
Sömöversikt

Nyttosömmar
Sömmarna som beskrivs i tabellen nedan är nyttosömmar som främst används för nyttosömnad.

De sömmar som är tillgängliga på din maskin är tryckta på maskinens framsida.

Ställ in trådspänningen på mellan 3 och 5 när du syr. Testa alltid på en restbit först och justera trådspänningen om det behövs.

Användning

Raksöm med
nålen i mittläge

Den grundläggande sömmen för allmän sömnad. Det vanligaste användningsområdet
för raksöm är sammanfogning av två tygstycken.

Raksöm med
nålen i
vänsterläge

Används för alla typer av sömnad.

Elastisk raksöm På elastiska, stickade tyger är den här sömmen starkare än vanlig raksöm eftersom
tråden låses tre gånger: framåt, bakåt och sedan framåt igen. Sömmen används för att
förstärka sömmar på träningskläder och för svängda sömmar som utsätts för hård
belastning.

Elastisk söm För sömmar i trikå och elastiska tyger.

Sicksacksöm En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för
att sy fast band och fålla.

Flerstegssick-
sack

Kasta över sömsmånens kant för att förhindra att tyget rivs upp. När du överkastar
gör sömmens mindre steg att tyget hålls mer plant än när du använder vanlig
sicksack. Sömmen kan också användas för att laga revor och sy i resår.

Förstärkt
sicksack

För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För
dekorsömnad.

Overlocksöm Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För
medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.

Osynlig fållsöm
F

Sy fållar som är i princip osynliga från tygets rätsida. Den här sömmen används för
kjolar, klänningar, byxor, gardiner m.m. i icke-elastiska material.

Elastisk osynlig
fållsöm

F
Sy fållar som är i princip osynliga från tygets rätsida. Den används för kläder och
andra sömnadsprojekt i stretchiga, stickade tyger.

Lutande
overlocksöm

Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För
medeltjocka och kraftiga elastiska tyger.
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Stängd
overlocksöm

Sy dekorativa fållar, överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/
kraftiga elastiska tyger.

Våffelsöm För att sy i resår, dekorsömnad, smocksömnad, garndekorationer och fållning.

Knapphål Sy knapphål på heminredningsföremål, kläder, handarbeten m.m.

Förstärkt
knapphål med
rundad träns

För tunna tyger.

Skräddarknapp-
hål

Kvadratiskt slut för skräddarsydda kavajer, rockar etc.

Förstärkt
skräddarknapp-
hål

Kvadratiskt slut för skräddarsydda kavajer, rockar etc.

Skräddarknapp-
hål med spets

Avsmalnande slut för skräddarsydda plagg.

Elastiskt
knapphål

För elastiska tyger.

Lagningssöm Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar.

Söm för att sy i
knappar

- För att sy i knappar.

Dekorsömmar
Maskinen har även dekorsömmar. De sömmar som inte finns med i översikten ovan är dekorsömmar. När du syr dekorsöm bör du
lägga ett mellanlägg under tyget så att resultatet blir snyggare. Ställ in trådspänningen på mellan 3 och 5. Testa alltid på en restbit
först och justera trådspänningen om det behövs.
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