En översikt över alla funktioner!


Endast från PFAFF®: Bekvämt sömval med snabbvalssystemet. Välj söm och börja sy!

27 27 40

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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