet. Biesenbladet vil heve midten 
av stoffet for å lage fremhevede bieser. (Dra forsiktig i stoffet for å holde det stramt mens du syr 
biesene.)

BIESENBLAD 

Tvillingnål 
620073896: 2 mm

820226096   
B C D E F G J K L

Du kan godt bruke den klassiske biesenfoten på bomull, tynn ull eller andre 
finere tekstiler. Lag bieser for å skape vakker nostalgi på lintøy, puter, bluser eller 
barneklær.

1. Smekk på biesenfoten.

2. Sett i en tvillingnål 
- 5-rillers: 2,0 tvillingnål

3. Træ i tvillingnålen (se instruksjonsbok for tips om itræing).

4. Bruk en vannløselig penn og tegn en plasseringslinje for din første biese.

5. Sy den første biesen. Når du begynner med den andre biesen, lar du den første biesen 
løpe parallelt i en rille under foten. Dette vil gi jevn avstand mellom biesene.

BIESENFOT, 5-RILLERS

820678096   
J K* L
K* unntatt creative™ 1.5
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Sirkellinjalen er det perfekte verktøyet når du vil lage unike dekorasjoner på 
syprosjekter, klær og quiltearbeider. Du kan sy enkle sirkler, blomster eller deler av 
sirkler for å lage unike border eller grafiske mønstre. Kombiner sirkler i ulike størrelser 
og lag store mønstre. Nesten alle nyttesømmer og pyntesømmer* kan brukes når 
du syr med denne linjalen, bare bruk den du liker best. Mulighetene sirkellinjalen gir 
deg, er uten ende, akkurat som sirklene den lager!  
 
* Sømmer med en standard sømbredde på over 9 mm og sømmer som 
mates baklengs, kan ikke brukes.
I pakken finner du følgende:

A. Sirkellinjal med størrelsesguide

B. Dreiepinne

C. Tre ulike maler: én for å sy sirkler (1), én for en blomst med fire kronblader (2) og én for en blomst med 
seks kronblader (3). Tallene på malene tilsvarer diameteren på sirkelen (i cm)

D. CD med bruksanvisninger på 11 språk, en opplæringsvideo og idéer til hvordan man kan bruke 
malene til å kombinere sirkler

Ved hjelp av sirkellinjalen kan du sy sirkler med en diameter på 6–26 cm (2½ til 10¼ tommer). Sirklenes 
diameter er påtrykt i både centimeter og tommer.

SIRKELLINJAL

821026096   
J K L

SØMARBEID     DEKORATIVT TILBEHØR    
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TIPS OG RÅD 

Forlengelsesbord/quiltebord
Når du bruker sirkellinjalen, anbefaler vi bruk av forlengelsesbord/quiltebord. Det gir ekstra støtte til stoffet, 
og gjør det enklere å kontrollere og føre stoffet. Forlengelsesbord/quiltebord fås som ekstra tilbehør.

Sømvalg
Nyttesømmer og pyntesømmer gir vakre resultater med denne linjalen, men sømmer med en standard 
sømbredde på mer enn 9 mm og sømmer som mates baklengs, kan ikke brukes. 
Tips: Jo kortere sømmen er, jo enklere er det å lage en sirkel som føyes pent sammen. Når du skal lukke 
sirkelen, reduserer du syhastigheten og justerer om nødvendig stinglengden for å fylle ut åpningen.

Applikasjoner
Du kan lage applikasjoner med sirkellinjalen. Bruk stoff som ikke trevles opp eller lag applikasjoner med 
råkant. Du kan også ganske enkelt sy på applikasjonen med en rettsøm, klippe bort overflødig stoff, og 
avslutte med å sy en plattsøm over råkantene. Når du syr gjennom flere stofflag, er det enda viktigere å 
passe på når du fører stoffet, slik at alle lagene mates likt.



A.

B.

1"
(24 mm)

821082096   
B C D E F G J K L
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MULTI-LINJE DEKORSØMSFOT
Multi-linje dekorsømsfot er utformet for å hjelpe deg med å sy dekorsøm i 
parallelle rader med jevn avstand. Det gjennomsiktige materialet i trykkfoten gir 
deg bedre oversikt, og gjør det enklere å avpasse sømradene nøyaktig etter 
hverandre. Bruk de loddrette graderingene til å sy radene med jevne mellomrom, 
og de vannrette graderingene til å avpasse startpunktene og sy nøyaktig rundt 
hjørner med en avstand på ¼” (6 mm) eller ½” (12 mm). Multi-linje dekorsømsfot 
kan også brukes som en veiledning når du syr  
maxi-sømmer.

Dekorative border

1. Koble ut IDT™.

2. Fest multi-linje dekorsømsfot.

3. Velg en dekorativ søm. 

4. Trekk opp en linje på stoffet langs midten av 
syarbeidet.

5. Under stoffet legger du stabilisering som kan 
rives vekk.

6. Legg stoffet under trykkfoten, og juster den røde 
markeringen midt i trykkfoten etter linjen på 
stoffet.

7. Sy den første raden med dekorsøm.

8. Velg en annen dekorsøm eller fortsett med 
samme søm.

9. Flytt stoffet mot venstre. Finn ut hvor stor avstand 
du vil ha mellom radene.

10. Bruk de vannrette røde linjene til å avpasse 
startpunktet på hver rad.

11. Sy neste sømlinje, og bruk de loddrette røde 
linjene på trykkfoten som en veiledning mens 
du syr.

12. Flytt stoffet og sy en ny rad med dekorsøm til 
venstre for midten. 

13. Fortsett med flere sømmer etter eget ønske for å 
lage en bredere bord.

14. Fjern stabiliseringen.

Maxi-sømmer:

1. Koble ut IDT™.

2. Fest multi-linje dekorsømsfot.

3. Velg en maxi-søm. 

4. Du kan sørge for at sømmen blir rett ved å 
trekke opp en linje på stoffet langs midten 
av syarbeidet. Fortsett med å merke av en 
eller to linjer på hver side av midtlinjen. 
(Figur A)

5. Under stoffet legger du stabilisering som 
kan rives vekk.

6. Sy forsiktig og la maskinen styre matingen 
av stoffet.

7. Pass på å holde de opptrukne linjene og de 
loddrette røde linjene på begge sider av 
trykkfoten parallelle mens du syr. (Figur B)

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

APPLIKASJONSFOT 
Med en applikasjonsfot kan du sy en perfekt, smal og tett satengsømapplikasjon. De 
korte tærne gir bedre oversikt. Du kommer til å glede deg over hvor brukervennlig 
den er! Bruk den til rynking av stoff med hekletråd, eller til å sy en snor med 
tvillingnål. Eller du kan bruke den ”håndsydde” applikasjonssømmen for å sette 
sammen fantastiske applikasjoner og skape nydelige quiltarbeider.

1. Smekk applikasjonsfoten på plass.

2. Velg en sikksakksøm.

3. Reduser stinglengden for å få en fin, tett satengsøm.

4. Legg stabiliseringen under applikasjonsområdet. Sy over alle kantene for å forhindre frynsing. Bruk 
Nålen ned-funksjonen (hvis den er tilgjengelig på maskinen) for å få jevne hjørner og buer.

BIESENFOT MED PYNTESØMSFØRER
Med denne foten kan du sy bieser med en nøyaktig avstand på 5 eller 11 mm. 
Med den samme foten kan du også sy pyntesømmer med en nøyaktig avstand på 
opptil 6 mm eller 9 mm bredde mellom biesene.

1. Fest biesenfoten med linjal. Foten kan festes med linjalen pekende til venstre eller høyre.

2. Sett i en tvillingnål.

3. Træ begge nålene. Sy en rad bieser.

4. Plasser den første biesen under spalten i den utstikkende linjalen. Sy neste biese. Den andre biesen vil 
automatisk plasseres slik at det blir plass til en pyntesøm mellom biesene.

5. Sy resten av biesene.

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

Candlewicking-foten har en dyp renne på undersiden for å transportere over en 
oppbygd søm.

1. Smekk på Candlewicking-foten for IDT™-system.

2. Aktiver IDT™-system.

3. Velg sømmen du vil bruke (enten programmert, innebygd eller nedlastet søm.)

4. Sy.

CANDLEWICKING-FOT FOR IDT™-SYSTEM
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820215096   
D E   
6 mm, for IDT™-system

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

Perfekt til applikasjonsbroderier og andre applikasjoner som krever at du ser hvor 
nålen trenger ned i stoffet. Lag vakre applikasjonsbroderier raskt og enkelt med 
denne foten. Bruk den med et ”pin-stitch”- eller ”shell-edging”- program for å lage et 
applikasjonsbroderi som ser ut som håndsydd overlocksøm.

1. Klipp til lappene uten sømmonn eller fold sømmonnet på materialer som frynser lett under, med en 
sjablong.

2. Stryk vliesofix på baksiden av motivet. Riv av papirunderlaget og stryk applikasjonsstoffet på stoffet.

3. Fest applikasjonsfoten for IDT™-system (hvis tilgjengelig på maskinen).

4. Velg en søm og før motivkanten langs den indre kanten på høyre side av foten for å få en jevn søm 
langs kanten. (Bruk speilvending om nødvendig.) Dette skjuler også de rette stingene i skyggen av 
sømmen slik at det ser håndsydd ut.

ÅPEN APPLIKASJONSFOT FOR IDT™-SYSTEM

Den gjennomsiktige, åpne foten er perfekt til applikasjoner, og til andre typer 
påsying som krever fullstendig oversikt over syområdet. Med den ekstra store 
åpningen i fronten kan du sy applikasjoner på en rask og enkel måte. Det 
gjennomsiktige materialet gjør det enkelt å holde oversikten, og du kan tilpasse 
sømmene nøyaktig til hverandre. En tunnel på undersiden av foten er utformet slik at 
foten føres lett over stingene.

1. Smekk på den gjennomsiktige, åpne foten med IDT.

2. Koble inn IDT™-systemet.

3. Velg en dekorsøm eller en plattsøm.

4. Før sømmen langs innerkanten av foten, slik at sømmene blir jevne langs kanten. (Bruk om nødvendig 
speilvending av mønster.)

5. For å oppnå best mulig resultat, kan du bruke en merkepenn til å tegne linjer, slik at foten føres helt jevnt.

6. Sy.

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

GJENNOMSIKTIG ÅPEN FOT FOR IDT™-SYSTEM
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820654096   
D E F G J K L 
for IDT™-system

Sewing Star Foot er perfekt for å sy brede dekorative sting. Den gir stoffet den 
støtten du trenger, og gir deg klar sikt over området du syr. Sewing Star Foot hindrer 
tunnelsøm og lat deg bruke PFAFF® IDT™-system mens du syr.

1. Smekk på Sewing Stars Foot for IDT™-system.

2. Aktiver IDT™-system.

3. Velg satengsøm eller dekorsøm.

4. Sy som du ønsker.

5. Husk å bruke stabilisering som passer til stoffet og teknikken. 

SEWING STAR FOOT FOR IDT™-SYSTEM

SØMARBEID     DEKORATIVT TILBEHØR    

Perlebåndsfot, 4 mm 

820604096   
C D E F G J K L

Perlebåndsfot, 6 mm 

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

260c, 160s, 140s

Bruk perlesnorer for å tilføre prosjektet det lille ekstra. Perlene føres lett gjennom 
rillene under foten mens du syr – og gir et virkningsfullt resultat.

1. Smekk på perlesømsfoten.

2. Træ i maskinen med usynlig tråd og bruk vanlig sytråd som matcher stoffet som undertråd.

3. Velg en av følgende sømmer avhengig av hva som er tilgjengelig på maskinen. Juster innstillingene for 
sømmen til størrelsen på perlene. 

For 4 mm perler  Sikksakksøm  lengde 3.5  bredde 4.0 

 Blindfaldesøm  lengde 1.0  bredde 4.5 

For 6 mm perler  Sikksakksøm  lengde 6.0  bredde 6.0 

 Blindfaldesøm  lengde 1.5  bredde 6.0

4. Senk overtrådspenningen for å oppnå en vakker søm.

5. Legg stabilisator under stoff og plasser begge under foten.

6. Legg perlesnoren under foten i sporet på undersiden av perlesømsfoten. Senk trykkfoten.

7. Drei på håndhjulet for sy manuelt, slik at du får festet perlene.

8. Sy langsomt.

Merk: Fest perlesnoren til et teststykke først for å teste overtrådspenningen, stinglengden og stingbredden 
på perlene og stoffet. Foreta nødvendige justeringer.

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

Lag nydelige sting med undertråden, eller opp-ned dekorsømmer med det nye 
spolehuset fra PFAFF®. Resultatet varierer avhengig av hvilke tråder du bruker. Det 
er flere måter å jobbe med creative™ Bobbin Case.  

For tykke eller spesielle tråder:

Spol spolen langsomt med den dekorative tråden. 

Legg spolen i PFAFF® creative™ Bobbin Case. Bruker du tynnere tråder, om nødvendig, juster spenningen 
med den lille skruen på spolehuset, slik at tråden dras jevnt og får en passe stramhet.

For spesielt tykke tråder eller grovere effektgarn:

Spol spolen jevnt med klokken for hånd. Legg spolen i spolehuset. Har du veldig tykt effektgarn skal du 
ikke føre tråden i spalten på spolehuset, men bare føre tråden direkte ut gjennom den store åpningen på 
toppen. Du henter opp undertråden ved å holde i nåletråden og vri på håndhjulet.

1. Træ maskinen med vanlig sytråd.

2. Bruk nåletykkelse som er anbefalt for stoffet.

3. Smekk på trykkfot nr. 2/2A eller 8.

4. Legg retten på stoffet ned mot stingplaten og legg Tear Away stabilisering på toppen.

5. Velg sømmer som ikke er for tette. Prøv deg fram med rettsøm, sikksakk og dekorative sømmer. Øk 
stinglengden for best mulig resultat.

6. Velg lav hastighet og sy med jevn fart.

7. Øk trådspenningen på overtråden om nødvendig.

creative™ BOBBIN CASE (SPOLEHUS)

820808096   
J

821137096 
L



Den automatiske nåletråden kan ikke brukes 
på gruppe L-maskiner.
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820615096   
B C D E F G J K L 
for IDT™-system

Dekorer prosjektet ditt med chenille-effekter ved bruk av chenille-foten. Denne foten 
fører og syr lag med chenille-remser

1. Træ i maskinen med vanlig sytråd både som over- og undertråd.

2. Velg rettsøm eller sikksakksøm. Bruk kort stinglengde og smal stingbredde. Et forslag er å bruke tre-trinns 
sikksakksøm med en stingbredde på 1,5.

3. Legg remsene i trykkfoten, som vist på bildet. Bruk tre lag med chenilleremser for å skape en vakker effekt!

4. Smekk på chenille-foten.

5. Aktiver IDT™-system.

6. Sy forsiktig. Chenille-foten fører chenille-remsene på stoffet der du vil ha chenille-effekten, med sting i 
midten av remsene. (Det kan hende du trenger stabilisering under stoffet.)

7. Tilføy flere rader med chenille-remser på samme måte for å fullføre prosjektet.

8. Gre remsene med en stiv børste for å gi frynser.

CHENILLE-FOT FOR IDT™-SYSTEM
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Stor passpoalfot passer perfekt når du skal sette inn tykke hjemmetekstilsnorer i 
sømmer eller andre steder hvor du gjerne vil ha en pen avslutning! Stor passpoalfot 
brukes til å dekke store snorer med stoff for å lage en spesiell type kanting, og 
sette snorene inn i sømmer eller langs kanter for å få et skreddersydd utseende. 
Pyntesnoren syes mellom de to stoffl agene i ett trinn. Du kan også lage din egen 
kantsnor for å tilpasse dekoreringen. Denne foten kan settes på slik at den enten 
kommer til høyre eller til venstre for nålen. Dette gjør det mulig å både lage og sy 
snorene inn i sømmen, og å sy vakre stikninger langs snoren. 

Slik lager du kanter av stoffet:

1. Fest stor passpoalfot til høyre for nålen.

2. Koble inn IDT™-system.

3. Klipp stoffremser på skrå eller på tvers, som er brede nok til å dekke snorene og sømmonnet.

4. Legg innleggssnoren på vrangen av stoffremsen, og brett stoffet over snoren.

5. Legg stoffet og snoren under Grand Piping Foot, med snoren til venstre for foten.

6. Velg en rettsøm, 2,5 mm stinglengde. Flytt nålstillingen til venstre. Sy.

7. Følg trinnene ovenfor for å bruke den nye snoren i ulike syprosjekter.

TIPS: Når du syr fast denne snoren på et syprosjekt, justerer du nålstillingen slik at den syr én nålstilling 
nærmere snoren, slik at den første sømmen dekkes.

Slik syr du snorer inn i en søm:

1. Fest stor passpoalfot til høyre for nålen.

2. Koble inn IDT™-system.

3. Velg en rettsøm, lengde 2,5.

4. Plasser snoren på rettsiden av stoffet slik at trevlekantene er jevne. Legg stoffet under foten med snoren 
til venstre for foten.

5. Legg et stoffstykke til oppå, slik at rettsiden vender inn og snoren ligger mellom lagene.

6. Legg stoffstykkene under Grand Piping Foot med snoren til venstre for foten.

7. Sy.

Tips: Gjør et innsnitt i sømmonnet rundt kurver og hjørner for å redusere ujevnheter og få sømmene til å ligge 
fl att.

Stikninger:

8. Fest stor passpoalfot til venstre for nålen.

9. Koble inn IDT™-system.

10. Åpne sømmen og brett slik at snoren ligger langs stoffkanten. Press.

11. Sy en rad med stikninger på venstre side av sømlinjen.

STOR PASSPOALFOT FOR IDT™-SYSTEM

820977096   
G J K* L 
for IDT™-system 

K* unntatt SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s



36

SØMARBEID     DEKORATIVT TILBEHØR    

820532096   
A B C D E F G J K L

Sy ferdiglaget passepoil inn i sømmen for å få et profesjonelt preg. Sy en snor inn i 
stoffet for å få en spesiell passepoil. 

Slik syr du passepoil inn i en søm:

1. Smekk passepoilfoten på plass.

2. Legg passepoilen langs sømlinjen på høyre side av stoffet. Legg det andre stoffstykket over med retten 
mot hverandre.

3. Legg laget med stoff og passepoil inn under passepoilfoten med passepoilen i rillen på undersiden av 
foten. Sy med rettsøm, med stinglengde 2,5. Rillen på undersiden av foten vil føre passepoilen mens du 
syr.

Slik lager du passepoil av stoff:

1. Klipp remser på skrå eller på tvers av trådene i en bredde som dekker snoren pluss sømmonn.

2. Legg snoren på vrangen av stoffremsen og brett stoffet over snoren.

3. Legg stoffet med snoren inn under passepoilfoten med snoren i rillen på undersiden av foten.

4. Sy. Rillen vil føre snoren slik at stoffet vil dekke den jevnt.

TIPS: Når du syr denne passepoilen inn i et plagg, juster nåleposisjonen slik at sømmen kommer et hakk 
nærmere snoren og dekker den første sømmen.

PASSEPOILFOT
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Den smale passpoalfoten brukes til å lage kanter på hjemmetekstiler, moteplagg 
eller andre syprosjekter hvor du gjerne vil ha en pen avslutning! Den brukes til å 
dekke 1 mm-snorer med stoff for å lage en spesiell type kanting, og sette snorene 
inn i sømmer eller langs kanter for å få et skreddersydd utseende. Den kan også 
brukes til integrerte snorer. Det gjennomsiktige materialet gjør det mulig for deg å se 
hvor du plasserer snorene og vite nøyaktig hvor du syr.

Slik syr du snorer inn i en søm:

1. Smekk på den smale passpoalfoten.

2. Plasser snoren med råkantene langs sømlinjen på høyre side av stoffet. Legg det andre stoffstykket 
oppå, med rettsiden inn.

3. Legg stoffet og snorlagene under snorfoten, med snoren i sporet på undersiden av foten.

4. Velg en rettsøm, lengde 2,5. Sy. Sporet på undersiden av foten fører snoren mens du syr.

Slik lager du pyntesnorer av stoffet:

5. Smekk på den smale passpoalfoten.

6. Klipp remser med fibrene på skrå eller på tvers, som er brede nok til å dekke snoren pluss sømmonnet.

7. Legg snoren på vrangsiden av stoffremsen, og brett stoffet over snoren.

8. Legg stoffet og snoren under den smale passpoalfoten, med snoren i sporet på undersiden av foten.

9. Sy med en rettsøm, 2,5 mm stinglengde. Sporet fører snoren slik at den dekkes jevnt av stoffet.

10. Følg trinnene ovenfor for å bruke den nye snoren i ulike syprosjekter.

TIPS: Når du syr fast denne snoren på et syprosjekt, justerer du nålstillingen slik at den syr én nålstilling 
nærmere snoren, slik at den første sømmen dekkes.

820918096   
A B C D E F G J K L

SMAL PASSPOALFOT



A B C
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Perfekte kanter i farger og materialer 
du selv velger – dette er en jobb for 
passepoilfoten fra PFAFF®. En nødvendighet 
for stilfull pynt til hjemmet. 

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

260c, 160s, 140s

Enkel og dobbel Passepoilefot brukes til kanting, dekorering av interiørtekstiler, 
som puter etc. Er også fine til vesker og hanker. Passer også ypperlig til kanter på 
stoppede møbler. Da festes de til møbelet med stiftemaskin. De er raske og enkle 
å lage, resultatet blir profesjonelt. Prinsippet med disse føttene er det samme som 
til passepoiler vi bruker til klær. Forskjellen er at disse er designet i større dimensjon. 
Flott å kunne lage sine egne kantinger, når fargen du behøver ikke er mulig å få 
kjøpt.

1. Klipp skråbånd så lange som du behøver og brede nok til å dekke over snoren som skal ligge inn i 
passepoilen. Pluss til sømmonn.

2. Legg snoren inn i midten av skråbåndet og brett båndet over snoren. (ill. A)

3. Legg snoren og skråbåndet inn i sporet under trykkfoten. Klippekanten skal ligge til høyre. (ill. B)

4. Velg rettsøm, nåleposisjonen skal være midtstilt.

5. Sy sammen.

6. Klipp sømmonnet til den bredden du ønsker.

7. For å sy passepoilen inn i et prosjekt, legger du denne langs klippekanten på rettsiden av stoffet. Bruk 
samme foten på samme måte som beskrevet over og sy dette sammen. (ill. C)

PASSEPOILEFOT (ENKEL)



820531-096  Twin Welting foot820531-096  Twin Welting foot

820531-096  Twin Welting foot

A B C

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

260c, 160s, 140s

1. Klipp skråbånd så lange som du behøver og brede nok til å brette over de to snorene som skal ligge 
inn i passepoilen. Pluss til sømmonn.

2. Legg snorene inn i midten av skråbåndet og brett over. (ill. A)

3. Legg så dette under trykkfoten. Klippekanten skal ligge mot høyre. Den høyre snoren plasserer du 
under det venstre sporet. (ill. B)

4. Velg rettsøm, nåleposisjonen skal være midtstilt.

5. Pass på at snorene hele tiden ligger inn i midten av båndet når du syr.

6. Trimm stoffet tett ved sømmen og press sømmonnet til venstre.

7. Vikle det overflødige stoffer til midt på baksiden av snoren.

8. Legg den skjulte snoren under rillene i trykkfoten og sy det fast på syprosjektet. (ill. C)

DOBBEL PASSEPOILEFOT

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

260c, 160s, 140s

DEKORFOT FOR IDT™-SYSTEM

Bruk dekorfoten til å dekorere prosjektet med forskjellige typer bånd. Denne foten 
guider båndet gjennom åpningen foran og gjennom rillen i trykkfoten.

1. Træ i maskinen med vanlig sytråd eller dekorativ tråd på toppen og vanlig sytråd som undertråd.

2. Velg satengsøm, sikksakksøm eller dekorsøm. Unngå å bruke søm med sideveis bevegelse og søm med 
for mye bevegelse fram og tilbake. 
TIPS: For 6 mm brede bånd kan du også bruke en 6 mm tvillingnål. Velg rettsøm, så sys det på kanten 
av båndet.

3. Legg båndet i trykkfoten, som vist på bildet.

4. Smekk på dekorfoten.

5. Aktiver IDT™-system.

6. Sy forsiktig og ikke for raskt. Hvis maskinen har sy langsomtfunksjon, aktiverer du den. (Det kan hende 
du trenger stabilisering under stoffet)

7. Du får best resultat hvis du bruker flate bånd, av silke, fløyel, sateng eller bomull.



Den automatiske nåletråden kan ikke 
brukes på gruppe L-maskiner.
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820885096   
J K L

RYNKEAPPARAT 
Med rynkeapparatet kan du lage tettere eller bredere plisséer automatisk 
mens du syr. Dette er veldig nyttig for rynker, rysjer, hjemmetekstiler etc. 
Rynkeapparatet kan brukes på tre forskjellige måter:

1. Bretting og festing av plisséer i stoff.

2. Bretting av plisséer i stoff og festing til annet stoff i én og samme operasjon.

3. Bretting av plisséer i stoff, festing av blonder og festing til et annet stoff i én og samme operasjon.

Når du kjøper rynkeapparatet fra din PFAFF®-forhandler, er komplette instruksjoner inkludert.

SØMARBEID     DEKORATIVT TILBEHØR    

7/9 HULLFOT FOR IDT™-SYSTEM

Fantastisk dekorative effekter blir lett med denne spesialfoten. Med denne kan 
opptil 9 ulike lengder brodergarn, perlegarn, eller stick-twist syes på plass med en 
valgfri bruks- eller pyntesøm.

1. Klipp snorene i ønsket lengde. Træ snorene gjennom hullene i foten ovenfra og ned. Før snorene 
under trykkfoten og ut bak. La trådendene stikke ut ca. 4 - 5 cm bak.

2. Monter 7/9 hullfoten.

3. Velg en pyntesøm til å sy over de 7 eller 9 snorene.

TIPS: Perlegarn eller Stick-Twist egner seg godt.
820608096   
B C D E F G J K* L  
for IDT™-system 

K* unntatt SMARTER BY PFAFF™ 

260c, 160s, 140s
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Den automatiske nåletråden kan ikke 
brukes på gruppe L-maskiner.
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Dekorer syprosjektet med ulike typer pyntesnorer eller garn ved hjelp av vakre 
9 mmsømmer fra PFAFF® og garnfoten med tre hull. Denne foten fører snorene 
eller garnet lett gjennom åpningene foran på foten, og bakover gjennom sporet 
under trykkfoten. Maskinen syr over dekorsnorene eller garnet, og lager et nydelig 
pyntebånd.

1. Træ maskinen med vanlig sytråd eller dekorativ tråd som overtråd og vanlig sytråd på spolen.

2. Velg en 9 mm bred dekorsøm.

Merk: Dekorative sømmer som går forover, fungerer best. (Unngå sømmer med for mye tilbakebevegelse.)

3. Træ dekorsnorer eller garn i hullene fra oversiden av foten ved hjelp av garnitræeren, før du fester foten 
til symaskinen.

4. Kontroller at snorene eller garnet glir lett gjennom sporene. (Hvis garnet er for tykt, vil det bli for stramt, 
noe som kan påvirke transporteringen.)

5. Smekk på garnfoten med tre hull.

6. Koble inn IDT™-system.

7. Etter itræing legger du snorene eller garnet under trykkfoten med en 5 cm (2”) lang ende.

8. Legg en stabilisering som rives av under stoffet, og legg stoffet under trykkfoten.

9. Sy forsiktig og ikke for fort. Hvis symaskinen har hastighetskontroll, reduserer du syhastigheten, slik at det 
blir lettere å føre stoffet og garnet mens du syr.

Metallfot  
820668096   
B C D E F G J K L

Rynking er en klassisk pynteeffekt. Det er lett å få til med denne spesialfoten, noe 
som er spesielt nyttig hvis du vil sy garneringer på sofaputer og gardiner eller 
rynkesømmer på barneklær. Du kan sy sammen og rynke to lag med stoff samtidig, 
raskt og enkelt. 

1. Still inn maskinen for rettsøm med nålen i posisjon lengst til venstre.

2. Legg stoffet som skal rynkes, inn under trykkfoten, og la den klipte kanten stikke litt ut på høyre side av 
trykkfoten. Før stoffet som ikke skal rynkes helt inn i spalten på foten. Stoffene skal ligge med retten mot 
hverandre.

3. Før stoffet mens du lar maskinen dra det underste stoffet fritt slik at rynkingen blir jevn.

TIPS: Hvis du endrer stinglengden, vil også graden av rynking endres. Et enkelt stofflag kan også rynkes ved 
at du legger det under foten og justerer stinglengden og -bredden

til ønsket rynkeeffekt.

RYNKEFOT

GARNFOT MED TRE HULL OG IDT™-SYSTEM

820920096   
F G J L  
for IDT™-system
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Med PFAFF® føtter for leggsøm er det enkelt å lage dekor både med frihåndssøm 
og brodering. De to ulike føttene gjør at settet passer for en rekke 
garntyper. Detaljerte instruksjoner følger med produktet.

1. Træ maskinen med tråd som passer til garnet.

2. Fest passende garnførere for maskinen i sporene under håndtaket på baksiden av maskinen.

3. Trekk ut så mye garn som du trenger fra garndokken, og plasser det som vist.

4. Sett garnet i garnførerne. Det er svært viktig at garnet går lett mens du syr.

5. Velg fot 1 eller 2 for leggsøm, avhengig av tykkelsen på garnet. For best resultat bør garnet fylle hullet i 
foten, men likevel gå lett gjennom den. Vi anbefaler at du bruker garn med jevn tykkelse.

6. Træ garnet fra oversiden og gjennom hullet i foten ved bruk av nålitrederen.

7. Fest foten på maskinen.

820912096   
J L
med unntak av expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 
2.0, expression™ 150

TILBEHØRSSETT FOR LEGGSØM



Den automatiske nåletråden kan ikke 
brukes på gruppe L-maskiner.
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Vakre, dekorative effekter blir resultatet når du bruker garn-/ snorfoten og maskinens 
pyntesting for å sy over garn, tykt garn, snorer, smale satengbånd, flettebånd osv.

1. Bruk matchende, usynlig eller dekorativ brodertråd til å feste snorene.

2. Sett inn snoren eller båndet fra fremsiden av foten inn i hullføreren, og dra den/det gjennom det fremre 
hullet, under og til baksiden av syfoten.

3. Koble inn IDT™-system (dersom denne muligheten finnes på maskinen).

4. Velg søm, dvs. sikksakksøm, blindfaldsøm eller pyntesøm. Sy mønster ved å føre stoffet langs den 
oppmerkede mønsterlinjen. Eller sy tilfeldige linjer og buer for å få en dekorativ struktureffekt.

TIPS: Prøv flere tynne snorer og garntråder, tvinn dem sammen for å lage en struktureffekt, og bland farger.

GARN-/SNORFOT FOR IDT™-SYSTEM

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

820612096   
C D E F G J 

creative™ snellestativ er et tilbehørsom gjør det enklere å bruke store sneller med 
dekorativ tråd. Stativet er montert på toppen av symaskinen, og omfatter det faktiske 
trådstativet, trådleder og trådnetting.

creative™ SNELLESTATIV

Sett sammen vakre dekorasjoner med denne pyntesømsfoten. Denne foten har lett 
synlige markeringer som hjelper deg å plassere pyntesømmer eller border på stoffet. 
En spesiell rille i bunnen lar selv tett sydde mønstre transporteres optimalt og jevnt.

820253096   
D E   
for IDT™-system

820774096   
G J K L 
for IDT™-system 

PYNTESØMSFOT FOR IDT™-SYSTEM
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QUILT ING    TILBEHØR

Quilting er en ekte lidenskap. Millioner av 
entusiastiske quiltere over hele verden er et bevis 
på det. Men hvorfor er det morsommere å quilte 
med PFAFF® enn med andre maskiner? Det er den 
intelligente teknologien på våre symaskiner og det 
store utvalget av tilbehør som sørger for at ethvert 
quiltearbeid laget av kreative hender, blir av så 
høy kvalitet og fremstår så vakkert, at det tar pusten 
fra en. 

For mer informasjon kan du følge med på vårt nettsted på 
www.pfaff.com, eller gå rett til din nærmeste autoriserte 
PFAFF®-forhandler.

    QUILTING
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QUILT ING    TILBEHØR

 TILBEHØR 

Quilter, puter, veggpynt – sjarmen ligger i 
det håndlagde utseendet. Men fl ere og 
fl ere lidenskapelige quiltere oppdager 
fordelene med maskinquilting... og av 
mange gode årsaker. Maskinquilting er 
raskere og gir fl ere dekorative, kreative 
muligheter. Den rette trykkfoten kan 
gjøre vanskelige quiltejobber enklere og 
garantere perfekte resultater. Hos PFAFF® 
finner du tilbehør som er designet spesielt 
for å dekke quilternes behov. 

Vær oppmerksom på kodenummeret til de forskjellige PFAFF®-
maskinene, for å umiddelbart se hvilke trykkføtter som er tilgjengelig for 
din modell.

820840096   
J

Inneholder:

• Tilleggsbord når du quilter

• 1/4” Quilte-/patchwork-fot

• Rettsøms-stingplaten

QUILTER’S TOOLBOX er proppfull med smart tilbehør for 
å gi deg et bedre quilteresultat. Alt du trenger for å lage et 
vakkert quiltearbeid! 1/4’’ quilte- og patchworkfoten og 
rettsøms-stingplaten gjør at alt blir enkelt og profesjonelt! Sett 
på forlengelsesbordet for å få et ekstra stort arbeidsområde! 
Bruk frihåndsquilterammen og frihåndsquiltefoten til morsom og 
dekorativ frihåndsquilting! 

Opplev hvor morsomt quilting kan være med PFAFF® - 
QUILTER‘S TOOLBOX!

• Spesialnåler for quiltesøm

• Frihåndsquiltefot

• Frihåndsquilteramme

PERFEKT FOR ENHVER 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   
for IDT™ system

Piecing: 
Den perfekte ¼ ”foten er designet for å hjelpe deg med å oppnå en ¼“ (6mm) 
eller snau ¼ ”(<6mm) søm når du stikker. Nålhullet i foten er ovalt, slik at du kan 
justere nåleposisjonen. Avstanden mellom den midtre nålposisjonen og guiden er 
mindre enn 6 mm.

1. Sett den perfekte ¼ ”foten fast. *

2. Engasjere IDT.

3. Velg en rett maske.

4. a.For en 1/4 ”(6 mm) søm; juster nålposisjonen ett eller to trinn til venstre. b.For en knapp 1/4 ”søm; 
Velg en sentrert nålposisjon eller ett trinn til høyre.

5. Place the fabric pieces right sides together under the presser foot, aligning the edges of the fabric with 
the guide on the foot. 

6. Plasser stoffstykkene høyre sider under trykkfoten, og juster kantene på stoffet med føringen på foten.

7. Trykk på sømfradraget og mål blokken.

Merk: Avhengig av vekten på stoffet og tråden, kan det være nødvendig å justere nålposisjonen for å 
oppnå ønsket sømgodtgjørelse. Flytt nålen til høyre for å redusere sømfradraget og til venstre for å øke 
den. Du kan trygt bevege nålen tre trinn i begge retninger, men ikke mer.

 
* Ikke bruk den rette stingplaten når du bruker den perfekte ¼ ”foten.

Stikning: 
Den perfekte ¼ ”foten er også fantastisk for å sy sammen. Juster nålposisjonen og 
bruk guiden til å plassere syningen nøyaktig der du vil ha den på blokker, plagg 
eller boliginnredningsprosjekter.

1. Sett den perfekte ¼ ”foten fast.

2. Engasjere IDT.

3. Velg en rett søm, trippel rett søm eller den hånlige quiltingsømmen. Juster nålposisjonen etter behov.

4. Plasser prosjektet under trykkfoten slik at føringen på foten løper i sømens grøft eller langs stoffkanten. 
Sy.

Merk: Røde markeringer på den perfekte ¼ ”foten hjelper deg med å justere stoffet når du begynner å sy, 
på hjørnene og på slutten av stoffet.

 
For alle maskiner med manuell trykkfotløfter: Når du bruker noen av ekstrautstyrte dyneføtter med føringer 
og syr med nålen for å stoppe i nede stilling, anbefales det at trykkfoten bare løftes så høyt som nødvendig 
for å svinge. Å løfte foten til den ekstra høye stillingen kan føre til at nålholderen berører føringen på 
trykkfoten. Foten kan løsnes og forårsake skade på nålen eller foten.

PERFEKT ¼” FOT MED GUIDE FOR IDT™ SYSTEM  
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En quilt består av to lag stoff med et vattlag imellom. Mange stofflapper kan syes 
sammen i stadig skiftende mønstre for å forme oversiden av quilten. 1/4” quilte- 
og patchworkfoten egner seg spesielt godt til sammensying av lapper. Avstanden 
mellom nålen og fotens ytterkant er 1/4 tomme (6,3 mm), og mellom nålen og 
fotens innerkant 1/8 tomme (3,15 mm).

1. Fest 1/4“ quilte- og patchworkfot.

2. Koble inn IDT™-system, dersom denne muligheten finnes på maskinen.

3. Sy stoffet sammen ved hjelp av rettsøm.

4. Før stoffet langs ytterkanten av foten når du bruker et sømmonn på 1/4 tomme. Før stoffet langs 
innerkanten av foten når du bruker et sømmonn på 1/8 tomme.

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

1/4” QUILTE- OG PATCHWORKFOT FOR IDT™-SYSTEM  

Den klare 1/4 tommers quiltefoten er flott til å sy sammen stoffer, ettersom den gir 
god oversikt når du syr 1/4, 1/8 og 3/8 tommers sømmer. De røde linjene på 
trykkfoten markerer 1/4 tommers dreiepunkter foran og bak nålen. 

1. Legg to stofflapper rette mot rette.

2. Velg rettsøm, sømlengde 2,5.

3. Aktiver IDT™-system.

4. Legg stoffet under trykkfoten. 

5. Når du bruker 1/8 tommers sømmonn, fører du måleren langs den indre kanten av tåen. Når du bruker 
1/4 tommers sømmonn, fører du måleren langs den ytre kanten av tåen. Når du bruker 3/8 tommers 
sømmonn, fører du måleren langs den ytre kanten av foten.

6. For å dreie 1/4 tomme fra enden av stoffet, slutter du å sy når stoffkanten når det første røde merket på 
foten.

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

KLAR 1/4 TOMMERS QUILTEFOT FOR IDT™-SYSTEM 

QUILT ING   TILBEHØR QUILT ING    TILBEHØR
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Den klare 1/4 tommers foten for føring på høyre side er designet for å hjelpe deg 
med å oppnå perfekte 1/4 tommers sømmer. Bare før stoffkanten ved siden av 
måleren. Den klare foten gir deg god oversikt når du syr. Avstanden mellom nålen 
og høyre måler er 1/4 tomme.

Sy sammen lapper:

1. Smekk på den klare 1/4 tommers høyreføringsfot.

2. Koble inn IDT™-system.

3. Velg en rettsøm.

4. Legg stoffet rette mot rette inn under trykkfoten med føringen langs stoffkanten.

5. Sy sammen stoffbitene mens kanten føres slik at den berører høyreføringen.

Toppstikning:

Den klare 1/4 tommers høyreføringsfoten gir også en perfekt 1/4 tommers stikningssømsavstand fra kanten 
av lappen når du quilter, på plaggene eller hjemmetekstilene.

Se instruksjonene for den 1/4 tommers høyreføringsfoten.

Merk: Med noen av 1/4 tommers høyre føringsføtter for IDT ™ -system festet til maskiner med manuell 
trykkfotheving, anbefaler vi ikke å løfte trykkfoten til den ekstra høye stillingen.

Dette kan føre til at nålholderen berører guiden på trykkføttene.

Når nålen er satt i stilling, anbefaler vi bare å løfte trykkfoten så mye som nødvendig for å svinge, slik at 
stoffet kan dreies fritt.

820881096   
D E G J K  
for IDT™-system

KLAR 1/4 TOMMERS FOT FOR FØRING PÅ HØYRE SIDE FOR IDT™-SYSTEM

1/4“ høyreføringsfoten for IDT™-system er utviklet for at du skal kunne sy perfekte 
1/4 tommers sømmer når du syr sammen lapper. Før ganske enkelt stoffkanten 
langs føreren. Avstanden mellom nålen og høyreføreren er en 1/4 tomme. 1/4“ 
høyreføringsfoten gir også en perfekt 1/4 tommers avstand fra kanten på blokken 
når du quilter blokkene, vatterer og setter sammen baksiden. 

Sy sammen lapper:

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

1/4“ HØYREFØRINGSFOT FOR IDT™-SYSTEM

1. Smekk 1/4“ høyreføringsfoten på plass.

2. Koble inn IDT™-system.

3. Velg en rettsøm.

4. Legg stoffet rette mot rette inn under 
trykkfoten med føringen langs 
stoffkanten.

5. Sy sammen stoffbitene mens kanten 
føres slik at den berører høyreføringen. 

Stikning:

1. Smekk 1/4“ høyreføringsfoten på plass.

2. Koble inn IDT™-system.

3. Velg en rettsøm, tredobbel rettsøm eller den 
“håndsydde” quilterettsømmen.

4. Legg quilten under trykkfoten med falsføreren i 
sømgropen eller ved kanten av stoffblokken.

5. Sy rundt blokken, og du får en perfekt 1/4 
tommers avstand fra hver blokkant.

QUILT ING    TILBEHØRQUILT ING    TILBEHØR

Merk: Med noen av 1/4 tommers høyre føringsføtter for IDT ™ -system festet til maskiner med manuell 
trykkfotheving, anbefaler vi ikke å løfte trykkfoten til den ekstra høye stillingen.

Dette kan føre til at nålholderen berører guiden på trykkføttene.

Når nålen er satt i stilling, anbefaler vi bare å løfte trykkfoten så mye som nødvendig for å svinge, slik at 
stoffet kan dreies fritt.
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820925096   
B C D E F G J K L 
for IDT™-system

Stitch-in-Ditch-foten er designet for å hjelpe deg med å oppnå perfekt quilting 
på toppen av quilten. Måleren glir lett over sømmen for perfekte sømmer “in the 
ditch“.

1. Fest Stitch-in-Ditch-foten.

2. Aktiver IDT™-system.

3. Velg en rettsøm (eller en annen søm som har en sentrert nålposisjon,

4. som forsterket rettsøm eller rettsøm med håndsydd quiltesøm).

5. Plasser stoffet under trykkfoten med føringen i sømmen (ditch) av de sammensydde quiltelappene.

6. Føringen til trykkfoten vil følge nøyaktig i midten av sømmene, slik at du kan quilte perfekt.

STITCH-IN-DITCH-FOT FOR IDT™-SYSTEM  

Den klare Stitch-in-Ditch-foten gir utmerket oversikt og er designet for å hjelpe deg 
med å oppnå perfekt quilting på toppen av quilten. Måleren glir lett over sømmen 
for perfekte sømmer “in the ditch“.

1. Fest den klare Stitch-in-Ditch-foten.

2. Aktiver IDT™-system.

3. Velg en rettsøm (eller en annen søm som har en sentrert nålposisjon, som forsterket rettsøm eller rettsøm 
med håndsydd quiltesøm).

4. Plasser stoffet under trykkfoten med føringen i sømmen (ditch) av de sammensydde quiltelappene.

5. Føringen til trykkfoten vil følge nøyaktig i midten av sømmene, slik at du kan quilte perfekt.

KLAR STITCH-IN-DITCH-FOT FOR IDT™-SYSTEM

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

QUILT ING    TILBEHØR

Merk: Med noen av 1/4 tommers høyre føringsføtter for IDT ™ -system festet til maskiner med manuell 
trykkfotheving, anbefaler vi ikke å løfte trykkfoten til den ekstra høye stillingen.

Dette kan føre til at nålholderen berører guiden på trykkføttene.

Når nålen er satt i stilling, anbefaler vi bare å løfte trykkfoten så mye som nødvendig for å svinge, slik at 
stoffet kan dreies fritt.

Merk: Med noen av 1/4 tommers høyre føringsføtter for IDT ™ -system festet til maskiner med manuell 
trykkfotheving, anbefaler vi ikke å løfte trykkfoten til den ekstra høye stillingen.

Dette kan føre til at nålholderen berører guiden på trykkføttene.

Når nålen er satt i stilling, anbefaler vi bare å løfte trykkfoten så mye som nødvendig for å svinge, slik at 
stoffet kan dreies fritt.
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Med den åpne frihåndsfoten syr du en fantastisk frihåndssøm og frihånds quiltesøm. 
Denne foten har en ekstra stor åpning i front slik at du får optimal oversikt når du syr 
frihåndssøm og frihåndsquiltesøm.

1. Koble ut IDT™-system.

2. Løsne den lille sølvskruen på baksiden av trykkfotholderen forsiktig, til krysshullet er tilstrekkelig åpent.

3. Klem trykkfoten forsiktig sammen og før stiften på foten inn i krysshullet på trykkfotholderen så langt den 
vil gå. Pass på at plastbøylen er ovenfor nåleklemmen.

4. Stram sølvskruen.

5. Senk den åpne frihåndsfoten til frihånds-/stoppeposisjon ved at du enten velger frihåndsikonet på 
berøringsskjermen på maskinen eller manuelt stiller trykkfotløfteren i frihåndsposisjon.

6. Senk transportørene.

7. Velg en rettsøm eller sikksakksøm.

8. Hold en jevn hastighet mens du fører stoffet manuelt.

Husk at transportørene er senket og at du derfor må føre stoffet manuelt. Før stoffet jevnt og rolig for å få en 
jevn søm.

Frihåndsfot med åpen tå er svært godt egnet til frihåndssøm og quilting. Foten er 
åpen foran, for å gi deg optimal oversikt når du syr. Fjæringen hindrer at stoffet 
løfter seg med nålen mens du syr. Stoffet må føres manuelt ved frihåndssøm eller 
quilting. 

1. Koble ut IDT™-systemet.

2. Skru festeskruen helt ut og fjern trykkfotholderen.  

3. Sett frihåndsfot med åpen tå på plass rundt trykkstangen og fest den med skruen som følger med i 
pakken. Pass på at metallarmen på foten er plassert over nålfestet.

Tips: Senk nålen litt for å gjøre det enklere å sette føreren på foten i riktig stilling  
over nålfestet.

4. Træ maskinen.

5. Velg en rettsøm eller en sikksakksøm (maksimal stingbredde 5.0).

6. Still inn PFAFF®-symaskinen på fjærende frihåndsfot / frihåndsposisjon. Transportøren senkes 
automatisk på enkelte maskiner. På andre maskiner må du senke transportøren manuelt. (Se 
bruksanvisningen).

Merk: Når transportøren er senket, mates ikke stoffet av maskinen lenger. Du må flytte på stoffet. 

7. Sørg for at hastigheten er jevn, og flytt stoffet lett bortover. Du fastsetter stinglengden når du flytter på 
stoffet. De røde markeringene på foten kan brukes som en veiledning når du stipler eller følger et motiv.

820544096   
C D E F G

821140096   
J L

ÅPEN FRIHÅNDSFOT

FRIHÅNDSFOT MED ÅPEN TÅ 

821141096   
J L

QUILT ING    TILBEHØR
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820988096   
K

Den åpne frihåndsfoten er utmerket til nydelig frihåndssøm og quilting. Denne 
trykkfoten har en ekstra stor åpning på forsiden av foten, som gir deg optimal 
oversikt når du du syr frihånds- eller quiltesømmer. Sensormatic frihåndsfot med åpen 
tå brukes til stiplinger og frihåndsbroderier. Med denne foten er det lettere å se 
hvor du syr, da den åpne fronten gir deg optimal oversikt når du syr frihånds- eller 
quiltesømmer. Den gjennomsiktige foten med åpen front og både loddrette og 
vannrette graderinger gjør det enklere for deg å lage stiplinger eller følge et motiv 
på stoffet.

1. Koble ut IDT™-system.

2. Flytt transportørspaken for å senke transportørene. Fjern trykkfotholderen, og fest åpne frihåndsfoten til 
trykkfotstangen. Stiften skal ligge på nålklemmeskruen.

3. Trykk åpne frihåndsfoten ordentlig på bakfra med pekefingeren,og stram til skruen.

4. Senk transportørene.

5. Velg en rettsøm.

6. Hold en jevn hastighet mens du fører stoffet manuelt.

Husk at transportørene er senket og at du derfor må føre stoffet manuelt. Før stoffet jevnt og rolig for å få en 
jevn søm.

ÅPEN FRIHÅNDSFOT

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

Denne er til stor hjelp når du syr rette linjer med quiltesøm. Bruk rettsøm eller 
pyntesøm etter valg for å oppnå fantastiske quilte-effekter.

1. Løsne skruen på baksiden av trykkfotankelen akkurat nok til at du kan sette linjalen inn i hullet. Fest 
linjalen ved å stramme skruen.

2. Velg og sy en søm.

3. Plasser føreren på sømmen som du har sydd, og sy en gang til. Dette vil plassere sømmene på den 
avstanden du har valgt.

KANT-/QUILTELINJAL

QUILT ING    TILBEHØR
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821002096 
J L
med unntak av expression™ 3.5, 3.2, 
3.0, 2.0 
expression™ 150

SIRKELRUND FRIHÅNDSQUILTEFOT

Echo frihåndsquiltefot er konstruert for å gi deg mer kontroll når du driver med 
frihåndsquilting. Den store basisen sørger for god overflatekontakt med stoffet, og 
gir deg bedre kontroll over sømmen. Med den gjennomsiktige basisen har du 360° 
oversikt. Loddrette, vannrette og sirkelformede markeringer på foten gjør det enkelt 
å følge quiltemønsteret eller motivet i en sammenhengende linje på stoffet. Sy rette 
linjer eller følg mønstre med avrundede kanter i alle retninger. 

1. Koble ut IDT™-system.

2. Skru festeskruen helt ut og fjern trykkfotfestet.

3. Sett Echo frihåndsquiltefot på plass rundt trykkstangen. Fest den med skruen som følger med i pakken.

4. Træ maskinen.

5. Velg en rettsøm.

6. Still inn PFAFF®-symaskinen på Sensormatic frihåndsmodus. Transportøren senkes automatisk. 
Merk: Når transportøren er senket, mates ikke stoffet av maskinen lenger. Du må flytte på stoffet.

7. Dra opp undertråden ved å sy ett sting. Hold fast i begge trådene og sy noen sting ved siden av 
hverandre for å begynne.

8. Sørg for at hastigheten er jevn, og flytt stoffet lett bortover. Du fastsetter stinglengden når du flytter på 
stoffet.

9. Sy rundt quiltemotivet, applikasjonen eller mønsteret i stoffet, og pass på at du holder jevn avstand når 
du lager omrisset rundt figuren.

10. Sy en rad til, med jevn avstand til den første raden. Bruk de røde markeringene på foten som en 
veiledning for å holde samme avstand hele tiden. (figur 1)

11. Gjenta dette så mange ganger du vil for å få frem ønsket effekt.

Merk: Når du syr i Sensormatic frihåndsmodus ved lav hastighet, vil trykkfoten heve og senke seg med hvert 
sting for å holde stoffet på plass på stingplaten mens sømmen sys. Ved høyere hastighet vil trykkfoten flyte 
over stoffet mens du syr.

QUILT ING    TILBEHØRQUILT ING    TILBEHØR
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821163096 
J* L 
J* Må utstyres med en kompatibel 
nåleplate - 412964309 (fås separat).

QUILT BINDER

Dette quilt bindemiddelvedlegget er perfekt for å knytte bindinger til dynete 
prosjektene dine. Dynet bindemiddelet har en stor åpning for å imøtekomme dynete 
lagene og skaper en ferdig bindingsstørrelse på ½ ”. Dynet bindemiddelfestet 
leveres med en dedikert trykkfot for bruk med IDT for å sikre jevn mating gjennom 
bindemidlet og et perfekt resultat.

Dobbeltfold ½ “(12 mm) bindemiddel vil gjøre en lettvevd vevd stoffstrimmel til en binding og feste den til 
prosjektkanter i alt ett trinn.

For å binde kanter med ½ „(12 mm) dynebindemiddel, klipper du en 1¾“ ((mm) bred stripe av lettvevd 
vevet stoff.

1. Fest quiltfot med guide.

2. Still inn maskinen for rett søm eller håndsyning. 

3. Legg festeplaten på stingplaten på maskinen. Juster stiften på baksiden av festeplaten mot 
toppåpningen på maskinens stingplate. Skru festeplaten på plass med en tommelfingerskrue.

4. Plasser bindemidlet på festeplaten, og juster bindemidlet slik at det stiller seg opp. Fest bindemidlet på 
plass med de to tommelskruene og skivene.

5. Mål lengden på prosjektet og legg til minst 15 cm.

6. Kutt nok 1¾ ”(45 mm) strimler til å være likt det tallet og sammenføy strimlene. Skjær enden av stripen 
til et punkt.

Opprett et klynget hjørne:

1. Brett og klyp det øverste gjærede hjørnet, pinn på plass med en lang pinne. Gjenta på samme måte på baksiden av dynen.

2. For å fortsette å sy bindingen, trekk stoffstrimmelen tilbake gjennom bindemidlet og plasser deretter dynen tilbake under trykkfoten og inn i bindemidlet 
igjen.

3. For å forsikre deg om at brettet er rett på både topp og bakside, drar du dynen fremover og tilbake igjen et par ganger.

4. Senk nålen for å holde bindingen på plass og fjern nålene. Trekk ut lange trådhaler bak trykkfoten før du begynner å sy. Søm bindemaskinen på plass. 
Gjenta på de andre hjørnene.

Hvordan avslutte bindingen:

1. Sy innbindingen helt rundt dynekantene. Når kantene på bindingen nesten møtes, klipper du overflødig stoff i begynnelsen av bindingen som 
illustrasjon.

2. Fortsett å sy, og overlapp bindingen en gang til. Fjern dynen fra bindemidlet og trimm overflødig, og etterlater en 2,5 cm hale. Brett åpningen og pinnen 
på plass. Sy en søm over den brettede kanten.

7. Skyv stoffstrimmelen inn i permeret med feil side vendt mot deg ved å bruke pinsett.

8. Når stoffet er gjennom enden av bindemiddelet, hold den brettede stripen med venstre hånd og fortsett å mate den inn i bindemidlet som vist mens 
stoffet danner et dobbelt brettet bånd.

9. Løft trykkfoten og trekk stripen under foten og rett tilbake 2,5 ”(5-6 cm) bak nålen.

10. Skyv stoffet som skal bindes høyre side opp i sporet på bindemidlet. Juster sømposisjonen til høyre eller venstre for å nå ønsket nålposisjon.

Slik syr du et dynepermerhjørne:

Sy til kanten av dynen, bind av og trekk så dynen ut fra bindemidlet. Hold dynen nær bindemiddelet når du bretter hjørnene. Trykk på det brettede stoffet.



FRI BEVEGELSE LINJALFOT

821164096 
L 
for quilt expression 720, expression 710, 

Med fribevegelsesfot linial kan du skape en vakker stil med fri quilting i forbindelse med linjalen.  Den 
perfekte sirkulære formen gjør at du kan sy jevnt ¼“ bort fra kantene på linjalen.  Røde markeringer på foten 
indikerer midten av foten, noe som gjør det enkelt å posisjonere foten og linjalen når du syr.  Skjæringer 
foran og på siden av foten gjør det lettere å se rett opp til nålen.

1. Løsne trykkfotens ankelskrue helt og fjern ankelen.

2. Plasser frihåndslinjalfoten rundt trykkstangen; fest den med skruen.

3. Træ maskinen din

4. Velg en rettsøm

5. Sett maskinen til frihåndslinjalfot-modus. Transportørene faller automatisk.

Merk: Når transportørene slippes, mates ikke stoffet lenger av maskinen. Du må flytte

stoffet.

1. Legg stoffet under foten og senk foten.

2. Før undertråden til toppen ved å ta en sting. Hold fast i begge trådene og sy noen sting på plass for  
    å begynne.

3. Skyv kanten av linjalen opp til foten. Legg nok press på linjalen med fingertuppene til å forsiktig gli  
     foten langs kanten uten at linjalen beveger seg.

4. Sy langs kanten av linjalen. Når du nærmer deg slutten, stopp maskinen, løft trykkfoten og

     skyv linjalen på plass for å fortsette å sy motivet.

5. Når du endrer posisjoner, stopper du maskinen, og ganske enkelt flytter linjalen og sy i

    retning nødvendig for å følge linjalen.

821251096 
powerquilter™ 1650

LINJALBASE

Linjalbasen gir ekstra stabilitet rundt nåleområdet for å støtte linjaler og andre 
maler mens du syr og quilter.

for creativeTM Fabric Frame, fjern tilbehørsskuffen fra maskinen, og plasser 
maskinen på vognen til Creative Fabric Frame. Fest linjalbasen rundt armen på 
maskinen.

821233096 
L
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KVADRATFOTTSETT

    POWERQUILTER FØTTER

LINJALFOT

821257096 
powerquiler™ 1600, 1650

Linjalfoten har høyere sider for å gi økt stabilitet ved bruk av linjaler og 
utskjæringen i siden av foten gir bedre synlighet.

FOR Å FESTE LINEALFOTEN

1. Hvis en annen trykkfot er på festet, bruk den 2,5 mm sekskantnøkkelen til å løsne monteringsskruen langt 
nok til at du kan skyve foten av festet.

2. Skyv linjalfoten inn på festet. Åpningen på siden av foten er på linje med monteringens skruehull. Skyv 
linjalfoten opp så langt det går.

3. Sørg for at foten er sentrert over hullet i stingplaten og at nålen er c sentrert i foten. Stram deretter 
skruen helt til med en 2,5 mm sekskantnøkkel.

821258096 
powerquiler™ 1600, 1650

EKKO FØTSETT
Ekkofotsettet inneholder 3 trykkføtter i akryl med 3/8“, 1/2“ og 3/4“ bredder 
fra nålen til kanten av foten. Disse er perfekte for ekkoquilting av runde motiver 
eller når du bruker linjaler.

FOR Å FESTE EN AV EKKO-FØTEN

1. Hvis en annen trykkfot er på festet, bruk den 2,5 mm sekskantnøkkelen for å løsne monteringsskruen 
langt nok til at du kan skyve foten av festet.

2. Skyv ønsket ekkofot inn på festet. Åpningen på siden av foten er på linje med monteringens skruehull. 
Skyv ekkofoten opp så langt det går.

3. Sørg for at foten er sentrert over hullet i stingplaten og at nålen er sentrert i foten. Stram deretter skruen 
helt til med en 2,5 mm sekskantnøkkel.

821256096 
powerquiler™ 1600, 1650

Square Feet-settet inneholder 2 trykkføtter i akryl med 1/4“ og 1/2“ sømrom. 
Disse føttene er designet for å bidra til å lage rette sømmer når du fester 
quiltrammen.

FOR Å FESTE KVADRATFOTEN

1. Hvis en annen trykkfot er på festet, bruk den 2,5 mm sekskantnøkkelen til å løsne monteringsskruen langt 
nok til at du kan skyve foten av festet.

2. Skyv den valgte foten inn på festet. Åpningen på siden av foten er på linje med monteringens skruehull. 
Skyv kvadratfoten opp så langt det går.

3. Sørg for at foten er sentrert over hullet i stingplaten og at nålen er c sentrert i foten. Stram deretter 
skruen helt til med en 2,5 mm sekskantnøkkel.
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821252096 
powerquiler™ 1650

BAKRE STYRE OG DISPLAYSETT

Det bakre styret og displayet lar deg quilte fra baksiden av powerquiler™ 1650. 
Bruk laserlyset med strømavtakere for kant-til-kant quilting.

*Må bestille alle delenummer

850245096a

850245096b 
powerquiler™ 1650 

5‘ BØYLERAMME

Laget av høykvalitets stål. Dette er et bord- og rammesystem av profesjonell 
kvalitet for ditt hjemmequiltestudio.

• Innovativ bøyleteknologi

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

• Plasser alle størrelser quilt

• Easy Release Take-up Bar

821255096
powerquiler™ 1600, 1650

GLIDEFOT

Glide Foots buede form lar foten gli over applikasjoner, pynt eller andre 
dimensjonale elementer.

Perfekt for å sy over ujevne områder eller langs kanten av dynen.

FOR Å FESTE GLIDEFOTEN

1. Hvis en annen trykkfot er på festet, bruk den 2,5 mm sekskantnøkkelen til å løsne monteringsskruen langt 
nok til at du kan skyve foten av festet.

2. Skyv glidefoten inn på festet. Åpningen på siden av foten er på linje med monteringens skruehull. Skyv 
glidefoten opp så langt det går.

3. Sørg for at foten er sentrert over hullet i stingplaten og at nålen er sentrert i foten. Stram deretter skruen 
helt til med en 2,5 mm sekskantnøkkel.

QUILT ING    ACCESSORIESQUILT ING    ACCESSORIES
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*Må bestille alle delenummer

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

10‘ RAMME

Laget av høykvalitets stål. Dette er et bord- og rammesystem av profesjonell 
kvalitet for ditt hjemmequiltestudio.

• Lederkluter følger med ramme

• Enkel montering på 4 fot, 6 fot, 8 fot eller 10 fot gir mulighet for lengdejusteringer i ulike arbeidsmiljøer i    
      mange år.

TABELLUTVIDELSE

620150696 
powerquiler™ 1600

Utvider arbeidsområdet for ytterligere 18” arbeidsplass. Enkel å 
installere, løft utvidelsen opp når du trenger den og brett den ned når den 
ikke er nødvendig.

*Må bestille alle delenummer

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

12‘ RAMME

Laget av høykvalitets stål. Dette er et bord- og rammesystem av profesjonell kvalitet 
for ditt hjemmequiltestudio.

• Lederkluter følger med ramme

• Enkel montering på 4 fot, 8 fot eller 12 fot gir mulighet for lengdejustering i ulike arbeidsmiljøer i mange år.

QUILT ING    ACCESSORIES
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820887096 
J   

821263096 
L 
for creative icon™ performance icon™
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Designet og produsert for PFAFF®-maskiner dette forlengelsesbordet festes til 
maskinen din på samme måte som tilbehørs boksen og øker arbeidsområdet 
vesentlig. Det er veldig stabil, og fordi ingen bein er nødvendig, har du klaring 
under forlengelsesbordet for sirkulære arbeider. Den justerbare linjalen har både 
centimeter og tommer for enkelt å sy falder, border og mer med perfekt presisjon. 
Linjalen på forlengelsesbordet måler fra nålen i både centimeter og tommer slik at 
du alltid har de målene du trenger for hånden. 

821031096   
J

821136096 
L

FORLENGELSESBORD MED JUSTERBAR GUIDE

Laget av solid, glatt pleksiglass. Dette flotte bordet øker arbeidsområdet betydelig, 
for å gi deg den ekstra plassen som quiltere trenger. Selv veldig store quilteprosjekter 
kan håndteres på en komfortabel måte.

QUILTEBORD
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821001096   
K*

K* unntatt creative™ 1.5, 
passport™ 2.0, SMARTER BY PFAFF™  
260c, 160s, 140s

TILLEGGSBORD

TILLEGGSBORD

Det robuste forlengelsesbordet har justerbare ben og lar deg konvertere friarmen 
til et utvidet flatt bord for enkelt å støtte store prosjekter.

821092096 
for creative™ 1.5, quilt ambition™ 630, ambition™ 620 og 610
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821079096   
for SMARTER BY PFAFF™  

260c, 160s, 140s 

820492096 
G

TILLEGGSBORD

Det robuste forlengelsesbordet har justerbare ben og lar deg konvertere friarmen 
til et utvidet flatt bord for enkelt å støtte store prosjekter.

821035096 
passport™ 2.0

Designet for den nye passport™ 2.0, dette forlengelsesbordet har en trykt linjal 
med både centimeter og tommer så nødvendige mål alltid er for hånden. En 
merkevare veske for bordet er inkludert, som kan festes til baksiden av maskin-
dekselet. Det robuste forlengelsesbordet har justerbare ben og lar deg konvertere 
friarmen til et utvidet flatt bord for enkelt å støtte store prosjekter.

FORLENGELSESBORD MED VESKE
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Rettsøms stingplaten er konstruert slik at den garanterer jevn stofftransportering 
i begynnelsen og slutten av en søm, uten fare for at stoffet skal bli trukket inn i 
nåleplaten.

RETTSØMS STINGPLATE

Rettsøm stingplate med markeringer

68003080     
J

Rettsøm stingplate med markeringer

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

Standard sikksakk stingplate med 
markeringer

412964308   
J

Rettsøm stingplate med markeringer

821036096   
passport™ 2.0, 3.0
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Enhver som eier en av PFAFF®s sy-og brodermaskiner, 
har også en uendelig kilde av kreative muligheter. 
Broderier er det nyeste blikkfanget innen moteklær, 
tilbehør og interiørtekstiler. Fargerike, superstore, 
fortryllende vakre og brodert av PFAFF® i en helt 
utrolig kvalitet. Det er morsomt, og nye idéer vil bare 
fortsette å komme! Med det rette tilbehøret vil du få 
profesjonelle resultater. 

For mer informasjon kan du følge med på vårt nettsted på www.
pfaff.com, eller gå rett til din nærmeste autoriserte PFAFF®-forhandler.

    BRODERING
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  BRODER-      
 KOLLEKSJONER

En ubegrenset kilde av 
inspirasjon! Så store at de 
tar pusten fra deg, eller 
delikate og små; blomster 
eller border, romantiske 
eller moderne; innviklede 
mønster eller rene linjer – 
broderdesign som passer til 
enhver smak.

EMBROIDERY DESIGN COLLECTIONS 
 
Hos PFAFF®-forhandleren din finner du et kjempestort 
utvalg av mønster i ulike størrelser. Creative broder-
design finnes til alle PFAFF® brodermaskiner. Alle creative 
broderdesign inneholder et hefte med all den infor-
masjonen du trenger for å brodere alle mønstrene.

Og det legges til nye design hele tiden. Du kan sjekke vårt nettsted på 
www.pfaff.com for å se en detaljert presentasjon av det aktuelle utvalget, 
men ellers vil din PFAFF®-forhandler med glede hjelpe deg.
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 creative™ HOOPS

Med creative™ rammene fra PFAFF®, kan du utvide 
brodermaskinens kreative potensial og oppnå profesjonelle 
resultater. Alle designene blir perfekte, uansett størrelse. For å 
garantere deg ennå mer broderglede, blir utvalget av creative™ 
hoops hele tiden utvidet. Du kan få vite mer hos din PFAFF®-
forhandler.

Broderiene er fra Broderkolleksjon nr. 392 Grand Dream Richelieu.

BRODERING    creative™ HOOPS
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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™ PETITE METAL HOOP 100X100MM

Noen stoffer er vanskeligere å bøyle enn andre, eller burde ikke være bøyle i det 
hele tatt, siden bøyling kan skade stoffet. Tykke og grove stoffer kan være vanskelige 
å bøye på, men også tynne og blanke stoffer. Å hoppe klær som er klare til å bruke 
er vanskelig eller umulig på grunn av sømmer, trange områder eller knapper / 
nagler. Når du bruker PFAFF® creative ™ Metal Hoops, vil ikke hooping være et 
problem!

Når du vil brodere på dyner eller andre prosjekter der du ikke vil ha rester fra 
stabilisator på baksiden, er Metal Hoops perfekte! Broder uten stabilisator. Det er 
enkelt å brodere flere design etter hverandre eller gjøre uendelige broderier, bare 
fjern magnetene og flytt stoffet. Klar til å brodere neste 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 HOOP 180X130MM

620132696

Til 
METALLBØYLE

Det er et ekstra sett med fire magneter tilgjengelig som ekstrautstyr. De kan brukes til å 
feste stoffet sikrere på bøylen når du ikke bruker limstabilisator.

SETT AV 4 MAGNETT
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creative™ HATTOPP TILBEHØR 
821138096 
J L

Med dette tilbehøret kan du monogram caps, hatter og andre prosjekter. Bare fest 
Hat Hoop-tilbehøret til 180 x 130 mm PFAFF® creative ™ Metal Hoop, og du kan 
begynne å brodere bokstaver, logoer og andre design fra maskinen din.

Brukes med metallbøyle 180 x130 mm, del # 821034096

creative™ METAL HOOP FABRIC GUIDE SET 
821165096

Disse nyttige guider fester seg lett på enhver metallbøyle og fungerer som en 
barriere for å holde resten av prosjektet ditt ute av veien mens du broderer. Bruk 
guidene med creative ™ Petite Metal Hoop (821098096) for å enkelt brodere på 
små plagg når de holder overflødig stoff ut av veien.

821335096 
creative™ icon 2, creative icon™

Kreativ metall-quilters løkke 200x200

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

creative icon™ 2
creative icon™

 MAKS. BRODÉROMRÅDE 360 x 350 mm

EMBROIDERY HOOP HOOP STØRRELSE
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



creative sensation™ pro  II 
creative sensation™ pro 

creative sensation™  

creative vision™ 

creative performance™ * 

creative™ 4.5 *, 4.0 *

creative performance™ ** 

creative™ 4.5 ** , 4.0 **  
creative™ 3.0, 2.0

creative™ 1.5 creative™ 2170 
creative™ 2144 
creative™ 2140
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** Når det selges med den lille broderienheten |  *** not available for creativeTM 4.0, 2.0
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821333096 
creative iconTM 2

creative™ EMBELLISHMENT ATTACHMENT

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

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

4 Free Designs included with creative™ Embellishment Attachment.

NY!
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821260096  
creative iconTM

CREATIVETM RIBBON EMBROIDERY ATTACHMENT

En ekte innovasjon i hjemmebroderingsmaskin. Med det valgfrie båndbrokkfestet 
på vil din creative iconTM styre og sy bånd i broderimodus. Å lage bånd til dine 
broderte design har aldri 
vært enklere!

• 360o rotasjon

• Holder opptil 8 m med bånd

• Enkel å justere for å arbeide med ulike båndbredder.

NY!
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820671096  
J L
untatt expression™ 3.5, 3.2, 3.0, 2.0, 
expression™ 150

BRODER-/SENSORMATIC FRIHÅNDSFOT

Sensormatic frihåndsfot brukes til frihåndssøm og frihåndsbrodering. Foten gir deg 
bedre oversikt over både frihåndssømmen og frihåndsbroderingen. 

Når du syr frihånd med lav hastighet, vil foten heve og senke seg med hver søm for å holde stoffet på plass 
på stingplaten mens sømmen sys ut. Ved høyere hastighet, flyter foten over stoffet mens du syr.

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

SENSORMATIC FRIHÅNDSFOT MED ÅPEN TÅ

Sensormatic frihåndsfot med åpen tå brukes til stiplinger og frihåndsbroderier. Med 
denne foten er det lettere å se hvor du syr, da den åpne fronten gir deg optimal 
oversikt når du syr frihånds- eller quiltesømmer. Den gjennomsiktige foten med åpen 
front og både loddrette og vannrette graderinger gjør det enklere for deg å lage 
stiplinger eller følge et motiv på stoffet. 

1. Træ maskinen med en tråd etter ønske.

2. Pass på at IDT™-system er koblet ut.

3. Still inn symaskinen på Sensormatic frihåndsmodus. Transportøren senkes automatisk.

4. Velg sømmen du vil bruke (rettsøm eller sikksakksøm). Stinglengden har ikke noe å si, siden 
transportøren er senket og stoffet ikke lenger mates av maskinen. Du må mate (flytte på) stoffet.

5. Sy, mens du mater stoffet manuelt.

Merk: Når du syr i Sensormatic frihåndsmodus ved lav hastighet, vil trykkfoten heve og senke seg med hvert 
sting for å holde stoffet på plass på stingplaten mens du syr. Ved høyere hastighet vil trykkfoten flyte over 
stoffet mens du syr.

BRODERING    creative™ TILBEHØR 
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821068096   
J L 
for brodermaskiner

creative™ BRODERISETT FOR FILTING

Med filtbroderisettet fra PFAFF® creative™ kan du lage de mest utrolige filtbroderier. 
Denne effekten oppnår du når du broderer uten tråder, men med en spesialnål som 
tover fibrene sammen. Du kan endre den dekorative effekten dramatisk ved å bruke 
ulike typer stoff/ull.

Innhold

A. Filtefot

B. Filtespole

C. Deksel til stingplate for filting

D. Filtenåler (x5)

E. Skrue

Stoff

Bortimot alle typer stoff kan filtes med creative™ Broderisett for filting.  
I etterkant erdet imidlertid enkelte stoffer som gir bedre resultater når de skal  
dekoreres eller vaskes.

Anbefalte stofftyper er stoff som er laget av naturfiber, for eksempel ull og forgarn av ull. De beste 
stofftypene er de som har en nuppete overflate eller en overflate med struktur.

En nuppete overflate fester seg til naturfiber / nuppete overflater eller stoff som inneholder ulike typer fiber.

Unngå syntetiske, strykefrie stoffer og strukturer som har en jevn overflate. 

Effekten varierer fra stoff til stoff. Sy alltid en prøvelapp før du begynner.

Feste Stoffet I Rammen

Når du broderer med filtenåler, bruker du ikke tråder. Stoffet festes i rammen med rettsiden ned.

Når du broderer frittstående motiver eller benytter forgarn av ull, må du også bruke en vannløselig 
stabilisering.

BRODERING    creative™ T I LBEHØR 
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Filteteknikker

Tre motiver kan lastes ned fra www.pfaff.com. Hvert motiv representerer en filteteknikk: frittstående, ettlags 
og flerlags broderi. Disse teknikkene finner du forklart nedenfor.

Du kan laste ned motivene ved ågå til www.pfaff.com.

Søk etter creative™ brodersett for filting.Klikk på koblingen for å laste ned motivene.

1. FRITTSTÅENDE BRODERI 2. ETTLAGS BRODERI 3. FLERLAGS BRODERI

BRODERING    creative™ T ILBEHØR 
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820280096   
creative™ 2170, 
2144, 2140, 2134, 
2124

Broderfoten er spesielt utviklet for bruk med broderegenskapene til PFAFF® sy- og 
brodermaskiner. Velg riktig fot til maskinen din.

creative™ BRODERFOT

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

68003167  
L

Den dynamiske fjærende foten brukes når du skal brodere, sy med frihånd eller sy 
quiltesømmer. Foten er utformet slik at du har god oversikt, og gjør det enklere for deg 
å lage stiplinger eller følge et motiv på stoffet. Fjæringen hindrer at stoffet løftes med 
nålen mens sømmen sys, og gir deg mer kontroll over syarbeidene dine.

1. Koble ut IDT™-systemet og løsne forsiktig den lille skruen på baksiden av trykkfotholderen.

2. Klem sammen den dynamiske fjærende trykkfoten. Før stiften på foten inn i krysshullet på 
trykkfotholderen. Armen på trykkfoten skal plasseres bak nålskruen. 

3. Stram til skruen.

4. Træ maskinen.

5. Sett maskinen i dynamisk fjærende trykkfot 6D-modus. Transportøren senkes automatisk.

 
Brodering 

Under brodering beveger trykkfoten seg opp og ned med nålen, noe som gir en jevnere balanse mellom 
over- og undertråden. 
 
Frihånd

1. Legg quiltearbeidet under trykkfoten.

2. Velg en rettsøm og begynn å sy. Du må føre stoffet manuelt. Hvordan du flytter på stoffet vil avgjøre 
lengden på stinget.

3. Flytt quiltearbeidet lett bortover, og sørg for at hastigheten er jevn, slik at stingene også blir jevne.

DYNAMISK FJÆRENDE FOT

BRODERING    creative™ TILBEHØR 
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821171096   
L

Har allerede eier PFAFF® creative ™ Eight Spool Thread Rack og har 
nettopp kjøpt et creative icon ™ da er det ikke noe problem. Disse holderne 
lar deg feste det åtte spoletrådstativet på baksiden av maskinen. Den økte 
arbeidshøyden lar deg se trådspolene selv når lokket er åpent.

creative™ RULLEHOLDERE MED 8 TRÅDER

84
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820945096  
E F G J 
for brodermaskiner 
og creative™ 1.5

creative™ HULLSØMNÅLSETT TIL BRODERING

Med creative™ Hullsømnålsett til brodering kan du enkelt lage hullsømbroderier. 
Dette settet hjelper deg å komme i gang!

Innhold: INSPIRA™ Hullsømnåler, Multifunksjonsverktøy/løftebrikke,  
CD med instruksjonsvideo, brodermønstre, fl ere tips og inspirasjon for å komme i 
gang!

Smekkes på toppen av maskinen, og har pinner for opptil åtte sneller med tråd. 
Trådpinnene er nummerert for å bytte farge under brodering.

creative™ ÅTTE SNELLERS TRÅDSTATIV

821161096   
J L
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OVERLOCK    DEKORSØM



Elsker du å sy? Liker du å jobbe med alle dagens fantastiske 
stoffer og pyntegjenstander? Ønsker du at resultatene skal være 
like perfekte som de beste klærne å bruke? Da trenger du en 
Pfaff® serger / overlock! Det er det perfekte supplement til 
symaskinen din. Den tar seg opp hvor symaskinen din stopper.

For mer informasjon, sjekk nettstedet vårt regelmessig på www.pfaff.com eller 
besøk din nærmeste autoriserte PFAFF®-forhandler.

    SERGER/OVERLOCK

coverlock™ 4.0 coverlock™ 3.0

admire™ air 5000 admire™ air 7000admire™ 1000

hobbylock™ 2.0hobbylock™ 2.5
87
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620097296  
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

OVERLOCK  DEKORSØM

Det er enkelt å sy en dekorativ bølgete kant med den ledningen Wavy Edge-foten. 
Den krumme, mykt ruffede kanten er en perfekt finish for brudeslør, kunstløpskostymer, 
ballettskjørt, håndverk og mer.

Merk: For best resultat, bruk stoff med stretch. For stoff uten strekk, klipp på skjevheten.

1. Still maskinen på en 3-tråds valset kant.

2. Klikk på den trådede bølgekanten.

3. Sett en 0,3 mm nylonfiskelinje (eller lignende) inn i åpningen i foten. Fiskelinjen blir dekket av den 
rullede kanten.

4. Begynn å sy sakte. Forsikre deg om at fiskesnoren er skjult i den rullede kanten mens du syr.

Tips: * 40 vekt. rayon broderitråder i en kontrastfarge i øvre og nedre sløyfe vil gi en skinnende fargerik 
kant.

KORDET BØLGEKANTFOT

Denne foten brukes til å sy garn (snorer, nylon tarmer) opp til en tykkelse på 1,0 
mm. Dette gir en bølgende eller stiver hem (f.eks. På brudekjoler og valance).

Forberede maskinen

• Nål: høyre nål

• Stingtype: To-tråds nedre sløyfetråd innpakket valset hem eller tre-tråds øvre sløyfetråd innpakket valset 
nedkant

• Stinglengde: 2 mm

• Differensialmatingsspak: Normal stilling

• Overkniv: Arbeidsstilling

Søm

1. Plasser stoffet under trykkfoten.

2. Tre ledningen (eller nylon tarmen) gjennom sporet (A) og under fingeren (B) på trykkfoten.

3. Test sy på et stykke stoff før du begynner å sy.

GARN PÅFØRINGSFOT
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Foten er beregnet til påsying av elastikk på bekledningsgjenstander, og elastikkens 
sammentrekking kan reguleres etter behov. Gummibåndfoten kan også brukes til 
påsying av elastikk for å hindre at stoffet strekker seg.

Forberedelse av maskinen

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

• Sting-type:  Tre-tråds overlock eller fire-tråds ekstra strekkbar kjede-   
sikkerhetssøm

• Stinglengde:  3-5 mm

• Differensialinnstilling:  Normal posisjon

• Overkniv:  Til- eller frakoblet

Fremgangsmåte

1. Før du fester foten til maskinen, fører du gummibåndet bakover fra trykkfoten og tilpasser elastisiteten ved å 
justere skruen (A)

2. Fest trykkfoten til maskinen.

3. Sy 2-3 sting mens du drar lett i gurnmibåndet mot baksiden av maskinen.

4. Fortsett å sy gummibåndet fast til stoffet mens du drar lett i enden av båndet.

GUMMIBÅNDFOT

620116796  
hobbylock™ 2.0

Elastikkfoten fører og strammer smal elastikk (6-12 mm) mens du syr den på stoffet. 
Den passer godt når du syr prosjekter som skal brukes mye, til undertøy og ved bruk 
av andre teknikker for innsetting av elastikk.

1. Still inn overlock-maskinen på ønsket søm.

2. Løsne skruen på forsiden av elastikkfoten for å koble ut spenningen på rullen. Sett inn elastikken i foten.

3. Fest foten og dra i elastikken til den når helt bakom foten.

4. Trekk til strammeskruen for å stramme elastikken. 

5. Drei håndhjulet for å sy de første stingene og feste elastikken.

6. Legg stoffet under foten og sy sammen elastikken og stoffet. 

7. Kontroller sømmen og juster spenningen hvis det er nødvendig.

Merk: Slik justerer du strammingen i elastikken: 

• Vri strammeskruen mot høyre for mer stramming.

• Vri strammeskruen mot venstre for mindre stramming.

• Pass på at du ikke strammer stoffet mens du syr.

620117896   
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

ELASTIKKFOT 

OVERLOCK    DEKORSØM
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BLINDSØMS- OG BLONDEFOT

Blindsømsfoten passer perfekt til sying av usynlige falder og til å sy på blonder. 
Falden syes, kastes over og kuttes i ett trinn

Usynlig faldsøm:

1. Still inn overlock-maskinen på ønsket søm.

2. Smekk på blindsømsfoten.

3. Brett og press falden på plass. Brett falden tilbake over seg selv mot høyre side av stoffet. La 6 mm av 
kanten være synlig. (Se bildet.)

4. Legg falden under foten med bretten mot føreren på foten.

5. Løsne skruen på føreren for å justere den slik at nålen akkurat når en tråd av bretten.

6. Du må føre stoffet mens du syr, og passe på at bretten i stoffet hele tiden ligger mot føreren.

7. Åpne stoffet og press lett på vrangen.

8. 8.y en prøvelapp før du begynner å sy på prosjektet

Blonder:

1. 1till inn overlock-maskinen på ønsket søm.

2. Smekk på blindsømsfoten.

3. Plasser vrangen av blonden mot retten av stoffet. 

4. Legg prosjektet under foten med stoffet ut til høyre for føreren. Den øverste delen av blonden skal ligge 
mot venstre side av føreren.

5. Løsne skruen på føreren for å justere føreren slik at nålen akkurat når den øverste delen av blonden.

6. Du må føre stoffet mens du syr, og passe på at den øverste delen av blonden hele tiden ligger mot 
føreren.

7. Når du er ferdig, åpner du blonden slik at den ligger flatt. Brett sømmonnet mot baksiden av stoffet og 
press. 

8. Hvis du bruker blondeinnsetting, må du gjøre det samme på den andre siden av blonden.

620117796  
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

Denne foten er beregnet til påsying av mansjetter på strikkede plagg, og falding der 
sømmen ikke skal være synlig.

Forberedelse av maskinen

• Nål:  Høyre nål

• Sting-type:  Tre-tråds overlock eller tre-tråds flatlock

• Stinglengde:  4-5 mm

• Differensialinnstilling:  Normal posisjon

• Overkniv:  Tilkoblet

Fremgangsmåte

1. Brett stoffet som vist, og plasser det under trykkfoten.

2. Løsne skruen (A) og tilpass kantføreren slik at nålen trenger gjennom stoffet tett inntil den brettede kanten.

3. Før stoffet lett mens du syr, slik at nålen så vidt stikker over kanten av bretten.

BLINDSTINGFOT

620117096 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCK  DEKORSØM
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Snorfoten passer perfekt når du skal sette inn integrerte snorer i sømmer og 
langs kanter for å får et skreddersydd utseende. Pyntesnoren syes mellom de to 
stofflagene i ett trinn. Et spor under foten gjør det enklere å føre snoren. Du kan også 
lage din egen kantsnor for å tilpasse dekoreringen. Med snorfoten kan du på en 
rask og enkel måte dekke snorer med stoff og sette inn pyntesnorer i sømmer for å få 
et profesjonelt utseende

1. Still inn overlock-maskinen på ønsket søm.

2. Smekk på snorfoten.

Slik syr du pyntesnorer inn i en søm:

3. Plasser snoren langs sømlinjen på høyre side av stoffet. Legg det andre stoffstykket oppå, med rettsiden 
inn.

4. Legg stoffet og snorlagene under snorfoten, med snoren i sporet på undersiden av foten. 

5. Sy snoren inn i sømmen.

6. Sporet på undersiden av foten fører snoren mens du syr.

Slik lager du pyntesnorer av stoffet:

7. Klipp remser med fibrene på skrå eller på tvers, som er brede nok til å dekke snoren pluss sømmonnet.

8. Legg snoren på vrangsiden av stoffremsen, og brett stoffet over snoren.

9. Legg stoffet og snoren under snorfoten, med snoren i sporet på undersiden av foten.

10. Sy. Sporet fører snoren mens du syr.

SNORFOT

620117596 
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

Denne trykkfoten er velegnet til innsying av snor mellom to stofflag.

Forberedelse av maskinen

• Nål:  Venstre eller både venstre og høyre

• Sting-type:  Tre-tråds overlock eller fire-tråds overlock

• Stinglengde:  2-5 mm

• Differensialinnstilling:  Normal posisjon

• Overkniv:  ilkoblet

Fremgangsmåte

1. Plasser stoffet rette mot rette.

2. Plasser snoren mellom øvre og nedre stofflag og legg stoffet under snorfoten med snoren i rillen under foten.

3. Sy mens du fører både snoren og stoffet. 

Merk: Det er også mulig å sy inn skråbånd med denne foten.

SNORFOT

620116996 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCK    DEKORSØM
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Perlesømsfoten fører perler jevnt gjennom et spor i foten, slik at det blir enkelt å sy 
dem på klær eller husflid.

1. 1.Still inn overlock-maskinen på ønsket søm.

2. 2.Dra perletråden gjennom sporet på undersiden av foten.

3. 3.Fest perlesømsfoten til maskinen.

4. 4.Drei håndhjulet for å sy de første to stingene og holde perlene på plass.

5. 5.Sy perlene på kanten av stoffet, og klipp av litt av stoffet mens du syr. Du kan også sy langs bretten 
uten å klippe.

Merk: Nålen skal gå gjennom stoffet ca. 1,5 mm fra stoffkanten.

620117496   
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

PERLESØMSFOT

Denne foten brukes til å sy på perler og paljetter osv.

Forberedelse av maskinen

• Nål:  Venstre eller høyre (venstre foretrekkes)

• Sting-type:  Tre-tråds overlock eller lukket overlock

• Stinglengde:  3-5 mm

• Differensialinnstilling:  Normal posisjon

• Overkniv:  Til- eller frakoblet

Fremgangsmåte

1. Velg symetode (A) eller (B), bestem nålposisjon og sy 2 eller 3 sting.

2. Drei håndhjulet til nålpunktet passer med overflaten av stoffet. Sett inn enden av perlebåndet i føreren i 
trykkfoten.

3. Sy 2-3 sting ved å dreie på håndhjulet.

4. Press perlene lett med venstre finger mens du syr.

5. Sy de siste stingene ved å dreie på handhjulet for å unngå at perlene kommer i veien for nål og løkker.

PERLEBÅNDFOT

620117196 
hobbylock™ 2.0

OVERLOCK  DEKORSØM
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Denne foten er best egnet til rynking av stoff ved plisserte skjørt, bærestykker, 
mansjetter og volanger på skjørt etc. Rynkefoten er også velegnet til sammensying av 
to lag stoff mens man samtidig rynker underste stofflag.

Forberedelse av maskinen

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

• Sting-type:  Tre-tråds overlock eller fire-tråds overlock

• Stinglengde:  3-5 mm

• Differensialinnstilling:  Rynkeposisjon

• Overkniv:  Tilkoblet

Fremgangsmåte

1. Plasser to lag med stoff under maskinen med skilleplaten (A) mellom det øverste og det underste stofflaget.

2. 2Sy 2-3 sting

3. Hold og før overste og nederste stofflag forsiktig hver for seg, mens du syr.

RYNKEFOT

620116896  
hobbylock™ 2.0

Rynkefoten passer perfekt til rynking av ett enkelt stofflag eller til å rynke og sy 
sammen to stofflag samtidig. (Det nederste stofflaget rynkes og det øverste laget 
holder seg flatt.) Passer til tynne og middels tykke ikke-elastiske stoffer.

1. Still inn overlock-maskinen på ønsket søm.

2. Smekk på rynkefoten.

3. Legg det nederste stofflaget (stoffet som skal rynkes) mellom stingplaten og rynkefoten helt frem til 
kutteren, med rettsiden opp.

4. Legg det øverste stofflaget inn i åpningen på rynkefoten, jevnt med det underste laget og med rettsiden 
ned.

5. Senk trykkfoten og sy. Du må føre stoffet mot føreren, og la det nederste laget mates fritt slik at det 
rynkes.

Tips: Hvis du ønsker fyldigere rynker:

• Øk spenningen på overtråden 

• Still differensialmateren på et høyere nummer

• Still stinglengden på et høyere nummer

Du kan også rynke ett enkelt stofflag ved å legge det under foten og juster stinglengden, differensialmateren 
og spenningen på overtråden til ønsket fyldighet.

RYNKEFOT 

620117996   
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

OVERLOCK    DEKORSØM
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Tapefoten brukes til å feste sømtape på sømmer for å forhindre at de strekker seg. 
Den er særlig nyttig for å stabilisere skuldersømmer. Med denne foten kan du 
forsterke og konstruere sømmer samtidig.  

1. Still inn overlock-maskinen på 4-tråds overlock.

2. Plasser sømtapen i førerne på foten.

3. Juster skruen slik at den passer til bredden på tapen.

4. Fest tapefoten til maskinen.

5. Sy sømmen

Merk: Fungerer best med 8 mm sømtape.

TAPEFOT 

620117696 
coverlock™ 4.0 og 3.0 
hobbylock™ 2.5

Denne foten brukes til å sy sammen eller sette på blonder eller bånd.

Forberedelse av maskinen

• Nål: Høyre nål

• Stingtype:  Tre-tråds overlock eller tre-tråds standard rullesøm

• Stinglengde:  1,5 - 3 mm.

• Differensialinnstilling:  Normal posisjon

• Overkniv:  Til- eller frakoblet

Fremgangsmåte

1. Plasser stoffet under finger (A) og blonden over finger (A)

2. Løsne om nødvendig skruen (C) og skyv føringsplaten (B) til venstre eller høyre for å justere stingbredden.

3. Stram skruen (C)

4. Før blonden langs føringsplaten (B) og sy. 

Merk: Hvis det ikke er nødvendig å klippe stoffkantene, plasserer du både stoff og blonde over fingeren (A). 
Forsikre deg om at overkniven er utkoblet.

BLONDEPÅSYINGSFOT

620117296  
hobbylock™ 2.0

OVERLOCK  DEKORSØM
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Dette settet inneholder 6 tilbehør, perfekt for pynting, sying av plagg, hjemmemøbler 
og mer.

Det inkluderer:

• Cording Foot (Type A) For garn eller nylonledning, for å feste kanter, hems eller lage dekorative bølgete 
kanter

• Cording Foot (Type B) For å legge til ledning eller sømbånd for å forhindre strekk

• 1/8 ”rørfot For å sy pakkeledninger i sømmer og på kantene for en skreddersydd finish

• 3/16 ”Rørfot

• Beading Foot & Guide Fest enkelt strenger av perler eller perler til plaggene

Dette settet inneholder 5 tilbehør, perfekt for sying av verktøy.

Det inkluderer:

• Samle vedlegg Perfekt for å samle ett lag stoff på et annet

• Blind hemfot Skaper en usynlig hem, trimmer og overkaster på ett trinn

• Gathering Foot Skaper samlinger i lette til middels tunge stoffer

• Elastic Gathering Foot Strekker og syr smal elastikk på plass på kanten av stoffet. Flott for aktivt bruk, 
undertøy og andre prosjekter

• Tøyveiledning For å holde sømmene rette mens du syr og for å låse sømene når kniven er senket

admireTM air 5000
Dekorasjonsføttesett

admireTM air 5000
Ultility Feet Kit

821221096  
admireTM air 5000

821220096  
admireTM air 5000

NY!
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OVERLOCK  DEKKSØM

Rynkefoten er perfekt for å rynke et enkelt lag stoff eller samtidig rynke og sy to 
lag sammen. Egnet for lette til middels tunge stoffer.

1. Still inn overlock-maskinen til ønsket søm.

2. Klikk på rynkefoten.

3. Sett inn det nederste stofflaget (stoffet som skal samles inn) mellom nålplaten og

4. Gynkefoten helt opp til skjæreren, med høyre side opp.

5. Sett inn det nederste stofflaget i åpningen til rynkefoten og jevnt med det nederste lagets høyre side 
ned.

6. Senk syfoten og sy. Før stoffet mot stofflederen, og la det nederste lagets mating rynke fritt.

Tips: For å øke komplettheten til rynkesømmen:

•  Øk nålens trådspenning

•  Still inn differensialmatingen til et høyere tall

•  Juster sømlengden til et høyere tall

Et enkellag med stoff kan også rynkes inn ved å plassere det under foten og justere sømlengden,

differensialmatingen og nåltrådstrammingen til ønsket fullhet.

RYNKEFOT

821365096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine



Den elastiske foten styrer og strekker den smale strikken mens du syr den til stoffet.  
Den er flott for å sy fritidstøy, undertøy og andre elastiske innføringsteknikker.

1. Still inn overlock-maskinen til ønsket søm.

2. Løsne skruen foran på elastikkfoten for å slippe opp spenningen på valsen. Sett inn strikken på foten.

3. Klikk på foten og trekk strikken til den når bak foten.

4. Stram festeskruene for å strekke strikken.

5. Drei håndhjulet for å sy de første stingene for å feste strikken.

6. Plasser stoffet under foten og sy både strikken og stoffet sammen.

7. Sjekk sømmen og juster stramheten om nødvendig.

Merk: For å justere elastisiteten til strikken:

• Vri strammeskruen til høyre for mer strekk.

• Vri skruen til venstre for mindre strekk.

• Pass på å ikke strekke stoffet mens du syr.

Blindsøm-foten er perfekt for å sy usynlige sømmer.  Sømmen sys, overkastes og 
trimmes i ett enkelt trinn.

1. Still inn overlock-maskinen til ønsket søm.

2. Klikk på blindsømfoten.

3. Brett og press sømmen på plass. Skru på sømmen på seg selv mot høyre side av stoffet. Etterlat 6 mm til 
den eksponerte kanten. (Se illustrasjonen.)

4. Plasser sømmen under foten med bretten mot fotens leder.

5. Løsne lederskruen for å justere lederen slik at nålen såvidt hekter gjengen til bretten.

6. Før stoffet mens du syr, og påse at bretten til stoffet alltid er mot lederen.

7. Åpne stoffet og trykk lett på feil side.

8. Test på et tøystykke som ikke skal brukes før du syr prosjektet.

BLINDSØM-FOT

821366096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine

ELASTISK FOT

821367096  
admire™ 1000 Overlock 
Machine

NY!

NY!
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Passpoalfoten er perfekt for å sette inn stoffrør i sømmer og på kanter for en 
tilpasset finish.  Passpoalfoten gjør det også raskt og enkelt å tildekke tråder med 
stoff og sette inn rør til sømmer for en profesjonell finish.

1. Still inn overlock-maskinen til ønsket søm.

2. Klikk på passpoalfoten.

For å sy passpoalene til en søm:

3. Sett passpoalene langs sømlinjen på høyre side av stoffet. Plasser det andre stoffstykket øverst med de 
høyre sidene sammen.

4. Sett stoff- og passpoallag under passpoalfoten med rør i rillen på undersiden av foten.

5. Sy inn passpoalet i sømmen.

6. Rillen på undersiden av foten vil føre passpoalet mens du syr.

PASSPOALFOT

821368096 
admire™ 1000 Overlock 
Machine

For å lage passpoal av stoffet ditt:

1. Klipp skrå eller tverrgående kornstrimler brede nok til å dekke snoren pluss sømmens grenser.

2. Legg tråden på baksiden av stoffstripen og brett stoffet over tråden.

3. Legg stoff og tråd under passpoalfoten med tråden i rillen på undersiden av foten.

4. Sy. Rillen vil føre tråden mens du syr.

Perlesømsfoten vil jevnt føre perler gjennom en kanal på foten for enkel påføring 
på stoffer eller håndarbeidsprosjekter

1. Still inn overlock-maskinen til ønsket søm.

2. Trekk perlestrengen gjennom kanalen til undersiden av foten.

3. Klikk perlesømsfoten på maskinen.

4. Drei håndhjulet for å sy de første stingene for å holde perlene på plass.

5. Sy perler på kanten av stoffet, og skjær bare litt stoff mens du syr. Eller sy langs

bretten uten å skjære.

Merk: Nålen bør penetrere omtrent 15 mm fra stoffkanten.

PERLESØMSFOT

821369096 
admire™ 1000 Overlock 
Machine

NY!

NY!
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Med trykkfot for enkel kant er det enkelt å sy blonder og pyntebånd på oversiden av 
stoffet med en dekksøm, for å lage vakre og dekorative kanter og effekter.

1. Still inn maskinen på en bred dekksøm.

2. Fest trykkfot for enkel kant.

3. Bruk standard søminnstillinger. Juster etter behov.

4. Sett stoffkanten inn i den nedre delen på venstre side av foten. Skyv stoffet under trykkfoten og nålene.

5. Sett pyntebåndet inn i den øverste delen på høyre side av foten. Skyv pyntebåndet mot den bakre 
delen av foten, forbi nålene, og la det være igjen en kort ende av pyntebåndet bak nålene. 
Tips: Bruk pinsetten til å skyve stoffet og pyntebåndet på plass under nålene.

6. Senk nålene ned i pyntebåndet og stoffet. Senk trykkfoten for enkel kant.

7. Hold stoffet i venstre hånd og pyntebåndet i høyre hånd mens du syr. 

Tips: Hvis du vil ha en ferdig stoffkant, presser du en ¼“ (6 mm) fald mot høyre side av stoffet før du skyver 
det inn i trykkfoten for enkel kant. Blonden dekker trevlekanten på stoffet når den sys fast.

TRYKKFOT FOR ENKEL KANT

620096996

coverlock™ 4.0 og 3.0

620096996

coverlock™ 4.0 og 3.0

Med Clear Coverstitch-foten kan du se stoffet og den markerte linjen under foten 
mens du syr.

1. Still inn maskinen for en Coverstitch eller en Chainstitch.

2. Med en vannløselig markør, tegne en strek på stoffet for å merke stinglinjen.

3. Klikk på den klare Coverstitch-foten.

4. Bruk standard søminnstillinger. Juster om nødvendig.

5. Plasser stoffet under trykkfoten og nålene. Begynn å sy i stoffet uten å lenke av først.

6. Bruk den røde midtmarkeringen på foten som guide når du følger en linje tegnet på stoffet. Clear 
Coverstitch-foten gir deg en flott utsikt over den markerte linjen og stoffet ditt mens du syr.

CLEAR COVERSTITCH FOOT



1.

2.
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Bruk fold og kantsømsfoten til å falde stoffkanten og feste blonder i én operasjon.

1. Still inn maskinen på bred dekksøm.

2. Bruk standard søminnstillinger. Juster etter behov.

3. Fest fold og kantsømsfoten.

4. Skyv trevlekanten på stoffet inn i stoffguiden med rettsiden opp (Illustrasjon 1).

5. Skyv stoffet bakover under trykkfoten og nålene.

6. Legg blonden inn i den høyre fl ensen på foten, og trekk ut en blondeende på omtrent 1” (2,5 cm) bak 
foten (Illustrasjon 2). Bruk pinsett ved behov.

7. Senk trykkfoten. Hold stoffet i venstre hånd og blonden i høyre hånd, og begynn å sy. 

Merk: Juster om nødvendig skruen på guiden for å justere sømplasseringen.

FOLD OG KANTSØMSFOT

620097396

coverlock™ 4.0 og 3.0



1.

2.
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Med trykkfot for stropper og bånd kan du enkelt lage stropper og beltehemper med 
en dekksøm. Bare stikk et stoffremse inn i trykkfoten, og båndet brettes og sys fast 
automatisk.

1. Still inn maskinen på en bred dekksøm.

2. Bruk standard søminnstillinger. Juster etter behov.

3. Klipp en stoffremse av stoffet, 25 mm (1”) bred.

4. Klipp øverste hjørne av remsen i en vinkel på 45 grader, for å lage en spiss.

5. Sett spissen inn i føreren, slik at rettsiden av stoffet vender opp. Dra stoffremsen gjennom sporet og 
under trykkfoten. Trekk enden av båndet bak foten (illustrasjon 1). Bruk om nødvendig en pinsett til å 
føre båndet inn i trykkfoten.

6. Fest trykkfot for stropper og bånd på maskinen.

7. Skyv stoffremsen omtrent 5 cm (2”) bak trykkfoten.

8. Senk trykkfoten. Pass på at de to trevlekantene på båndet er brettet under før du syr. Sy noen få sting. 
Stopp og klem overtrådene inntil trykkfoten og fortsett å sy.

9. Hold lett i stoffremsen under den første føreren foran på foten for å sørge for jevn transportering 
(illustrasjon 2).

10. Sy med middels hastighet. Pass på at stoffet mates jevnt mens du syr. 

Merk: Sy den brettede stoffremsen uten å legge noe annet stoff under for å lage stropper og beltehemper, 
eller sy det brettede stoffremsen fast på et annet stoff for å lage en dekorativ effekt.

TRYKKFOT FOR STROPPER OG BÅND

620097196

coverlock™ 4.0 og 3.0



1.
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Lag din egen kantsnor på en enkel måte:

1. Still maskinen inn på kjedesøm.

2. Bruk standard søminnstillinger. Juster etter behov. 
Merk: Selv om maskinen anbefaler nål D, skal du bruke nål E til denne teknikken.

3. Fest passpoalfoten. (Guiden brukes ikke til denne teknikken.)

4. Legg snoren i sporet nederst på foten, og trekk snoreenden ca. 2½” (5 cm) bak foten. 
Merk: Snor på ¼” - 5/8” (1,5 - 2,0 mm) kan brukes.

5. Klipp en stoffremse på skrå, 1” (25 mm) bred.

6. Legg stoffet rundt snoren foran på foten. Skyv stoffet under trykkfoten.

7. Senk trykkfoten og sy over snoren og stoffet (illustrasjon 1). (Hold snoren bak foten når du 
begynner å sy.)

PASSPOALFOT MED GUIDE

KANTER

620097096

coverlock™ 4.0 og 3.0

Ved hjelp av passpoalfoten med guide kan du lage kanter, legg med innleggstråd og pyntebånd.

KANTER LEGG MED INNLEGGSTRÅD PYNTEBÅND



2.

3.

4.

5.
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Lag en trapuntoeffekt ved å sy dekksøm over en snor i guiden.

1. 1. Still inn maskinen på bred dekksøm. 
Merk: Selv om maskinen anbefaler nål C og E, skal du i stedet bruke nål D og E til denne 
teknikken.

2. Smekk på passpoalfoten og fest guiden som vist i illustrasjonen (Illustrasjon 2).

3. Legg snoren inn i det runde hullet i snorguiden, og plasser den i sporet nederst på passpoalfoten.

4. Legg stoffet oppå snoren med rettsiden opp. Skyv det under foten til det ligger under nålene 
(Illustrasjon 3).

5. Senk nålene ned i stoffet. Senk trykkfoten og begynn å sy med middels hastighet. (Hold i snoren 
bak foten når du begynner å sy.)

Bruk dekorative tråder og bånd til å lage spesialeffekter og unik kanting.

1. Still inn maskinen på bred dekorativ fl atlock-søm med tre tråder, med dekorativ tråd i sløyfene.

2. Smekk på standard trykkfoten og fest guiden som vist i illustrasjonen (Illustrasjon 4).

3. Sett inn et bånd som er ¼” (6 mm) bredt med rettsiden ned i den rektangulære åpningen i guiden.

4. Legg båndet under trykkfoten til høyre for nålen, og la det stikke ut en ende på ca. 2” (5 cm) bak 
foten.

5. Nålen skal gå ned i maskinen like bakenfor kanten på båndet, ikke i den (Illustrasjon 5).

6. Sy over båndet for å lage en dekorativ kanting. 
Tips: Lag det dekorerte båndet så langt at du kan dele det i tre, og lag deretter kantsømmen 
(Illustrasjon 6).

LEGG MED INNLEGGSTRÅD

PYNTEBÅND
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Dekksøm-tilbehøret brukes til å snu under 1 tomme (25 mm) stoff, og skaper en 
perfekt rett fald uten behov for mye pressing.

Anbefalt stoff: Vevde (lette og medium) stoffer og Stretch (lette og medium) 
stoffer.

1. Still inn maskinen for dekksøm enten bred, smal eller trippel med stinglengde 3,0. Plasser 
festeplaten på maskinen. Plasser de to skruene i åpningen og skru festeplaten på plass.

2. Plasser hammeren på festeplaten og juster hammeren helt til høyre. Fest hammeren på plass med de 
to tommelskruene og skivene.

3. Brett under en 1-tommers (25 mm) kant av stoff og trykk med fingeren de første tommerne på plass.

4. Skyv stoffet rett opp i falsen fra høyre side slik at falden krøller seg under festet.

5. Hev trykkfoten og trekk stoffet under foten og rett bakover 2-3 cm bak nålen. Senk trykkfoten og vri 
på håndhjulet for å lage noen sting for å feste sømmen i stoffet.

6. Sy noen få sting for å se om dekksømmen er i ønsket posisjon. For å endre stingposisjon, løsne 
tommelskruene og flytt hammeren til venstre for å nå ønsket nåleposisjon. Testsy en prøve før du syr 
prosjektet ditt.

7. Hold stoffet snudd under når det mates inn i vedlegget for å sikre at stoffet ruller under når du syr.

DEKKSØM-FESTING

821264096

coverlock™ 4.0 og 3.0 
admire™ air 7000

Tips og hint

1. Hvis friarm er tilgjengelig på maskinen, vil det gjøre det enda enklere å sy en kontinuerlig/sirkulær 
fald

2. Øk stinglengden opp til 4,0 hvis du har tyngre stoff eller når du krysser en søm.

3. Når du krysser en søm, gi stoffet litt ekstra hjelp når det mates gjennom hammerføringen.
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PFAFF® Luxe Luggage Collection er designet for å trygt 
oppbevare og enkelt transportere maskinen din

For mer informasjon, sjekk nettstedet vårt regelmessig på www.pfaff.com 
eller besøk din nærmeste autoriserte PFAFF®-forhandler.

     BAGASJE
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LUXE MACHINE CASE

821280096 

The PFAFF® creative icon™ 2 Luxe Collection machine case securely transports 
both the machine and accessories such as the multi-function foot control, 
embellishment attachment, and much more.

• Premium, durable materials and components

• 4 multi-direction wheels

• Exterior handles and telescoping handle

• Micro-suede interior and bags (15.5”x11.5”x5” with .25” thick foam lining) and 10.5”x8”x5” with .75” 
thick foam lining) to protect the multi-function foot control and embellishment attachment and other 
contents

• Interior Pockets for accessories

NY!

YTTERL IGERE    BAGASJE

     BAGASJE
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LUKSUSBRODERIETUI

821281096  

Broderiesken PFAFF® creative icon™ 2 luksuskolleksjon transporterer sikkert både 
broderienhetens tillegg og tilbehør sånn som broderiløkker inkludert med creative 
icon™ 2 og mye mer

• Førsteklasses robuste materialer og komponenter

• Passer til den harde skumesken medlevert med broderienheten

• Tilbehørspanel som skal skyves over maskineskens teleskophåndtak

• Skjult stropp for å feste tilbehørsesken for enkel transport

• Mikrosemsket innside for å beskytte innholdet

• Innvendige lommer for tilbehør

NY!
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PFAFF® Luxe Serger-esken transporterer både overlocken og tilbehør som 
coverstitch-vedlegget og mye mer.

LUKSUSSERGERETUI 

821279096

Tilbehørsesken PFAFF® creative icon™ 2 luksuskolleksjon transporterer sikkert 
både tilbehør som syfot, spolehylster, sirkelvedlegg, quiltebinder, rynkefot og mye 
mer. Anbefalt oppbevaringsoppsett for tilbehør er tilgjengelig på pfaff.com.

• Førsteklasses robuste materialer og komponenter

• Passer drøssevis av føtter og annet tilbehør i skum- og maskelommer 

• Tilbehørspanel som skal skyves over maskineskens teleskophåndtak eller passer inn i stroppen på 
broderiarmsesken

• Skuminteriør for å holde på og beskytte innhold

LUKSUSTILBEHØRETUI

821282096

NY!

NY!

YTTERL IGERE    BAGASJE
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DEKORASJONSPRØVETAKERSETT

821330096  

PFAFF® creative icon™ 2 prøvesett for dekorasjonsvedlegg tilbyr prøver med 
forskjellige garn, perler, snorer og bånd slik at kundene kan prøve disse på den 
nye broderienheten (3,7 meter av hver). Har også en lenke til gratis design!

• 4 mm hvite perler

• 3 mm svart kabel

• 6 mm organza-bånd

• 10 mm organza-bånd

• 6 mm satengbånd 

• 10mm satengbånd 

• Chenille-garn

NY!

QUILTESETT

821332096  

Tidsbesparende – du trenger aldri å dra tråden ut av maskinen din for å spole 
opp en spole.

• Automatisk avslåing når spolen er full

• Portabel kompakt spolespinner som du enkelt kan ta med hvor som helst

• Strømadapter (inkludert) eller batteridrevet.

SPOLEOPPTREKKER 

821376096

J, L

PFAFF® creative icon™ 2 quiltesett gir et førsteklasses utvalg av nødvendig 
tilbehør for quiltere.

• Roterende selvhelbredende skjærematte (12“ x 12“)

• Roterende skjæreverktøy + erstatningsblader

• Linjalsett (6” x 12” og 6” x 6”)

• PFAFF® nåler: 

Universal 80/12 5-pack
Diverse quilting 5-pack

NY!

NY!
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PFAFF®-saksene er spesielt kurert for alle typer tråd- og 
stoffklipp i syprosessen din. Hver saks har en spesifikk oppgave 
og bidrar til å oppnå en mer profesjonell finish

For mer informasjon, sjekk nettstedet vårt regelmessig på www.pfaff.com 
eller besøk din nærmeste autoriserte PFAFF®-forhandler.

     SAKS

112



     SAKS
„3,5““ / 8,9 CM KURVET BRODERI

4“ / 10,2 CM MIKROSPISSBRODERI

• Kurvede blader for steder som er vanskelig å nå.

• Ekstra tynt skarpt punkt for presis skjæring og for større nøyaktighet.

• Perfekt for å skjære steder som er vanskelige å komme til, stikke hull i stoffer eller 

kutte snå, stramme tråder

• Ekstra tynt skarpt punkt for presis skjæring og for større nøyaktighet.

821288996

821286996

NY!

NY!

 YTTERL IGERE     SAKS
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4““ / 10,2 CM KURVET MIKROSPISSBRODERI

4,5” / 11,4 CM ENKEL SNIPP

• Perfekt for å skjære steder som er vanskelige å komme til, stikke hull i stoffer eller 

kutte snå, stramme tråder

• Kurvede blader bidrar til å beskytte prosjektene dine

• Ekstra tynt skarpt punkt for presis skjæring og for større nøyaktighet.

• Fjærmekanisme gjør at både venstrehendte og høyrehendte kan bruke dem

• Perfekt for personer med plager som hindrer dem i å bruke vanlig trådsaks.

• Eliminer utilsiktet klipping av stoff.

• Tynt, kurvet blad – lar deg komme så nært du vil uten å rippe, skrape eller stikke i 

arbeidet ditt.

821287996

821289996

NY!

NY!
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4,5” / 11,4 CM MOTSATT KURVET PINSETT

6“ / 15,2 CM DOBBELKURVET BRODERI

• Enkel i bruk – klem for å åpne og slipp og for å lukke.

• Perfekt verktøy for å holde stoffet eller tråden uten å måtte holde trykket på 

pinsettene.

• Et utmerket valg for mange kunst- og håndverksprosjekter, og andre situasjoner som 

krever kontrollert holding av fine gjenstander på plass.

• Den dobbeltbuede designen tillater komfortabel håndplassering over arbeid i 

broderirammen eller ved symaskinen.

• De kurvede bladene muliggjør trygge kontrollerte kutt som sikrer at stoffet ikke får 

hakk eller fester seg.

821290996

821291996

NY!

NY!
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6“ / 15,2 CM HØYRE APPLIKASJON

6“ / 15,2 CM VENSTRE APPLIKASJON

• ½” andnebb gir stor presisjon, som gjør det mulig å enkelt trimme rundt kantene.

• Perfekt verktøy for å trimme applikasjoner og stabilisatorer fra baksiden av 

broderiet, samt klippe nær sømmene.

• Ekte venstrehånds sakser gjør at du ser på side av skjærekniven.

• ½” andnebb gir stor presisjon, som gjør det mulig å enkelt trimme rundt kantene.

• Perfekt verktøy for å trimme applikasjoner og stabilisatorer fra baksiden av 

broderiet, samt klippe nær sømmene.

821292996

821293996

NY!

NY!
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6“ / 15,2 CM APPLIKASJONSSAKS

6“ / 15,2 CM SIKKERHETSSTILETTO

• Perfekt verktøy for å trimme stoffer og tråder nøyaktig og raskt.

• Sylskarpe kanter og spisser lar deg kutte langs hele lengden av bladet, helt til 

spissen.

• Kompakt oppbevaring med kraftlåsskruedesign.

• Fjern fine sting og bruk som en leder for å holde eller skyve stoffet opp til nålen.

821297996

821294996

NY!

NY!
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6“ / 15,2 CM SØMRIPPER

8“ / 20,3 CM BØYD TRIMMER

• Ekstra skarpt blad skjærer enkelt gjennom uønskede sømmer.

• Skruelåshåndtak for enkel utskiftning av blader.

• Bøyd håndtaksdesign holder stoffet flatt.

• Langt snitt ideelt for mønstre, sømmer eller lange kutt.

• Skarpe kanter skjærer mange lag.

• Ergonomisk, venstre- eller høyrehendt saks gjør det enkelt og smertefritt å 

kutte store prosjekter.

821296996

821295996

NY!

NY!
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Uansett hvilken type prosjekt du syr, har PFAFF® den riktige 
symaskinnålen for jobben. Sørg for å skifte nål hver 6.-8. 
time eller type stoff for å oppnå optimale syresultater. Ikonet 
nedenfor er en nyttig påminnelse.

For mer informasjon, sjekk nettstedet vårt regelmessig på www.pfaff.com 
eller besøk din nærmeste autoriserte PFAFF®-forhandler.

     NÅLER
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NÅLER MED KULESPISS 5-PACK
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 for å gli mellom garn av strikkede stoffer uten hakking takket være den 

avrundede spissen

NY!

NY!

NY!

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

HULLSØMNÅL 4-PACK

134R 10-PACK TITANNÅLER
821349096 (size 100/16 - 10 pack)
821352096 (size 110/18 - 10 pack)

Titanbelegget motstår lim, forbedrer nålslitasje og penetrering til tett vevde stoffer

821206096 (Assorted - 4 pack)

Lag vakkert utskjæringsarbeid og reverser applikasjonsdesign raskt og enkelt, 

uten langtekkelig trimming

YTTERL IGERE     NÅLER
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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-PACK

DENIMNÅL 5-PACK

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

Beskytter mot for mye friksjon, som muliggjør problemfri brodering og 
dekorative sømmer

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

Beskytter mot for mye friksjon, som muliggjør problemfri brodering og 
dekorative sømmer

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)

Reduserer brudd og overhopp av sting takket være et forsterket blad med 

avrundet tupp og smalere ende

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

LÆRNÅL 5-PACK

MICROTEX-NÅL 5-PACK

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

Skjærer gjennom lær og andre tunge ikke-vevd imitasjonslær og semsket skinn 

uten å lage store hull siden nålene danner et litt skarpt skjærepunkt

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 for mikrofibre, polyester og andre syntetiske stoffer. Denne nålen er 

indikert for toppsøm og presisjonsquilting på grunn av svært slank spiss

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

Designet spesifikt for overlock-sømmer
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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 (TITAN) 5-PACK
821314096 (size 80/12 - 5 pack)
821315096 (size 90/14 - 5 pack)

Gjør det lettere å trenge gjennom stoffet og hjelper til med å eliminere 
sømmer som hoppes over, takket være en spesiell smal tupp på nålen.

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

Gjør det lettere å trenge gjennom stoffet og hjelper til med å eliminere 
sømmer som hoppes over, takket være en spesiell smal tupp på nålen.

STREKKNÅL 5-PACK
821343096 (size 80/12 - 5 pack)
821207096 (size 90/14 - 5 pack)

Perfekt for å sy gjennom elastiske stoffer, med den avrundede spissen 
stikkende gjennom 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.

TOPPSTINGNÅL 5-PACK

DOBBEL DENIMNÅL 4,0 MM

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

Oppnå helt rette sømlinjer for tunge tråder eller flere tråder av gangen, takket 

være nålens lange øye.

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

Lager to rader med søm samtidig og bruker to trådspoler og én spoletråd.

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

Lager to rader med søm samtidig og bruker to trådspoler og én spoletråd.

NY!

NY!

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

DOBBEL STREKKNÅL
821204096 (2.5mm - size 75/11 - 1 pack)
821205096 (4.0mm - size 75/11 - 1 pack)

Skaper en dobbelsøm gjennom stretchstoff med en avrundet tupp på nålen 
for å stikke gjennom tykkere stoff

DOBBEL 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)

Lager to rader med søm samtidig og bruker to trådspoler og én spoletråd

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

For vakre blindsømmer, penetrerer en vingenål et hull i stoffet mens 
symaskinen syr rundt piercingen.

NY!

NY!

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

UNIVERSALNÅL (TITAN) 

UNIVERSALNÅL

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

Glir lett gjennom strikkeveving og vevd stoff med avrundet spiss og smal 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)

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

For vakre blindsømmer, penetrerer en vingenål et hull i stoffet mens symaskinen 

syr rundt piercingen

Glir lett gjennom strikkeveving og vevd stoff med avrundet spiss og smal 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)

NY!

NY!
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Besøk oss jevnlig på PFAFF®s nettsted! www.pfaff.com

HVA ER HEMMELIGHETEN BAK EN PERFEKT SØM?

Stoffet transporteres samtidig fra over- og undersiden, ved alle typer sømmer og uansett hvilken stinglengde 
eller -bredde som benyttes. Og resultatet: absolutt ingen forskyvning av stoffet! Perfekt til quilting. Kun PFAFF® 
har den orginale IDT™-system integrert i symaskinen!

Stoffet transporteres 
jevnt fra både over- og 
undersiden.

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
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