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Sy, skär och överkasta – 
i ett enda steg!

1 300 stygn per minut – 
så snabbt och så 
perfekt som det kan bli

Sammet, ylle, frotté, siden, 
denim, bomull och stretch – 
PFAFF® hobbylockTM 2.0 
overlock maskin har alltid den 
rätta sömmen. Perfekt avslutade 
kanter med sömmar som 
töjer sig när du rör på dig. 
Overlock maskinen PFAFF® 
hobbylockTM 2.0 är perfekt när 
du vill sy eget sportmode.

Fantastiska funktioner 
och massor av sömmar! 

Den nya overlockmaskinen 
PFAFF® hobbylockTM 2.0 är 
modern och användarvänlig 
och har många praktiska funk-
tioner, till exempel 15 sömmar, 
justerbar stygn längd, inbyggd 
rullfåll, friarm för att sy ärmar 
och byxben, elektronisk hastig-
hetskontroll och mycket annat.

Helt jämna sömmar 

... tack vare diff erential-
matningen! Med två rader 
matartänder fi nns det ingen 
risk för sömmar som drar 
sig eller veckar sig. Skapa 
vacker rynkeff ekt genom att 
ändra inställningarna för 
diff erentialmatningen!

Sömnadsinstruktioner till den här dekorerade sporttoppen fi nns på www.pfaff .com

Trä maskinen snabbt 
och lätt! 

Med färgkodad trädnings-
guide är det enkelt att trä 
maskinen. När du köper 
overlockmaskinen medföljer en 
interaktiv DVD där trädningen 
tydligt visas, steg för steg. Den 
fi nns också på Internet!

Lägg till snygga detaljer 

Overlockmaskinen PFAFF® 
hobbylockTM 2.0 har en 
dekorativ sida också! Du 
kan sy snygga detaljer på 
sport- och fritidskläder, fräcka 
sommartoppar och annat för att 
skapa intressanta eff ekter. 

Sy snygga detaljer med den 
tredimensionella fl atlock-
sömmen – en fröjd för ögat. 
Eller ge den mer uppmärk-
samhet med färgad dekortråd. 
 
Med en klassisk rullfåll kan 
du ge modeaccessoarer av 
skiraste siden eller chiff ong ett 
elegant utseende. 

Låt dig inspireras. Upptäck det 
fascinerande urvalet sömmar 
på overlockmaskinen PFAFF® 
hobbylockTM 2.0. 

www.pfaff .com
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Be din PFAFF®-återförsäljare om en personlig demonstration och provsy själv overlockmaskinen PFAFF® hobbylockTM 2.0.

Välj mellan 15 sömmar 
för ett professionellt 
utseende!

2-trådig overlock 
bred & smal
Överkasta kanten 
innan du syr ihop 
delarna med en 
vanlig raksöm. 

2-trådig rullkant
Kantavslutning för 
tunna tyger. Ger 
en snygg kantav-
slutning på tunna 
scarfs, volanger 
och servetter.

2-trådig fl atlock
Sy ihop stretchma-
terial med snygg 
effekt, eller som 
kantav slutning på 
medeltjocka tyger.

3-trådig overlock 
bred & smal
Sy ihop, överkasta 
och skär bort 
överfl ödigt tyg i ett 
enda steg.

3-trådig rullkant
Ger snygg kantav-
slutning på siden-
scarfs, volanger och 
servetter.

2-trådig overlock 
med vikt kant 
bred & smal
Snygg kantavslut-
ning på tunna tyger 
eller yllematerial.

2-trådig smal 
kantsöm
Kantavslutning 
på tunna och 
medeltjocka vävda 
tyger och tunn trikå.

3-trådig overlock 
med vikt kant 
bred & smal
Perfekt för för att 
fålla kjolar och som 
kruskant på tunna 
tyger.

3-trådig smal 
kantsöm
Ger snygg kantav-
slutning på siden-
scarfs, volanger och 
servetter.

3-trådig fl atlock
Sy ihop stretchma-
terial med dekorativ 
effekt, med fl atlock-
sidan eller sömmen 
på baksidan utåt.

4-trådig overlock
Sy ihop, överkasta 
och skär bort 
överfl ödigt tyg i ett 
enda steg. 

För alla sömmar där 
stretch eller elastici-
tet behövs, till exem-
pel i halsringningar, 
sidsömmar, ärmar.
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När du överkastar en tygkant med overlockmaskin 
blir resultatet lika snyggt som de bästa 
konfektionsplagg. 

Den skär av tygkanten och överkastar med upp till 
4 trådar i ett enda steg. Varje fi ber i tyget fångas 
upp så noggrant att ingenting kan fransa sig. 

En overlockmaskin 
är ett absolut måste 
för den som vill ha 
perfekt resultat. Du 
blir förvånad över hur 
mycket det fi nns att 
upptäcka ...

Sy med 4, 3 eller 2 trådar – 
många alternativ för nytto- och 
dekorsömmar.

15 sömmar – skär, sy ihop, 
överkasta och dekorera på halva 
tiden.

Färgkodade trädningsvägar – 
för snabb och enkel trädning.

Trädningsguider – detaljerad in-
teraktiv DVD och tryckt snabbgui-
de för trädning för alla sömmar.

Friarm – gör det lätt att sy på 
manschetter, ärmar och andra 
mindre delar.

Differentialmatning – justerbar 
för helt jämna sömmar. Inga 
sömmar som drar sig eller veckar 
sig i tunna tyger.

Justerbar stygnlängd, skär-
bredd och pressarfotstryck – 
välj de bästa inställningarna för 
olika tyger och tekniker.

Extra pressarfotshöjd – plats för 
många lager och tjocka tyger.

Skräplåda – fångar upp avskur-
na tygrester.

Säkerhetsspärr – när frontluckan 
är öppen går det inte att sy på 
maskinen.

Trådkniv – bekvämt placerad så 
att det går snabbt att skära av 
trådarna.

Universalpressarfot – kan använ-
das till alla sömmar i maskinen.

Elektronisk hastighetskontroll – 
stygn för stygn-kontroll med full 
nålkraft i alla hastigheter.

Syr 1 300 stygn per minut – 
sy snabbare, spara tid.

Inbyggt större bärhandtag – 
fl ytta maskinen utan att trassla till 
trådarna.

Rörlig övre kniv – kopplas ur för 
vissa tekniker.

Allt detta med maskinen!

Din auktoriserade PFAFF®-återförsäljare
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© 2008 VSM Group AB, Sverige. All rights reserved. Alla påståenden giltiga vid tidpunkten för 
tryckningen. Tryckt i Sverige på miljövänligt papper.  
PFAFF® och HOBBYLOCK™ är varumärken som tillhör VSM Group AB. Perfekta kanter, mycket 

användbara sömmar!

Sy som proffsen!
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