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Tillbehörs-
katalog

När kreativitet 

och perfektion 

möts.

Innehåller instruktioner

till alla pressarfötter!

Förverkliga din quiltförmåga!

Ryml ig.  L jus .  Noggrann.

Att quilta är en av de mest spännande konstnärliga uttrycksformerna som fi nns. För det krävs en 

symaskin som uppfyller quiltarens behov så att fantasin kan fl öda fritt. Ge din kreativitet fritt spelrum 

med PFAFF® quilt expressionTM 4.0.

Du behöver bara titta på den unika designen för att inse att den här symaskinen är dröm för alla 

som tycker om att sy. Med ett ursprung i tysk tradition passar den perfekt i den nya generation av 

symaskiner från PFAFF®. Gör dig redo för att upptäcka vad namnet PFAFF® står för. 

Rymlig Tidernas mest generösa sömnadsyta och längsta friarm gör alla sömnadsprojekt till en ren lek.

Ljus. Den perfekt upplysta arbetsytan och den pedagogiska, tydliga displayen kommer att optimera 

arbetet.

Noggrann. Original IDT
 TM

-systemet garanterar absolut jämn tygmatning både ovanifrån och under-

ifrån. Ett unikt urval av fantastiska 9 mm-sömmar av högsta kvalitet kommer att inspirera till nya idéer. 

Låt dig förtrollas av en spännande ny sömnadsvärld.

En enkel knapptryckning är allt som krävs.

Det fi nns ännu mer 

du kan göra! 
Med quilt expressionTM 4.0 kan du göra mer än att 
bara quilta! Oavsett om det handlar om det se naste 
modet, sofi stikerade accessoarer eller vackra 
textilier till ditt hem så kan quilt expressionTM 4.0 
hjälpa dig förverkliga dina idéer. Du kan se fram 
emot att använda en symaskin med mängder av 
specialfunktioner som förenklar sömnaden och 
låter din kreativitet fl öda fritt. 

Det fi nns mer att upptäcka!

Du hittar kostnadsfria instruktioner för visade projekt på Internet på 
www.pfaff.com

Det fi nns mer 
du kan använda!

Fler möjligheter med rätt till-
behör. När du köper en PFAFF® 
expressionTM-symaskin får du den 
nya, 80-sidiga tillbehörskatalogen. 
Där hittar du kreativa sömnadsidéer 
och allt du behöver för ett professio-
nellt sömnads- och quiltresultat. 

quilt expressionTM 4.0 är en av tre 
symaskinsmodeller i PFAFF® 
expressionTM line. Om du vill ha 
mer information kontaktar du 
din auktoriserade PFAFF®-
återförsäljare eller besöker vår 
hemsida: 

Din PFAFF®-återförsäljare:

Förverkliga dina quiltförmågor
Jämn tygmatning både ovanifrån 
och underifrån.

O
riginal PFAFF® 9 mm-sömmar

!
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Du hittar instruktioner till den 
exklusiva quiltade kudden från 
PFAFF® på www.pfaff.com

Fascinerande 9 mm-sömmar av högsta kvalitet 

PFAFF® 9 mm-sömmar i kombination med frihandssömnad.

Vackra detaljer

Varje quiltarbete blir unikt. 

Dubbla lampor – inga skuggor Stort pressarfotsutrymme 

Upptäck hur spännande 
   modern quiltning kan vara!

Tänd ljuset. Du kommer att bländas av hur klart det är. Sy lätt genom tjocka tyger eller fl era tyglager. 

Upplyst display Automatiskt pressarfotslyft

Få överblick över informationen – se allt tydligt. Som magi! Pressarfoten lyfts automatiskt.

En trådsensor för undertråd varnar när 
undertråden börjar ta slut. 

Välj nålstopp nere när du slutar sy. Då 
stannar nålen kvar i tyget, så att du lätt 
ska kunna vrida på det. 

PFAFF® quilt expressionTM

4.0 har auto-
matisk trådfästning i början och slutet 
av varje söm och över- och undertrå-
den klipps av. 

  Det har aldrig varit så kreativt att 
quilta … 

Ta en titt på översikten över nytto- och 
dekorsömmar på insidan av locket – 
där kan du hitta det du drömt om. Du 
kommer att älska det stora urvalet av 
originalsömmar för quiltning, som ger 
dina arbeten ett handsytt utseende, och 
antika quiltsömmar som du bara hittar 
hos PFAFF®. 

Låt dig fascineras av alla PFAFF®

9 mm-sömmar av högsta kvalitet – sy 
perfekta och unika dekorer. 

Byt söm, spegelvänd sömmen och 
kombinera fl era sömmar – du kommer 
att se helt nya mönster växa fram. 

Spara dina skapelser i 
något av maski-
nens minnen och 
sy hela kombina-
tioner i ett enda 
steg. 

Sänk matartänderna från maskinens 
framsida, välj ett av de båda frihands-
lägena och fl ytta tyget som du önskar 
för att skapa en unik, sydd yta. 

  Steg för steg växer din unika quilt 
fram.

Förstärk det genom att skapa en egen 
etikett med något av symaskinens tre 
alfabet. 

Quiltarbetet får ditt namn. 
Det är din skapelse. 
Använd din PFAFF® 
quilt expressionTM

4.0 och 
förverkliga dina idéer! 

Upplev den tidlösa skönheten hos 

PFAFF® quilt expressionTM

4.0. Den 

får dig att vilja börja sy. 

En spännande värld med färggran-

na tyger, kreativa idéer och oänd-

liga möjligheter väntar dig. Det 

fi nns mycket mer att upptäcka än 

vad du kan föreställa dig. 

Starta maskinen och inse hur 

mycket du kan göra när det är så 

lätt att sy.

  Allt blir så ljust och tydligt …

Dubbla lampor lyser upp hela arbetsy-
tan utan skuggor. 

Välj enkelt söm med direktvals-
knapparna. 

På den stora upplysta displayen visas 
den valda sömmen vid den rekom-
menderade inställningen, tillsammans 
med all nödvändig information. Alla 
inställningar kan i små steg ändras, och 
nya inställningar kan sparas permanent i 
något av quilt expressionTM

4.0-maskinens 
minnen så att du kan använda dem 
senare. 

  Du har aldrig tidigare ha�  så mycket 
plats … 

Den väldesignade PFAFF® 
quilt expressionTM

4.0-symaskinen har 
en otroligt stor arbetsyta som gör det 
lättare att sy stora tygmängder.

Pressarfoten lyfts upp till sitt högsta 
läge som av magi. Redan från början 
märker du hur mycket plats det fi nns för 
tjocka tyger och fl era tyglager – perfekt 
för quiltning.

Om du behöver båda händerna för att 
styra tyget kan du ly� a upp pressarfoten 
med det elektroniska knälyftet.

  Quiltare kräver precision …

Original IDT
 TM-systemet – endast från 

PFAFF® – matar tyget helt jämnt både 
ovanifrån och underifrån. 

En extra stor stygnplåt med sömmar-
keringar till vänster och höger om nålen 
garanterar rätt mellanrum och ett perfekt 
sömnadsresultat. 

Med 37 olika nålpositioner för raksöm 
kan du sy alla sömmar precis där du vill 
ha dem.

Originalet – endast från PFAFF® 
i över 40 år!

Perfekt samman-
fogning!
Absolut jämn tygmatning både 
ovanifrån och underifrån.

Allt ligger kvar på plats när du 
syr i tunna tyger eller genom 
fl era tyglager. Quiltblock och 
remsor kommer att passas ihop 
perfekt i alla quiltprojekt. 

Vacker frihandsquilt-
ning, frihandssömnad 
eller trådmålning. 

Stor sömnadsyta – en dröm för quiltare! 
Den väldesignade PFAFF® quilt expressionTM

4.0-symaskinen har 
en otroligt stor arbetsyta som gör det lättare att sy med 
stora tygmängder. Sömnadsytan är hela 250 mm stor 
(10 tum) – en oöverträff ad fördel vid quiltning.

Upptäck allt du kan göra när 
det är så lätt att sy.
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