Sy som ett proffs!

Upptäck
hemligheten
bakom en
perfekt finish!
Genom att sy, överkasta, fålla
och mer i ett enda steg får du
alla dina sömnadsprojekt att
se proffsiga ut. Den extremt
kraftfulla och tillförlitliga maskinen
PFAFF® hobbylock™ 2.5 har ett
automatiskt trådspänningssystem
som gör det lättare att hitta
rätt inställning och uppnå
perfekta resultat.
Låt dina idéer bli till perfekta
kreationer.
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Sy, klipp och överkasta i ett enda steg!
Snabbt och perfekt!

Perfekta och jämna sömmar tack vare
differentialmatningen! Två uppsättningar
matartänder förhindrar att sömmar töjer
sig eller drar ihop sig.

Sammet, ull, frotté, siden, denim, bomull eller stretchtyger – overlockmaskinen
PFAFF® hobbylock 2.5 har sömmar som lämpar sig för alla material.
Perfekt avslutade kanter med sömmar som töjer sig när du rör dig.
Overlockmaskinen PFAFF® hobbylock 2.5 är perfekt för de flesta
tygtyper, oavsett om du syr i tunna tyger eller tjock fleece.
™

Fantastiska funktioner och
många olika sömmar.
Den nya overlockmaskinen PFAFF®
hobbylock 2.5 är kraftfull och enkel att
använda. Du behöver inte tänka på
trådspänningen. Overlockmaskinen
PFAFF® hobbylock 2.5 har ett automatiskt
trådspänningsreglage (ATD, Automatic
Tension Dial) som ställer in
trådspänningen när du väljer någon
av de 15 sömmarna. Det är bara att
börja sy! Den stora sömnadsytan med en
kniv monterad underifrån ger bästa möjliga
användarvänlighet. Maskinen har också
funktioner som justerbar stygnlängd, differentialmatning,
inbyggd rullfåll, två hastighetsnivåer och mycket mer.

Skapa specialeffekter med dekorsömmar!
Det finns en mängd olika tillbehör som
hjälper dig att skapa en unik look. Mer
information finns på www.pfaff.com.
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Snabb och enkel trädning
De färgmarkerade trådvägarna underlättar trädningen. En interaktiv dvd som
tydligt visar trädningen medföljer. Den här informationen finns även på
www.pfaff.com.
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Upptäck den dekorativa sidan. Skapa snygga effekter med tredimensionell
flatlocksöm, eller gör dina sömnadsprojekt ännu mer uppseendeväckande med
snygga brodertrådar. Låt dig inspireras!
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Lägg till snygga effekter.

Trä maskinen på ett
litet kick! Fullständig
trädningsguide med steg
för steg-instruktioner
medföljer.
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