Har du lust att sy?
är redo!
Det är det perfekta valet för dig som syr till husbehov. Modern design, praktiska
egenskaper och enkel användning – det är
från PFAFF®.
Välj mellan tre olika modeller. Njut av alla kvalitetssömmar från PFAFF® och det
enkla snabbvalssystemet där du kan välja söm med en knapptryckning.
Upptäck fördelarna med IDT™-systemet – originalet från PFAFF®!
Bekanta dig med PFAFF®
. Du kommer
att få lust att sy! Det kan vi garantera.

Perfection
starts here™!
I över 150 år har namnet
PFAFF® stått för hög kvalitet,
vackra sömmar och extra
bekväm sömnad. Du kan
förvänta dig samma höga
kvalitet hos maskinerna i
. De är pålitliga
symaskiner som lever upp till
namnet PFAFF®. Riktig PFAFF®kvalitet till ett rimligt pris. Din
auktoriserade PFAFF®återförsäljare ger dig gärna
en grundlig introduktion.

Mixa och Matcha – Formge kuddar i olika former och storlekar. Kombinera mönster och sömnadstekniker för att
skapa ett levande utseende. select™ line levererar ett
utmärkt sömnadresultat oavsett tyg och dess textur.

En översikt över alla funktioner!


Endast från PFAFF®: Bekvämt sömval med snabbvalssystemet. Välj söm och börja sy!
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Rätt söm för alla sömnadsarbeten, inklusive dekorsömmar!



Frihandssömnadsläge! När du quiltar och broderar på fri hand och när du lagar.



Alltid jämnt nåltryck även när du syr sakta, i tjocka tyger och genom flera lager.			



Högt pressarfotsutrymme! När du syr, quiltar eller lagar –
extra högt pressarfotsutrymme för tjocka tyger och flera lager.



Stygnbredden kan justeras upp till 5,5 mm och stygnlängden upp till 6,0 mm.



Perfekta knapphål, utan att vrida på tyget.



Sy i knappar snabbt och lätt med din



Bekvämt: Sy bakåt och fäst sömmen.



Extra slank friarm är bra när du syr i rundsydda delar som ärmslut, byxben, halsringningar och annat.



Många nålpositioner för perfekt kantstickning och när du syr i blixtlås.



Spolning av undertråd via nålen är mycket bekvämt! Du behöver inte trä om maskinen.



Spolningen stannar så snart spolen är full.



Lättåtkomlig trådkniv på sidan av maskinen.



Snap on/off-pressarfötter och stygnplåtar med snabbfäste – det är bara att snäppa fast och ta loss.



Två trådrullehållare – den ena kan lutas så att du lätt kan sätta på trådrullen.
Den extra trådrullehållaren används för sömnad med tvillingnål.



Belyst arbetsyta – symaskinslampan är en fröjd för ögonen,
den bländar inte och den sitter perfekt placerad för att ge bra sken över arbetet.



Massor av tillbehör! Standardpressarfot, kant/quiltlinjal, plastfot, blindsömsfot, blixtlåsfot, knapphålsfot,
sprättare och nålask.



Avtagbar tillbehörslåda – så att du har alla dina tillbehör nära till hands.




Hårdhuv – som skyddar din maskin när du inte använder den.

Vill du ha fler sömnadstips
och inspiration?

maskin!

Nytt på www.pfaff.com
– PFAFF® TILLBEHÖRSKATALOG
PFAFF® har ett imponerande utbud
pressarfötter och tillbehör som förbättrar
sömnadsupplevelsen. Välj bland olika
tillbehörsfötter för ökad precision eller
andra utvecklade specialtekniker – det
finns särskilda tillbehör för quiltare. Utöka
möjligheterna med rätt tillbehör.

Endast från PFAFF®! IDT™-systemet (inbyggd dubbelmatning) som ger jämn tygmatning ovan- och underifrån!



Enkel trädning! Nu behöver du aldrig mer kisa efter nålsögat. Den inbyggda nålträdaren gör det enkelt att
trä symaskinen.



Stoppfot – för sömnad och quiltning på fri hand.



Extra tillbehör: fållvikare och dekorsömsfot.



Speciell tillbehörslåda – varje tillbehör har sin egen plats.



Extra dekorsömmar för personlig prägel.
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Din PFAFF®-återförsäljare:

Välj söm och börja sy!

Med originalfunktionen från P FAFF ® !
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Superlätt att använda – hög kvalitet – PFAFF® design

TM

TM

Kraftfull, mångsidig
och mycket enkel att
använda!

Med snabbvalssystemet
och den fantastiska
funktionen IDTTM!

är den perfekta maskinen för dig som
har massor av kreativa idéer och vill ha en pålitlig
symaskin att förverkliga dem på.
Den har 27 kvalitetssömmar som ger dig perfekt
resultat på de allra flesta typer av tyg – till och
med stretchmaterial! Du behöver inte leta efter
sömmarna – med snabbvalssystemet väljer
du söm genom att trycka på en knapp! Du kan
öka och minska stygnbredden medan du syr.

Absolut jämn tygmatning ovan- och
underifrån!

Använd sömnadsläget för frihandsposition så får
du extra högt utrymme under pressarfoten när
du syr eller quiltar på fri hand. Hur lätt som helst!
modellen är enkel att använda – precis
som det ska vara när man syr. Allt det här – och mycket
mer – är typiskt för
från PFAFF®!

Om du väljer modellen PFAFF®
så får du även en extra finess som uppskattas
av sömnads-intresserade världen över: original
IDTTM (inbyggd dubbelmatning) – absolut
jämn tygmatning ovan- och underifrån. IDTTM
ger perfekt tygmatning och perfekta sömmar i
alla slags tyger.

Det är bara PFAFF® som ger dig perfekt tygmatning med original-IDTTM! PFAFF® gör skillnad!

Val av söm kan inte bli enklare!
Snabbvalssystemet från PFAFF® gör det enkelt
att välja söm. Tryck helt enkelt på en knapp och
börja sy!

Mönster och rutor mönsterpassas
perfekt.

– PFAFF® design
Enklare kan det inte bli!

Snabbvalssystemet –
välj och sy!
Snabbvalssystemet på
maskinerna gör
att du aldrig behöver leta efter sömmarna. Du
trycker bara på en knapp och börjar sy! Allt
presenteras klart och tydligt. Knapparna är stora
och enkla att använda. Självklart finns den här
finessen på samtliga tre modeller.
Det fantastiska snabbvalssystemet från PFAFF® –
en bra idé.

LED-belysning
Långvarig ljuskälla som lyser upp dina sömnadsprojekt med
ett skarpt ljus.

TM

Ännu fler
möjligheter!

Perfekt tygmatning!
Originalet sedan mer än 40 år från PFAFF®!

Perfekt sammanfogning!

Du har 40 olika sömmar att välja bland,

Det beprövade systemet PFAFF® IDT™
garanterar den perfekta tygmatning
du förväntar dig, på alla slags tyger.
Allt hålls på plats. Tunna och silkiga
tyger veckar sig inte, ränder och rutor
kan mönsterpassas perfekt och det är
enkelt att sy svängda sömmar nästan
helt utan att nåla.
IDT™-systemet är otroligt bra på att
fånga upp och mata små tygstycken
med högsta möjliga precision och ett
proffsigt resultat. Symaskinerna PFAFF®
syr utan problem i allt från ett
enda lager till fl era lager tyg och syr till
och med smidigt över kra iga sömmar.
Endast

har samma finesser som de andra
-maskinerna och dessutom några till för
ännu roligare och kreativare sömnad.

så du hittar garanterat en som ger perfekt resultat,
vilket tyg du än syr i. Trädning av nålen är enkelt
med den inbyggda nålträdaren. Njut också av
original-IDTTM som garanterar absolut jämn tygmatning både ovan- och underifrån.

Det finns ännu fler funktioner och
tillbehör, till exempel stoppfot, fållvikare och
dekorsömsfot, som ger ännu fler möjligheter.

Lätt att trä maskinen!
Nu behöver du aldrig mer kisa efter
nålsögat. Den inbyggda nålträdaren
gör det enkelt att trä symaskinen.

Jämför funktionerna och sömöversikterna hos
de tre
-modellerna för att komma fram
till vilken som passar dig bäst! Din PFAFF®återförsäljare hjälper gärna till.

Dekorsömmar!
Med dekorsömmarna som finns
i
kan du sätta en
personlig prägel på det du syr.
Dekorfoten ingår!
Den speciella tillbehörslådan.
Massor av tillbehör ingår:
standardpressarfot, kant/quiltlinjal,
plastfot, blindsömsfot, blixtlåsfot,
knapphålsfot, sprättare, stoppfot,
fållvikare, dekorsömsfot och en
nålask. Varje tillbehör har sin
egen plats.

och

Det finns
många fler
tillbehör att köpa.
Besök din PFAFF®återförsäljare eller

www.pfaff.com

Sy professionella knapphål
utan att ens behöva vrida på tyget.

Flera lager?
Med det stora pressarfotsutrymmet får du
lätt in flera tyglager och tjockare tyger under
pressarfoten. Den extra starka motorn ger
jämnt nåltryck hela tiden.

Många nålpositioner!
För exakt kantstickning, utan
att du behöver flytta på tyget!
Perfekt när du ska sy i blixtlås.

En översikt över alla sömmar!
söm

benämning

		
Linneknapphål

användningsområde
Knapphål för blusar, skjortor och linne.



Raksöm
		

För att sy ihop och kantsticka.
Många nålpositioner, för kantstickning eller för att sy i blixtlås.



Förstärkt elastisk raksöm
		

För förstärkta sömmar, till exempel på byxor, för underarmssömmar eller dekorativ kantstickning.
Med många nålpositioner.



Sicksack
		

För överkastning på tygapplikationer och för infällning av spets.
För att sy över snoddar och skapa snörhål.



Förstärkt elastisk sicksack

Elastisk söm för dekorativa fållar och kantstickningar.		



Trestegssicksack

Stark söm för överkastning av kanter, sömnad i resår, lappning och lagning av revor.



Elastisk, dekorativ söm för att sy prydliga fållavslutningar i stretchmaterial,
Våffelsöm

			dekorativa, elastiska applikationer och för sömnad med elastisk undertråd.			



Elastisk blindsöm

För osynliga fållar och kantavslutningar på stretchmaterial.		



Blindsöm

För osynlig fållning på vävda material.			



Overlocksöm

För att sy ihop och överkasta stretchtyger i ett moment.		



Grekisk söm, bred
		

Elastisk dekorsöm som används för att dekorera vävda och stickade tyger.
Passar också bra för crazy quilt.



Stängd overlocksöm
		

För att sy ihop och överkasta stretchtyger i ett moment.
Den stängda sömmen förhindrar att tyget fransar sig. 			



Elastisk dekorsöm

För att sammanfoga kraftiga material, såsom skinn och frotté.



Täcksöm

För att sy över smala resårband för smockeffekt.



Triangelsöm

Ger en mycket töjbar dekorativ söm till fållen på sport- och fritidsplagg.







Dekorsömmar – finns på alla

-maskiner

Dekorsömmar (finns bara på
)
För dekoration av kläder, hemtextil och handarbeten.

Tydlig översikt av sömmar:
Stort urval av sömmar med vår välkänt
höga PFAFF® kvalitét.

