En overlockmaskin

Visste du att vi säljer professionella
overlockmaskiner som är utformade för
hemsömnad och som skär, syr ihop och
överkastar dubbelt så fort?
ÄR DET ALLT DEN GÖR?
PROFESSIONALISM Om du vill sy och skapa professionella
sömmar och avslutningar. Med ett resultat som är lika snyggt
som på färdigsydda konfektionsplagg.
HASTIGHET HUSKVARNA VIKING® overlockmaskiner syr
och kantstickar en söm som din vanliga symaskin inte klarar av
och dessutom på halva tiden.
MÅNGSIDIGHET HUSKVARNA VIKING® overlockmaskiner är mångsidiga. Kan användas på vävt, stickat och många
andra typer av material.
ÖVERKASTAR kanterna på isärpressade sömmar och fållar för
att förhindra att de fransar sig.

DIFFERENTIALMATNING matar stickade tyger utan att de
töjs eller veckar sig och ger en jämn söm på tunna tyger som
tenderar att rynka sig.
STRETCH en söm som sys på en overlockmaskin blir lika
töjbar som tyget den sys på.
TÄCKSÖM kantavslutningen och kantstickningen ger en mer
töjbar söm än när du syr på din vanliga symaskin.
DEKORSÖMMAR på hantverk, jackor och annat. Sy med hjälp
av en mängd olika trådar, garner och band i griparna. Det ﬁnns
många olika tekniker som du kan använda för att dekorera
plagg och på så sätt få en trendig och helt unik garderob.
RYNKNING av tunna och medeltjocka tyger skapas lätt. Ger ett
jämnt och ﬁnt resultat på heminredningsprojekt, volanger eller
på en kjol. Det går dubbelt så fort och rynkorna kan justeras!
HOPFOGNING AV QUILTAR görs snabbt och lätt på baksidan
av projekt innan de läggs ihop och vadderas.
OCH MYCKET MER! Det ﬁnns tillbehörspressarfötter och
dekortrådar som du kan använda. Det är bara din fantasi som
sätter gränserna för vad du kan skapa!

BESKRIVNING AV
OVERLOCKSÖMMARNA
5-TRÅDIG OVERLOCKSÖM:
En 5-trådig söm är perfekt för sömmar och kantavslutningar på
vävda tyger. Den är industristandard. Den består av en raksöm
(kedjestygnssöm) och en 3-trådig överkastningssöm. Det går att
använda en 3- eller 4-trådig överkastningssöm på de ﬂesta vävda
tyger. Men en del tyger är glest vävda vilket gör att sömmen inte
blir tillräckligt stark och med rätt trådspänning. Den 5-trådiga
säkerhetssömmen är starkare än de 3- och 4-trådiga överkastningssömmarna, eftersom den 5-trådiga overlocksömmen består av en
kedjesöm och en överkastningssöm.
3 mm OCH 6 mm TÄCKSÖM:
En täcksöm används till verkligt professionella fållar på trikå,
underkläder och sportplagg. Den kan också användas som en
dekorativ kantstickning. Den största fördelen med täcksömmen
är dess töjbarhet på trikå och andra stretchmaterial.
FÖRSTÄRKT TÄCKSÖM:
Den förstärkta täcksömmen använder alla de tre främre nålarna
och kedjstygnsgriparen, och på så sätt blir den mest töjbar av alla
overlocksömmar. Den här sömmen kan också användas som en
dekorativ fåll eller kantstickning.
KEDJESÖM:
Kedjesömmen är inte töjbar men är ändå mer elastisk än en
standardraksöm. Det gör den till ett utmärkt alternativ på tyger
som gärna rynkar sig. Overlockmaskinens syhastighet i
kombination med den här sömmen är mycket fördelaktigt när
man syr långa raksömmar, till exempel vid heminredning.
En 2-trådig kedjesöm ger en stabil söm på glesvävda tyger
och trikå. Den kan också användas som tråckelsöm när du ska
prova ett plagg. Dra i kedjesömmen och du kan snabbt repa
upp hela sömmen.
Om du lägger in dekortrådar i kedjstygnsgriparen får du
en dekorativ kedjesöm. Knapphålstråd, viskos och tunna
metalltrådar fungerar också bra för detta ändamål. Det
fungerar mycket bra och ger ﬁn effekt att quilta tyg från
avigsidan med en dekorativ kedjesöm.

4-TRÅDIG OVERLOCKSÖM:
En 4-trådig overlocksöm kan användas till att sy sömmar
och specialtekniker. Den 4-trådiga sömmen är hållbar till det
mesta. Den har en säkerhetssöm som löper till vänster om
överkastningssömmen.
3-TRÅDIG OVERLOCKSÖM:
En 3-trådig overlocksöm kan sys som en bred eller smal söm.
Den 3-trådiga overlocksömmen används till sömmar på trikå,
eller till sömmar som ska utsättas för stor påfrestning. Den
kan också användas som dekoration, osynlig fållsöm, smal
kantsöm och rullfåll.
2-TRÅDIGA TEKNIKER:
Den största fördelen med en 2-trådig söm är att den ger en lättare
kantavslutning eller söm. Det ﬁnns många olika sömmar som kan
sys med 2 trådar, till exempel 2-trådig ﬂatlocksöm, 2-trådig rullfåll
och 2-trådig overlocksöm. Du kan överkasta en kant med den
2-trådiga overlocksömmen eller överkastningssömmen innan du
syr med raksöm.
RULLFÅLL:
Rullfållen kan sys med två eller tre trådar. En 2-trådig rullfåll
kräver mindre tråd och ger ett mjukare och tunnare resultat
i tunna och skira tyger. En rullfåll kan användas som söm på
mycket tunna tyger där sömsmånen annars syns igenom till
rätsidan. Rullfållen passar bra som kantavslutning på bordsdukar,
servetter och heminredningsprojekt. Den kan också användas
som fåll på tunna plagg och scarfs. Om du använder en
dekortråd i griparna får du en dekorativ kant. Om du syr med
dekortråd över en bit garn bildas en vacker ﬂäta som du kan
använda till att dekorera hantverk eller klädesplagg.
FLATLOCKSÖM:
Flatlocksömmen kan sys med två eller tre trådar. Den kan
användas som dekorsöm. Om du ska använda ﬂatlockrätsidan
utåt kan du använda en specialtråd i den övre griparen. Om
du ska använda omvänd ﬂatlock (sömmens baksida) kan du
använda dekortråd i nålen.

