875. típusúcikcakk.varr ógép

Szabadkaros modell

Kezelési útmutatcíés
tartozé kok

A gép főbb részei
l' 06ó.ó szá|lB''ú
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|sMERKEDÉ s A VARRÓGÉPPEL
A gép fő részei és múködésÍjk
l

]9' A 1üszá|íe6ziiéd báÁ||hó

Az oBó7ó

3'a||.*ílóláE3.

s/dbd yozzc a Lé'né'e9zesséoétózo.9ózásrá|

2Aszorítótárcs..zabávozaanyomóbpnyomásátazanyagon B.rmilyen anyaqhoz elvéoezháóiámegfe|e|ó
beá||ltás továbbá qtra ktnnyÚ és eíra n€héz nyomás és a sloppo|áshoz melfeEo- nyomás is beá||lÍ'ató

l

3 A szá|éne|ó k.rvezél|ia lúszáreszílésl
.'

&tt,..

A váEó ta|p..n.| ó (a !ép háio da á n) |ehe|ó vé |e9zi a v.Íóia p íg em€ ésélés vis*aengedé sél' A Íe]efie i
heyzel |ehétóvé leszia teriede més anyagok ktnnyebb e|hé'ezését

5.

A cé mavá gó a vaÍótaLp'emé| ó lánó rúdján Van e|he|yezve á kénye|mes és bÉtonsálos a|ka|mdá s érdekében

ütneú

6 A Túszoríó bÍ1ja a su]npa és a

dup|á lÚL K]á]ákilása oyan. hogy a

i

anyaq1ovábbí1Tva|s2emben Heyéról|epátlinlháld

Av.Eór.|p hnja

az anyagot

e

|ehél fordifua béheLyezni.

k emé|helo- akinnyú e|távo|ílhalóségérdekében A*ú9ó|apE lercddjobb ésbá|rjdá|i Vdetóvona|ák
segítségetadnak az €gyens vaMsh@

3 A Tű|ap

9 Az Anyagtovább|'ló Viszi tovább
10

1l

u

anyagol a vaÍóta|p a|atl

ÁcBÚ32óláp k]nyilhald és é|távo|itható ázoÉókönnyúe|he|yezése édekébénFé|éme|i &vÉszáengediaIa
Íögzilócsapot afrey a túlapo| laÍlja he|yzélbén
A L.véhétó to|da|ékaszta| ehelővé

12 A

lo|d'|él€.Í.lt

l€yia

vaÍigép nÓdosilásátá slmá

.ógzltó nyomóqomb megnyomá sáva| a lod6 ékaszta |eveheid

13 Az lzó|ámpa m€lvi|ágilja

a VaÍásiteÍü|elel

14' A Nyomógomb a visszafe|é

váfá.hoz

ehetóVé t€sz

á Vaíás1fordíton rányban

l5. A Ké2lkeÍéka szá|eme|di kff és á lú h€|yzetét Váíozlala'

{'-___*

16,

Váqy köÍkóÍós Vátrá6hT2

Midg

sá]át maga

Áz oEócsévéló ehé|óVé tesziaz o.só krnnyÚ és qyo.6 fe||ó[ésé|cémáva|,

'eé

lorgassa'

17AcéhaoEónkü|ónfé|ehéÍelúspu|nkhelyezhélóke| AFi|c segiliacéÍna síma |egombo|yita sál'
13 A Hordozólül segílséqéve a oép kÓnnyen szá ilhaló

IeAlu.rl||l..líl..lb.á||'|ótáElaseo'lsé9év6álLfthaóbeanegfeleLdszá|ftlszÍ|ésazó|léshez.acéÍnáhozés

23, A

xézik.ék rógzítóqombjá

kéíekéta

csal|akoz1aljá á kézi

vaíó9ze*ezélhézorcózáskor k ke

I0 A Tü.'.|í..zító táB3ákat a beá|lllótáÍ6a veé.li a lúsá|on a Íeszí|ésnalyságátszabávozzák,
|1 F(t.! E |€lúzhető oEótanóhoz
|2 Preg.' nvá-

bsá

ó

tá

rc8a séq i6é géve| pEktikus

é3 d

íszí|ó cikcakk' és szlreogó

'
'

minli ka|

Lehe| beá ||ílani

I

|óh.ny b|ztonsági sz.bá|y
uoye|jen€k

lté s

24 Az Áíátuó bobinoBón

A2 06ó ktnnyen kvehetd

aÍa holy vaíás ktzben

a l0 ne sénse

rtg

az

]átlra|ó a céma frgyásá

d

úÍác9éVéésh4'

u]]ukal

Va|ahányszoÍ őÍízet]enÚ] hágy]á a gépet vagy ljsztíláni' oa]ozn| kÍván]a' vagy bnozé kokal cseÉ]n frindén
'
6a6lbén húzza k a há|ózá|i €al|akdd|

) 42 ;z'óá-pá íToEóta ba 6ak |r wanos lzzól*áoád Bsavá 1
l) A

halÓ*iFt kizáÍó]ag

az

€lékés Pbll képvge|él á ilhál]á be

25 A MÓlon és vl|áqÍtáskápcsÓld á
motTt áÍámál €ay'dqu

]eq

V ágjtást és a

kápcsola be

26 A Vi||ámos csalhkozó és sebességszabá|yzó
kényem€s és biztonságos múkod1elésl szoqá|ja

a

A vanógép vl]láfuas csat]akTztétá sáhTz tovébbá
a qép és a sebességszabábzó lalpkapcsoló

fuÚködésére bhatkTzó tudnjvalókat iásd a 1a a]dalal

rarbzékok... és mikor kell alkalmazni őket
iadozékok krzóÍ |á|á|háló alkátég€k

kónnyebbé

áÍási múvé|ele]végzésérrá|ka|mazhaldk

i*ik a Emisl

sPeciá|is Íe|haszná|ású va.]óta|p
A sp€oá|is

háyná|aiuk eoy*erú és Einle koÍ]á{an *ámú

e!!úíken

l
l

A|ta|ános cé|útalp és tú|ap
Á2 á|ia]án6 cé|úla|p és túhp a gépen láá|hald

|deá san

a egyenes. aká a cikcákk
d egyénes.sá ok€kk-vaÍásl,

hená

a|ka|mazh6b az eqys&Íi]
aká r

r

v'mjla|pat az áta|áns Énde|teté 3ú túappá|
haszná|ni á dekoÍalív cikcak*.VáÍás bármeyik

cikekk szaténvam'3h@

Disziló varáshoz' szlrec6.t]|ésse]

vafti.i munkáh@ geÍéwnyei a|ka]magk
vaÍá shoz Ha vá]iakozva
mindjq

egy|]te*n

k€||

]ja

a]ka|mazni

Gomb|yukazó ta|p
A oofrb]yuked |apal az á|lá|ánÓs endeh9tésúlúl.ppa| egyÍit
|e|| Fasz.áhi +!'/|éoé\es gonb|Uka. rész leseh.7'
e9
kózépnéhéza.ryagokban További |ein's á 3.4 o|da|on 'orryu
l'|á|haIó.

llr illl o
|]-

lr:

Gen6.al Purposo Nsed|€

Anyagtovábbító
A

P|ale

hhe|dvé

fu

d6|apja

lészi az anyao szabad hozgatdsá! ezen

s|oppoáshoz
'edó|ap
(53' o|dal) himzéshezés gomb'é|vátráshoz (32 o|da|)
alk.hazhald H a az ányaolová bbílót 1elá kaíuk a fedó |appa|, a gé p
nem tovább|lja d anyagol.

zippzáÍya..ó ra|p
A zpp7áBáÍótá'@t ovan|o' <e|| hJs7ráh' am'ro' .gy I
emelkedd é|he nagyon ktze|i ó|(ésekél ke|| Bináhi' Ugyan.
csak a ka|maz hato kodzs inó @s szegés hez és z ppzá r bevará
{|ásd a 44 odá]t) A vamjlá|p íelerósliheló ákáratü]obb.
o|dáli akáÍ a b!|oda]] fe|ére

9á

Vakszemd Ités-vezetó

a á]ia]ános é|úvaÍjlá|ppa] egyÚn
haszná|hald egy v]$zahaíot szegé|y Vakgemó Éssel va|ó
e|kéyiÉséhe0ásd a 46' o|dáLt) Fe|erósíléséhameg ke]i
|azÍlani a nyomóla|paI ÍrqzíiÓ csavan' és becsúsáahi á
*avar & á (aÍlószáÍ kó2é,Ú9y ken éhe|yezni, hogy á iú|ap
er a 1onTlao o.t s7óöado1 na|adp1E'UEr meg le''.J7í a

A vakszemó]tés.veető

J

I

hoz

Zpp..

Foot

A nyomóta|p cseréjé

H

Q.--''..-"**

A VaÍó

BobinoÍs ó

gé ppe| égyút sz á||ílott nyomó la|pak uqya

náÍa a

larlószámen5sílhe(ókfu|, Alá|pat aza|ábbÉk veÍini

Ál|á1szó é9 bepa inlhal ó' á cérna looyása
égyel|en p ] antá sga] freg]á tlató

ke||

Bobbln

1' Emé|je leLé nyofróla|pal. & icÍdÍisoía kézikeÍéken
émíg a lú a egmalasabb heyzetbe kéÍÜ'
2' Nym]á
a nyomóla p úiál' am€ddiq €ak |ehet
u|ána pállinlsé
'erféé le a lálpat

3' Helydze eL kózpo.tosan

enged'a

beilleBzkedik a

|e

a

ia|p

e

Új nyomóla|pat' és

száÍél' ámíg a szár
.sáFzegéhéz

Íryomóla|p

Trik
l A 705 H lipus. áhaLjnos V.Íásrá
. A 705 Hs lipls. gijmbheqgy.l (sá'ga

b á nyonóla|p *ávar]ál' |]ogy a ta|p
bepattanpn a he|yéÉ.

4. Nyoh]a

sávva ) kölóll

I

és 9zlÍeccs.

A705 H lípusÚ dup|élúdekomiiv

,r.riitr:chanolno Píé336íFoot

A tú cseÍéie

A lÚszTÍJló ú9y van kia|ak lva, hogy

Az anyagtovábbító takarólemezének
fe|szele|ése

1ú csak akkÓÍ he|yezhetó be' ha a
lápos .esze háIu| Vón A Ú cseré]é:
1 Eméiéa túszáíata|eomagasabb ái
|ásbé aunsa még a túszoritó csa,

a

1 Eme]le f€] á nyooó1a|pat (]e*é'é|flnem ke )
2 Fo'lassa a kézikeiekel m$ íe|é'hogy a trj a

|egmaqaszbb h€|yzelbe kenj|6n
á tákaÍólémezt anyomó!á|p á]á'emíg
biaositó.sapszegek athpon évo]yukakhoz émek
Ul.na paljntsa b€ a he|yére

2' Teqye be az új tút lap.s fe]éve]
fu!Íafelé nyom]a fö ámeddig csak

] csúsáásg b.

a

A tú|ap cseréje
l Emele fe| a tú| a |elmalasább

helyzébé' és emeÍe Íe|

a nyom'la|pá| az eme|ószáÍa| (á ia pá|

2

3 Húzza méo á tÚdgzitó.sáváÍ1

neú ke|l

revennD.

Ujjáva| |éíe|ényomvá nyissa fé á cúszó]apoi
3 Tegye a hÚve]ykú,]áia lúap]obbolda|a a|á émé|jefe|
és h@za kijobb6 a |apot
1 H€|y€ze
bé az újtü|apol á íjgzílócsáp a|á és a

chanoinq Neédlo P|a|6

Fe|rakhald cérnaorsó-tartó

A fe|Íakhalo, céÍnao6ó'lanó a dÚpatús

5 zá.á visva a cúszó|apol'

I

E|őkészü|etek a varráshoz
Előzetes tennivalók
PowerLine Pluq

A

tÚ

és a cérna megválasztása

A

és a céÍna kivá|asziása. regvamndó anyag{d]íÚgg Áz a]ábbitábázal gyakorát úfruia|d!ad a
shoz' Ké ÍjÚ k laN hd ny@za á|' mie|ó tt váíni kezd Min d io győzódjó n méo ó|a. hogy a |ü éÍna
és a bobincé lm aonos üpusú és méreÚ |egyen'
kivá láetá

ANYÁG.' cÉRM. És TÚTÁBLÁZAT

A gép csat|akoztal ása

Miel'n a gép *al|akozdveetékéIbedugná a konnekiorbá.

Ú

oyózódjTn mé! aró ' hogy a kézikeÍéka]ált lévó adaíáb án bnht€lteü
feszÚ|tség és peródusszám meqéqyez k.e & ön háijaláva]
ou$a bé a gépcal|akozó ta varúqé p]obb o daH n |évó alPalba. májd
a há|Tal 2snóí dÚo]á be a konnek|oDa

PEHELYKóNNYÚ:lu

3

fon' ínom

KoNNYo: balisd oEandi jáÉéy

A gép és a |ábpedá| működtetése

A VaÍóoép és az ízzó]ámpa egyúíesbekapcso|ásáhe
á]]ásba (a kapcso|ón VóÍTs csík ]átható)
nyomja a kapéT|ól
Kikapcso|á9hd nyomja a kapcsolól oFF á||ásbá

o

Elgclr|@l coínecüons

.'íJ"

Kl'ÉPsÚLYÚ: pamubzTvél' pé*á|

xTz.P|íEt]Ézqfuá lreéd

BÁR'IIYEN sÚlYÚ: dékola|iv

Pow.r and Lrohl Swatch
F|GYELEM; .]éVasrluk onnek hogy túcseÍenyomóta|p és ú|ap
m nd]g kapcsola
cseré)ee]ótl lovábbá'haa9épe1rrizetenÚlhaoyja
k a gépet és a ViLáoílásI Ez mégakadáyTzza a gép e ndulásál a
|ábpedá| vé elLen m€gnyoú ásakoÍ

xT''örr' szóvtTr' szÍEccs
És EusznKus ÁNYAGok
céÚkó ]áEey

páinébáÉony

a.36yámpáúÚEáláspórészbÍ

Avaíógép indítá6ához

nyomla meo a]ábpedá|t lvliné eÍósebb€n
nyTmja. anná gyorsabbaí foq vaml a gep'
Á vanógép mégá||ílásánoz enqed]e irla |ábpedá]t

(oNNYÚ És KTZEPES sÚLYÚj

s.
l0

í'l

A szál befiizése a gépbe
Amht az osszes váÍógép' aTe|y áz ú'n ''hUÍoL{o|tés'l

sel do|gozik. ez a gép is két szá||a| vaÍ' A fe|só
szá| é cérnaoFóró| ión és be ván f'izve a lr] fokába
Az a]só szá|a egy kÉ ádá|szó orsóró|' a bobinó|
jón' ame|yet ame|yei tn gombr'ít te|e fona|ia|, a
vaÍógép segítségéVél'A bobin fe|6évé|ését|ehetö|eg
a tÚszá|befűzése e|óit végezzÜk e|'

l

Loosoning Hand Wheel Xnob

.

He|yezzen e| egy éÍnaoBót a |aÍtó]á.a Patl|ntsa
be a céná| a @mavezetóbe majd vezesse krfue á
bobincéVé|ó f..szilótárcsáján a íenti ábra szeÍint'
HÚzza be a érnát belÚkó| a bobinba, íúzzeá| a
,utalan n4d legye í€ a bob'nt.7 otsóia1óÍa

ooojn

l
l

A BoBlNszÁL

l
l
l
l

.
Emelje fe|a nyomó|a|pa|'

ésÍorga$a a kézjke€kelsaját

maga fe|é' amíg á lú e|éria |egmagasabb he|yzeiét'

Lazítsa meg a kézike|ék gombját a bá|odali ábÉ sze nl

l

Nyissa íé|a csúszó|apo| hogy hozzáféien a bobinhoz'

l

Vegye kia bobinl' és tegye vissza acsúszó|apot, hogya
csévéjésa|ali a tij|aP a helyén |egyen Ítgzítve'

NyoÍnja a bobi.ll és lengelyétjobbÉ.hogy a csévé|ó
bekapcso|ódion. Az indÍ|ásná| tartsá meg kézze! a
céÍná vé9ét' és 6évé|jen mé.séke|l sebességge|
lúiután esy páÍ menetet mál íe|cséVé]ivágia |e á

kilógó cémavéget

Ha a kÍván| nrennyisésú céínamár íe|csévé|Ödót|
csévé|ésáL|omálik"sán Íegá|| há a bobin |e|e
van), á||ílsa le a gépe|' és vágja e|a céhál

(.

Nyofja ba|6 a bobint és lenge|yé| ioqy a 6évé|ól
kikapcsolja. Vegye le a bobinl.
Húzza mes a kézikeék sombjál a váráshoz'
Tlghloning H6nd Whel Xnob

13
12

A BoB|

sz(L BEFÚzÉsE

A

TÚsáL

]' Nyissa fe|a csÚszólápot' 1altsa a

bobint úgy, hogy
á éna a laP szerjnti irányban csévé|ödirn b és
tégyéa bobin| a bobinházbá'

2,

d''.é).\
'.1

Húzza a céÍnát á horonybe majd húzza át a
Íeszítófugó a|a|t és vissza á résbe

3, Kb, 7.0 cm

cérnái húzzon ki a bobinbó], át|ósan

1' A kéziké€ket foilassa meg úgy, hogy a tű 2
|egmagásabb helyzei!€ kero|ión
2,

4. záÍja be a csúszó|apol úgy' hogy a cerna a |(|ap

és á csúszó|ao kózó|ti Ésbe keÍüliijn'

\€zesse Végig a céÍnátaz ábÉ szerinti
minden ponton' az aábbiakra vigyázva:

l

A é.nát óvalosan vezetve akasga bo a

l

A szolítótiícsákba a í.ajz szerint Vezesse

l
I

Fúze bs a.érnál a

szá|eme|óbe

a rajz szeÍnt

Fúze be a érnál a lűbe, e|ó.ról hátabé'
Ú9y' hogy a tü fokán áthú4a kb' 10 cm |egyon

,,

l5

A BoB|Nszi L

EGYENES VARRÁS

FElllozi sÁ

lúiutin on a bobint márfé|cséVé|te' és a tdszá|át
béíüzte'Ínost Íel ke||hoznia bobin*álat a to|ap
1' BalkezéVel ktnnyodénÍogla v]s*a a tilszá|at,
iorgassá még a kezikeÍeket sájálrnága Íelé.hogy
a tii !épjen be a |ű|ap fuÉt'ba,

l
t

PÍogÍawá|a*to: B vagy c vagy D
o ésho$z: a.nyagnak meí€|é|óen

r,É|ott beánibná a

prcgtgM€*iol

a kézike.ék ÍolgE|ásáva|

h@a

d

élyenésváaáshoz'

íel a tút á l'i|ap |óé

o

I

2' Forqassa |ovább a kézikereket. a tüszá |attárlva
'
anÍg á tú íe|eíne|kedik' szo.ítsa meg kissé

erósebben atÚszálal' ésbozzafu l abobinszálat

He|yezze

e|

mindké| gá|át a nyomóta|p

huzza hál.aíelé. a Íajz széÍint'

- Sho.r6&ch

O

- long

l|ch

tttttttta

3' Bon6a kiá huÍkot az uiaNa|,

4

B

á

latl'

és

.

A i|)vá|at és a bobinszála|

.

Hely@e

r

En!€dje

e| á tüt

&

húza !ép náEó lésze ÍeÉ

anyaooí

o|t, aho| a

|e a ryomóta|pa|' és ]ndítsá

%íá3t nÉ9

é|a oépet

Az egyene. ElreNsö|1és!ó| *T|ó fudniE|ókéll |apdzon a 37 otdalra'

'.A gép most Va.Ésrá készen á||

17

A

prognmtárcsa beállÍtása az

Á TAIPNYoMÁ s

BáLLíTÁsc

anyagnak megfelelően

Az öLTÉst{ossz BE/ÍLLIÍÁSA
Áb|ában

a

alryalokhd'

jvidebb ó|tés.k e|ká|tEsabbák
mÍg a

.

<S\

ktnryo

howú 6lté.!k . v*tag.!bath@'

!t

o

A

póoEnt!

Bt

b..|||t!..

l

áBái

l

a

Az illteÚosg lóvidilé.éne íordib. a
óEmutatóva| é||énked i.ányba' B{ól 0.é'

Az önéshos* nové|éséEfoldÍtsa a tá.caát
óEmuiatóva| me!égyeóln. B.ról D.É

vl..af.|d ö|té.ha

nyomia nEg

4

áló|E3.!ombó!

és

ieisué. uen i éói9 t.í.a rymvá ( a gombot váí.áB
xrzben is heg lehe| nyomi) Ha dejoedi a gombot, á
oép visszaG. az e|óÍeÍ.|éveásÉ'

Slatch

Á nyofrá sszabá|yzó táÍéáva|á||íiha|ó be a nyomóta|pn.k az

ányág6 kif€jleí Í'yomá*' Ajó beá||i|ás nagyon fon|os

mivé|ezt*i|ehélóvézaíyágsifraéseqyenE|6továbbí|ásá|9yúÍTdé5né|kÚ|AzN(noÍei|)beá||í|ásttbblé|e,
e|té ró súlyúés vryedé kÚ anyáohd a|ká|mdh.to A N (nolfti |]e|óiés) áhni ésJó|óíi ÍoálkákÉi9 be |éhet á||íláni
a

bÍ6al Külön|eoes

ía slcppohi

esete|ben á vaÍando uovelnei rPsíeÉ|ónymásl Ön a||lhaqa b€

aká. híroóke.el né]küi' á||iEa a táÍcsát á |égá|sd jé|É:

'

A beá||ílás elót mindig enqédjé |6 a nyomóia|pát

Ácikkcakk 9záénó|léshogBzának béá||ílá9áÉvonáket'
Éqle|6iííofnációt a 23 oldb|on |a|á|,

.
l

A nyomás nóvé|éséEá||ítsá á tárcsá| a |VL'ü (max|mum) leé
je| ts]e
A nyofrá s csrkkeniéséÉállÍtsa a táBá| a no.m i [ó|

l

íoppo|ásnoz á|jítsa á

í je|c

(|ásd

a

57' o|dá[)

' '

t9

^

sálFEszíTÉsszABÁ LYáSA

A.á|íészíéspontos

szegély varrása

beá l|ítása naqyon i. nyeges

fdíÉ9qyeng

'

mélt tú !

varást' és a anyag
kÍsél|etet az' alry.gga| és á
ráncos Esz'
émáEl Az t[é5 akkor tóké|etés' há e t']szá| és az
oEószá| a két anyagd ieo kTzóü szolo3.n kapcsoLódik
nincenek Éj&k h!*ok' é9 az anyag héfr Íáncos'
kj6i vaoy

Ú| nagy

Vég*a

iü á

A szEGÉLY ELKEZDÉsE

1 Az r éshos*-vála*6 tárcsá á||Íisa a k[ánt rGs.

2 A nyonótá|pat Íólmelve' he|yeae e|az anyagol á
megfe|e|d

*egély beá||íÉsáva| a

|ú|apon.

3' Éngedje |e a nyomóta|pa| Á2.nyag szé|én
véqezen átó[ésta á$nés'nymógomb Fégnyomásáva|
Tá'l3á ryoma á gombo|' ámíg a ó|tésék mjdném
elé| k a
.zélét' Uiána engédjé é|] a qép i.mét

'lryag

A ieszÍé3t ebá'zó

táBfual |éhet teá|ítani a ú3zál
bé
eyagnák és a Íé|használt
érüimk íóoíe|elden' A tá@ szár.'ozása r€lkö nnyí|i
a bei||'tást''há újbó| iven anyagqo| var

Íe*€sé!Ét Á||í16.

Íoo Tight

A

a

t//

Ha a v6Íá6 ó|té.a |dénak EEzanak' nóveljé a lr]9á|
fe.zitését' Há & anyág .ánGodi{ caóktenl9e al'

.

Á

fszíés|nóveÉséha áÍiBá á iáÉál magagbb

.

A

beib9 Bóin(eíssélÉáíba

a

\l

((,)/
tv/

gÉá abcsyabb
Áz óLTÉsEx EGYENES vEz ETÉ sE

\i

arrr

HásznáIja fu|a |úlapon ialá|haió száMo(t vonabk egyikél
A számk á |útó| va|ó lávo|'
a verá9 elyene9 veéÉsérc
mm) Ha p|.
ságo| je|e ik' nyo|cad cm€nkint (l

on 1'5 cm szé* sz6!élíakáÍ'

a

5 számú Vezáóvona|on

e '25
ányag

ve$se

iobbo]dá|i 3zé]él

süchl|!

20

21

ltr

BEFoRDULÁs A DERÉKaztGÚ sARKoKoN

Az ANYAG vEzEIÉsE És tARtÁsA

mÉ v.|ó b.lo'du|á.hB nincs
*úk.égrÉn6ké|ó3Eváey}'öé3r€:€akaGúszó|.pq

A bgIrbb a.ya9nál e|eqendó nyomót.]p e|ó|ti vee|és
' kózb€n l5l|lni iB
NéE|yik alry.g.á| viszonl vaíás
ke||a anyagot sevemb.'Bol'y. é. l'ikó6.ryagoka| pél

Az Úyag *á|é1ó| j'5
|évó

l

keGzbln.btat

ke| tÍ!yé|ni.

Á||ítsa bé & ány.gol
ba]oJdá|i

d

déUJ

5.ós BámÚ Jobb.

vgé|óvona|hc' Aszé!é

végéféé*te.l.dve'

ias',tF

.

Anikol

l
Ú

Ené|je

a nymóta|p't' és

.

EnlEdlé b

e nyomóia|pa!

|é . 'tÜrásba!
!Épet'

Egy

d eyag

könj| 'el
&

vé!ée|éíl€ a €ú*ó|apón |évó
á||Íb5 |e a oé!.t úgy. holy e tú |ent

lT. €éióvoÉ|i..'ord

5a e|

a

.nyágot a

é. kedje még a v.Íást

&

A kónírya *aé|h.tó ány.ookft'| idót b}aríthal úeo a
tozés*|' Fifum gombost'l h6Bzná|jon. éB a tö!€t<eó

Itr'-r

Í[ lil
fI

. _-"[
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l

Mindig d alryag sziné. {és nón
.nyag|ovd bbÍóbq atadh6t)

. fonákjá.' ahol

l

Á vaiÉ3i vond| deÍék*ógEiné|

t

Épperc$k lúze bé a Érá9voMhá

| (

a

5oha ne áJe ó|

ÉÍásközbén'

a nyomó|a|p

íótt|t é5 *t.e@ny'qok cikcakk'wmiiáh@ tovább]
I

Plvolng ál comor

Jlr

kél| táÍ1áni

infomációkat b|á| á 36,

a ayag

k.l€.zlvona|al'

b*6en

o|da|on,

F|gyo|ém: v.Íás kózben soha ne lolja az aíryagol,
men a ú e|gÓlbil|' & é|lőóét

A

v

i

rzogltyve g

VÍtl. vélig á u...lyl'

1

cnB

s

o|KGAKK-VARRÁ

nrgrrorru:e torumr
.tö|t.!t véqeénát

A eépbe b€épít.lldkekkóhes''olBm

árÚ.'{|ydDó!Ú'D'qnyÚÉsáÉ]. |dJd degedé!ád'

A: egy*gÚ (*..&'min!i

olda|oí Fxk|.t á

v.rás

minla

C
J

.

foo|a|ja

4

egyr..lú c kmkk'ni.i ákát és a 3z|r€c*d[ég m]nlá l'

la.dó prclanrr'é á!'lá6 al.bb láthaió| á .:frc6ó1ies únlá lá sd a 29
k'd( 9eloÍlát * dí*|ó ejG!@ás'íó| t.d'co&at 9o9 lá|á't. a 35 o|daion kaddcó
Lt

Éo|i nódE" om] íéFze'!en'

Egysz erú cikcakk. n

{

mgábán

és a ho:zájuk

k

int á

k

s|m c|tc.|úó|t.5. i.3znáhaó g@bl,ú(&íshd'9phbv&i3|Úz' íéÍc.bslEés.polildssr@
'H
3 i||eszlés.k b€|e]ez é séhe. de .lppzál b€v.íá sáboz 6
x v.*..nÚ hé s. Né lt:he|et]en a 92eq
'

I

é

LkÚ

RUg.|mrE öttés, Hálznc|haú

é

'.k
Ío|lrzá6hoz' e*|éshg' mg{ósíléshez

1. Fo.lassa a kézk.r.két' lElyal0.boÍElasbb

4,

i/'

e

'(
2.

anele

61 a

nyoÍnóbFat és hú4. ki

a

anyagot

Fo. Prsln zl0-2.9

l

Á2 öLÍÉSÍI!|NTA'VÁ LÁszTó BEÁLLiTÁSÁ

3
^

c&Étáo5rd úda €|

a

céíÉt

24

I

I

i

fuirsa á táícaár E.F'G

.

Á||i!ga a táÍcJál J

€

Eq'

vágy

r.{a

Kí.

"l

\

Ái tltÉssÍLEssÉc BEÁLLíTÁSÁ

Á2 TLTÉsHossz BB{LLíTÁSA

Mie|ótlbéá ||ílafti a pEgEm|áGál' lvózÜdjón neg aÍó|'
hooy a lú fe|eme|t hel'zóIba van' és ném ér

A2 €'ló|

maFnm F-i9 te.j''ó beá||íbs €!y ílyibí
cikcakk{té.| eEdménye á kjvá|as2tolt e!rygéÍÚ

a

Eqy

cik€kkó|tésimint'

beá||ításához

a

clk€kk.min|á ban'
béá{ítási ielo|et a

hená|a|c

p@gEmH rcsátáz

lz F.he

toz€|i'

a

F.io teÍjédó

cik€kk sz.ténó|Ésh4

(|ásd a kóve|ke6 o|dá|l)

F betjtó|iobbE mozqatva báÍmiven tltést béá||ilhát

^

É:

Í^LpllYouÁ s BEÁLLÍTÁSA És

L.pdzff vésa a

t

9' o|dá|É áho|

^

TÁRlol

e "FgyeÉs váÍ5r'' l.jezélt€n

A vá|aszt.ndd ts.lozé kokka| káp.Bo|aiban

nóda'

cim|í

'ejéiáDen'

KoK x|vÁlAszrÁsA
lá|á'

olvas* e| a 6' és 7 oldáE ÍésIet*infomá.iittaél nÉ! a
kedódik'

ame|y a 36' o|dabn

o
A TÚsz{LFEsz|

TÉsBEÁILÍTÁSA

Á2 egy*eiú dk@k&ölÉs ki.ebb 9á|Íé9íÉst
Eénye|' úint
az elyénés vafrás.
égy kBé'ieiet a anyagga|
és a émáva|. hogy n€qtaLi |ja a meqÍé|e|d szár€.zítést'
Áz ö|tésékn.k |apoMn kél ÍekÜdni E aryaqon' áné]kú|'

vé0*á

holy ÉncGodást okdnának

ÁdjÜst|ng N6.d|o-Thrcad Ton.|oí|

a

Ha az ó[ések nem |aposak, é5
aíyág Én@.odik.
a száre.zíEst' . táÍ€ín egy ki*bb száml

caókkenls€

26

.l
fr

lanácsqí a í'ofu 3 beáíra6á'a

!áíás pÍof

szt].éccs.ó/tések

szaténTltés
A

*|énr|€sozat

slma. szaténszefl]

A

zát cikcákkóIlésékbó

fe]ú

|elel á]ko|

'|kahas

á||.

en5sítésére'EÍÉa

ke

gé ppé

szlrecs.

||és1 is |ehe| cs]ná |ni A

akál praKik*

pÉktikus és disz

l1ó

szlÍe-só

|té

Easzlikus anyágÓkhe Valy a váffág eltakaftisá€

bé|é|ni

Eza|éno|tés
vagy oÍgandi

célÉbaliszl '

Ádiuíln! sl||ch

l

Ta|pnyomás N (normá|)

E.

1.

Á||ítsa a

F (F'hez kózé|)

beá||ítása

prolrámá a*tj láÉsá( E és F kó2é

(az

F.héz

Éor B|'álghl

llBlch .Ulch

2 A oépel kis sébésséggé|futassa

rnl
-\

3' A proqramlárcsát

óEmu|áónak

fokozatosan fordílsa e] az

méglb|e|ő iányba. ámíg

áí T(*eket

és

A' ó|l&m|nta beá|lítása

%

coígcl

Adlusíng Th.oad T€nsbn

A .zá |feszítésöeá

d

2A

|lá$

A sza|énö|tés kisébb szá fészitésligényé|, minl áká. az
€oyenes vaÍás' akár a Í'yiofi cik.akk ó|és' Tovább.j
mné] szé|esebb & T|lés anná| k]sebbmk ke|| trne a
sá|ieszílésnékKísáleb É|dányán VzsgáLja még
ólté$ket Ha
anyaq meggyÚródót' érkkénlse a
t'j5zá|.fésziiesl' á p@gBr.lálsá| á||Ítsa egy kisebb

a

1á á

|

á

36

szeqé]'laúshoz dÍszÍtó ö]íésne|

Long|h

Az ó|té€hossz

lová bbi ismel@lé st

zárt clkcalk.ó |lés

T^RToáKoK ÉsA PRoGMMTÁRoSA BálLÍTÁsÁ
ProgranrláÍsa]

l

bo|ynos anyagon

hárcmsoÍG eg}ens tnés né|kj|ózheteuen a ki|ótt anyaook

.

sk.ó

szt@cca ö|tésfrinlá*

Ha on szalénö[és| ákaÍ csnáhi, p|' app|ikj|ás vagy
ó5széférce|és *|jábó|. e|ószóÍ véguzén éqy kíEée|e|.
hogy megia]á|ja a mé!Íe|éó ó|téshos*l ós *á|fu*Ítésl
Nágyon ]ágy anyagokat a|á

vafrj

areV eqy

I

l

zírt sÍEccsó |té6h.z

l'

Egyenes

I

KIS SEBESSEGGEL VARRJONI

.2lÍe€ólté5hé2

'lrftca

Vagy e|aszIikus anyagok

Haszná|já a 705 H |ÍpU.ú' 14.es méÉ|u|0l

A DUPLATÚ BÉHELYEZE
A

|ncoÍsc' . áfl

*gf-'.Adjusung No6dl€-1h.6ad

a dupalot e|bnl'Íize hogy áz é|'
ta|ánc Ende[elésú iúap ván'e a qépéí'és holy a
p.og6m1ij,ca B.c-D é||ásbán van.e,

szt.ecó|É9ekmágmás méíékiitúváre9zíÉst
igéíryelnétVégezen kíséÍ|éE|d anyaggaL' céÍnávaj
nyonróla|ppal'

holy

meg|a]á|ja

.

Mie|ót behe|yan€

TÚsáLFEszÍTÉs BEÁLLÍTÁSA

A kij|.jn'é|e

sE

s

a megfe|e|ó fe*íEst a

{

""-.,

A duPlátú beheyezéséhez emé|je |e a 1ús2áÉt a |e!
magasabb á||ásba |azíisá meg a |üs}oítT *áva( és
Vegyé kia szimp|atút Heveze bé a dup|áú|. és aon
dosan húzza reg a |úszorí|ó 6avárt

i
{

T.nslon

I

{

A cérna befúzéseduplatlis vaftáshoz

z

so.es, fre@Íiá|l szintelkÜs anyagú émá! FúDe be a émál a gépbe
ha*ná|ja
|eqjobb eEdmény e|éÍéséh4
az eoy*á |as Váíá s szennt' de a a kózépsó é s há1só szorilTtáÍcsár hagyja ki majd Íú2ebe a jobbo|da|i hj be. Teoy e
bé a !ép lelején évT fÚrábá a második érnaoÍgóiarló| A második szá 6i vüesso végig a rá]z szer nt' majd a
kózépsó
hálsó b9ÍtóÉ@kózólt Vezesse tcvább á szá]a! dé haoy]a kj á lú blót' szá vezéló| Fúze be a sza|at

A

s

vannÁs DUPLATÚvEL
mazásávaloneayszeÍÉ két páÍhuámg
kóze|i vatrásvoné|ál tud eóá||ílani
Haszná ha| eonos valy efténó színÚ .érnákat dé
k!á.ólág d egyenes vaÍás| pmg€mozhatja be

A dup|al ú a|ka

és aymáshoz

Elókészúletek
A GÉP BEÁLLÍTÁSA

rtrrrtttl

D\
II

tl
tl

l

o|tésh6sz: tászés szeÍinb

r

Á[a]ános haszná

l

ÁnaÉnos ha*ná a|ú nyomdta]p

|átú lÚ

I
$

3J

GoMBoK ÉsGoMBLYUKAK
A GOMBLYUK HELYZETE

Gombok

!
.

Ála!ános .sde|teté sú nyonjta]p

I

Any.glovd bbÍtó takaÍó|áp

é

Lapos lombokát qyoÍsan
ktnnyen |ehet fu|VaÍn a
slma cikcakk.r[éssé|, A gombLyukák ktzÓ|ti távo]ság
)

halárza meg az

l

ó|Iésvé|*9ége|' A szabványos
F és G kózé á||ilsa be a

|yukiávo|ságú gombokhoz
pÍogÉÍ|tárcsát

I

Lény€ges dojog á vezélóVonálak pontos íe|e|ilése.
nogy á qomb'ukak a Íuhá 9zé|éló éoyfoma távT|.
ságÍa. egymáshoz képésl elyen]étesen e|oszlva és a
szÓvehin&'nak meqiee óen ]eqyenek e|helyézvé
A pontrs véq@hajli'shoz d a|ábbák szer]nt je|dje

1

Je]ö|je meo a fuha ktzépvona|ál a Íájz vernl
L€ho| iérce|ésse]]s. aje|.|és kóVessé a hsszant
I

2

l

Hélyaze n' az anyagtovábbltó Nak2rólap]á| (ásd a 3

Jé|ö|je mó9 nindegyik gomb]yuk he|yzeldt'

l

Vízszinles gombyukakat ú9y ke|| e|helyezn.
hogy 3 mm{e| nyú|lanak lú|a Íuha kózépvonalán.
A VÍz9in|es veetdvona|ak kTvssék d ányag

I

keresz|szábn' és ha fér@ve Vannak' Leoyenek
hosszabbak a lombvukná aláoza meg (z a|áb.
b ]éínis sze nl) á gomb|yuk hosszál' és ]elÓlie

oEanl.

l

!b!nc!t P|ac€moni;I
Longlh!íbo oÍa|n

FÜggó|égB gÓmb|yÚkákál úgy kei| e|hevezni.
hogy á gTmblyuk á .Uhá kózépvona a a €ssen '
Halároza neg a goúb]yuk szé$ségétésje]ö!e
bé vizszin1esen' A fuhá középvonélát cé|szel'Jen
I

]

'

Á íEa a pblBmlr' Bát F íe oú pozició Jobbrá)' Tegye
a gomboi á nyomólalp a|á En!*je |ealftákézikeék
lÚqá|á sáva| a jobboIda|i 9 omb'u k kózepé n Enqed]e |e
a nyomóta pat' Forlassa lovább a kézikeekei' am a a
lú kürn a gombbd|' é9 éppén a nyomóla|p íij]ótt van

,2
2 Áfttsa a prog.ah!í Ícs á k.'zepes szé $* grj cikcakk'
ö[ésÍe (F.G)' El|enóÍízé e ó]tésszélességei a
kéz kélék]assü ícrgaIásávat a lÚnek ponlos.n ke||
1

gomb'ukba' Végezen 6,vagy
(óbb .'hést a gomb fe|VaÍásáÍa A vaÍásl a lobb

beha|o|ni a bal o|da|i

A GOMBLYUK HOSSZA

E|ószórúe9 ke||ha|áÍozn' ni]yen hoss:Ú eoyén a
gombvuk nyi|ása Ehhez hozzá ke|| adni 2 2 mm t
(a qomb|yuk véoél|ezéÍóórÉsekre) A oombny|ás
hoz szijkséges hossal égy Ugyanabb ó a anyagbd
Vaió hu||adékdaEbon

vélzett béVáqással |éheI m€g.

I

oP€nlí'!

á]]apilá A bevágást addig ndve|je amíg a gomb
simán kéÍesztij |*úszik €lta

Ha e|készül| a frunkáva|, Velye |e
(akaió|apÉt'

z

anyágtovábbÍló

:t?

33

NÉGY!ÉPcsó s

Í1'r

R5'
t'"ll
\r-\
-\

Bunonho.o Foot

--l

Go

BLYUKÁZÁ

A

fiÉ

Efre|je a lüt az &yag
Á||Ítsa a p.ogÉrt!írc$itA'EVégeze e|
t |ésl a gomb|yuk vé9éi9 (d pono.

t

ProgÉútáÍcsa: At

l

Á|Na|ános lénde]l€ié sú tü|ap

Agofrb|yÚkazásÍaszo|oá|ó

s

A:

3

d

beá||ításapÍogÍáml'l*án

lalá|haló Beá||itás é|ón eme|je ie|a

lúla anyagró|.

Amint áz e9ye5 gomb yukazá si Épésekné| továbbá||'lja á
lárcsá(
oép bei||ítja megíedó túhe|yzetet'
ó |ési
lová bbá
óLlés*éLe$éaelésT]Éshosszúságot

a

a

'z
a
]ényi' tnnek nem ken foíqatna az anyágol

Eme|je a

kia t]te anyagbó|.

A pÍogÍam|áÍ€ál ánÍisa Á4je. csiná |on 4
vagy 6 r[é3l d E pMlban Végye kiáz ányágo! k.Bsé b á *á|véqekel & váq]á b á
feles|eget' A goínbvuk íryilásának hindkét vé.
oéné szÚr]on keÍesz1tjl d anyagfr egy.egy
gomboslL'l' a végóbe5ek véde|m.E szegély
vágóva|vág'. fu a gomb|yuk nyj|á9át' gomb
lyuk kózepéir| kedve íindkét i.ánybán'

ELJARAS
e| az anyagot a gomb|yukdó |a|p aLá||' a
gomblyuk kÓzépvonaLát igaiGá a gomb|yukazó ta]p
kózépvona|ához 2 gomb|yúkvéo ]eó|ésél á ítsa a iá]p
Vizszintég ]e ik.:séhez A lút ne engedje le
He|yezz€

ÁíílsaapÍogíannáÍcátA.{eHeveze ari\az a pan\Ía
Enq€dje e a lapal, és véqdze e| e ö]tésékel a
gÓmb|yuk

vé!éiq(h ponl)' A véqje|ó|ésnek egyvona|ban

ke|| |enne a ta

poi |évt F||e|

Emé|F lé] a tút áz anyagbó| a kézikéíékke|Á]]itsá á
prc!ÉmtáÍéálA,Íe Véqezzen négy vagy hat ö|tés| a c
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'ARruIs PRoF| MóDRA
ötttt és sztreccsanyagok vaffasa
I

on

szlÍeé'kóItt!'

s|MÁ szTREccs öLTÉs

líkó- vagy jeÉey anyágol akar váíni. vá|assza ázt áz ól|és

)grámot' ameIy nyúí|laló VaÍalokat ad, RendeLkezésére á egy széles vá]aszték a
]ÖnÍé|e ötésmintákbó|. igy mndig ki ehet Váószlan a megíeedl }2 a|ább]táblázat

) fe e]tsé €|

hogy

a

eLasziLkus kóiÓlt- és szlrecsanyagok

vaÍásához a gÖmbfejú

lúl

l

Á[aÉnos Énde[etésü Ú|ap

l

Vaftás sebessége méEéken

Amiko. on a egyeneg szte@só|iést a|kaLmaz.
kÓttt . v|.ec* és e|asztikus aíryagok
beszeoésée' a nyúilha|ó9ág é' d éóBség má|
a vaftssal b6épü|áz anyágba' MiVe| eqyíoÉ
mán a|káLmás zán Vagy ny|ott szegé]yekhez'
és fu]ve| a sl|nefr szakad e] fe9úrséq ha'
tásáÍa áz éqyenes v|rec6d Gs o|yan sze!é
sekhez iE a|ka]mahálo ' áméyeknék szokaían

T€gyen

a
szTFEccs tLTÉsEK TÁBLÁZÁTA

váÍá'

ami nyúií]á|ó (nyomásíá nyi|ik v Ziód]k] Y.vam'
buggyos ruhauÍj néxibi|is varás; Íürdöruha' sió]iödy ósszéá||Ílása;
ÉváíÍtzsébek Varrások ]avitása és foeqerdsíiése'

Eqyenes

mennyiségú Évü|iségel ké|| ebzenvedni{ik
viseLés kózben' p|, e|ágazások szegése. ]ng.
U! bévarft'sa spoíÍuhák és fürdTÍuhák

a

gépbé egyqrfr bhegy ú|út(sárgacsikkai)

éshá sz(lbéles'

2

'

nÖve|je

n|étikus kólóilanyagot

Úgy vá|qá és vez*se

d

reo aE|pnyomást
aka. váíni.

ha

anyaqot a szabá]yos

égyens *tr@csdL|ésné| mint amikoí egyvenj

d

vaÍás1 véqéz'Hagy]a a gépet, hogy velaze
odá Vbsza t|tésekel. amia vaíalolfuqá massá

|eszi Ha

meg

d

anyag ÍendkívúlÍugahás' kissé

ke||íeszíteni várft's kózben (á9d az a|ább
tujezetet)

3 Anyomátugyanakkora'

miil

a szabá |yos

egyenes

E|aszlikus és szlÍe@s csipkék íelvaíása: Éhémemúé5 ÍÚldőfuha

összeá

ilása óvzsinóFbúíaló vaÍásai vaÍásbeíe]ezés]óvboÍílás

1 Vég*zen eoy kí9édéláa szá|fészítésés

a

ö|téseoyens úly reqál|áp

jlísáá

Bám]]y.n sáÍe@saryaq vaÍása] fehérnemÚvátrás fÚ2ó9áá9

fé|váÍá sa: VaÍások befujezés; szegéLy b€fej*ése'

szÍtrcs
sE És TARTÁSA
Az ANYAG VÉ:ÉlÉ

Neni lálha|ó flexibíÉszeqés burko|óvaíás befejeuése] kaqylós
szeoés felléÍnemÚn: cippzár béVaíá sa vakszemóL|ésse
E asztikus és szlÍéccs csipkék íé|vaíása lehérTemú és tvbu]lalb
ílásaj ÍúÍdóruha ós sz eá ||ilásái szegé |yek. összei||eszté sek

jav

hajtdkák bei?j4o

vaíása

NyúIhatós sze!é|y é|VáÍások spoÍlÍuhákon kótótl'run,
munkanadÍáoon é3 f úJdófu hákon

A |e91öbb sztreccs. vagy kÖlótt ányágná é|e
gendÓ az anya! vezáése á nyomőtalp eóft a
szlreÚsóLlés a|ka mazásáná|' EgyszeÍÚen 6ak
még ké|| nrvehi a nyomóla|p nyomásál és

Figye|ém: Ne to]ia é|ó€íé|é d ányago| vaÍás
kózben' méÍ1 á tr! e|hailik és e öÍik.

hagvnL kell' hoqy a qép lovábbitsá áz ánya

got hogy

4

ó|lések vaóban köve9sék

a

Ennék e]|éíérenéhényanyaqnál9zokséo van

t

Ny|on |rkóanyág

cré' FnnébáEony és

hason|ó vinlélikÚs kólót anyag vaÍásáná
kissé Íeszesen ke||ta.|ánl M anyagol a
nyomdta|p e|Tí és mögótt

15
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ElAszÍ||{us AI'|YAGoK összElLLEszTÉsE

FEHÉRNEMÚ szEGÉsE

Az elav|ikus anyagok ruga|nagk mÍadnak' ha e|a*ükÚs
ó|iésse| |esznek ósszérósí&e' Az eze| a2 ó|tésse| ké*ítél1
ruo6l@ e||ak@ás a|ka|@ha!ó ruoáMs pániok
vatrásá.a d anyag ftlé' a|á vagy két anya! kó2é' Ez az óliés
'
kúóno*n ió| haszná|hatÚ
lehéhemúés furdóÍuha

l

ÁliálánG rendéltBté!úlú|ap

l

Á]ialán6 Éndé|iétéBú
talp

Tartd9 és lbxibi|is íéhéÍremúszé!éshez
hász.
ná|Ír & eqyenes. és cik€kkönések
komb]ná.
cióját Vég*zén é!y kíséÍ|éié|'
hogy az a|ábbi
módszeÍek kózül re|yik a |ega|ka|ro3abb
ón anyaqáhd Vagy köntóséhe. Áz é|9' mód.
szeralkahas 1'5 cm 3zé|$. fé|oLdaias 5zegé9
készítés&ea szóvetgzeÍű anyagban' mj! a má'
sodik a ny]on tÍikóanyagh@ a|kaha9

d

! Ellens vaÍá$á| va..jon áz ányag vbszá.
. Vasa|a mindkdt sz.gévt uqyanábba az
l

Az anyag szÍnéna kskeny cikcakkt|léit
úgy álílsá bé' hogy fu|váltla óp}en be &
égyénes vaÍás vona|ába és a sz€gé|yb6

--!-p
I
I

l.'
t

t:
gyako aÚ
ÁÉkszemó|Éssé|készitét|ál'á-9égé.egyszeré
é. dí9íló je||egÚ. Kú|öntsq a|kahas költí és szlÍe€s
anyaookh@ A vakszemó|tés €y Íuoáhas és dekoÍalív
*e!és és é|€Íás a spoíruhá zát qa||é'jáih@. aebeihez és

B|lnfu utchhg Ladd6í

ssam!

l
i

I.

-.',,
..\t

Á|tá|ánog €nde|letésú la|p

,:

.

i

.

.l
opon|ng sé.m lo Foím
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Á|!a|ános rende|tetésú lüap

szábjá

ki

e

ányagol 1.5 cm-s szegév

végéz€n €gyenes vaÍásl a anyag visuá.
tin. havná|hat]a a sza&i|ys vagy a sztíe@s'

A
á

vafás u|án íorditsá ál
Lé

e

a.yago| á nísik o|da|á É.hogy

lÍéhálá l |á|ható legyen Vasalja a szeg é|yeket

d

o|daka Á zál| szegé|yékuqyan*ák égyfrásÉ|wnek
vása|va' miÚtii
9zeqé|y fe| |eü váqva.

'

I

€qyik

l

Varr]on egy sol kijzépszé|eJgégúnyilot cik

€kk ó|Ésl az e9ryén6 vam'shoz

kóze|,

A2 ö]iésekhez kóze| vágja |e a

-.i;'

'e|es|eqés

39

ELSZEGEsÉK

2'

Á krtóí és 9tes

anyaookná|

és d

d ö$z*aÍás

etiszlázás égyéüen múvéletben!s e|Végezhé1ó a lede
é|*eqésse|Ket kü|önbözó módge| á|ka|mdhato,: az elsól
yegé|y' A máed'}

mEs

aján|ani' eho| elég a 6
mód9eÍ (ham's éLs,egé 9l aNG|mazhalo

szi|áÍdabb anyagokh@ |eh€t

v.sLaoabb |\óttttt es egyeb any.gplnd| é@|y.k
haj|amcak a íTdío$dágÍaés @jtosodága és o|yan
anyagTknd|. ahol szé|esebb szeqély 9zúkségsvégezzen
égy ki3é'léiet, hogy re'ik módszeÍ a|kaldasabb d on

a

nóddér: hámi. éb2é9éé

d

Ha 4é|szegés
anyag vaoy a fuha szeÍka
ze|e miail nem píaklikus' a hamLs é|szegést'
|éhel á|ka|mdni Ez az e]lvázás megfe|e|ó
a vastag köüÍinohinak' linTft ttikóanyagnak
vágy ován anyaooknak, ame'ek haj|amo$k a
fod@odr'sB és loszlásÉ'

1 Véoeen egy kíséneie|'li]e]ó|t e|kezdené

á ruha ogBzeá||G.á! hogv me$a|áÍa a meg
íe|e|ó beá||'|áská|' Ne Bej|se e| megdup]ázni
a k|szabotl anyagol, és ha*ná|Fi gómbíE]'í
lút (sáQE sik)' ha *intélikB k.jtótl anyágo|

Né bl.jtse e|. hogy a szin|é|ikus kt|ifi anyagok v.Íesan@
oómbbjú túl (7o5 Hs. l'1-es Mqy* g, sáÍga cík|a| je|ofue)

szÉGÉLYÉK
És HAJTó XÁk BÉFEJEz ÉsÉ

Mothod | - Ovo.6dgl.g

.
l
l

]

Ál|aÉnos haszíá|at] ú|ap

Allahn6 hásznáhlú

vaíási sebesség: mérséke(

n0

- Mock ovgr€dglnq

.
.

etesen a szegé|!é|eket szük 6 mm.re

ÁM|ános Ende|tetésú lúlap
Á[aLinos r6ndé[ete'srj nyomó|ap

A kót5t| és szlÍes anyalok szegé]ye és ba]tó.
kái kévéséfognak á vása|ásná|átnyomódn
'
ha siha éfuaírássa| |e*nek éLtÉzlázva' Áz
e|asáikus T|tésse| végzéllcik€kk. valy vak.
*emT]És négakadd|y@ a csomósodásl a
behaíoll é|eken' és mego'ÉL4 anyag

szabja kiés á||ítsa ossze az anyagol 1.5 cm-€s
szeoé lyÍáhaJyá 9sa| FérceÍe e a vaMsvona|at

2' Vágja |e €gyei

Mg|hod 2

nyomótalp

.

3 Aszegé|ythe|ydze a nyomdlá|p a|á úgy' hogy a'
€gyenes ólések a E@lésre a dk€kk ó|1é*k á fe@lé*n

2' Az ó]léskel a sze!é|yhe kóz6lvógozé
3, Ha *ütrséges' a Enás u|án vsa|ja |e és
vágja |é a íebs|égés.ésá kö2e| a varáshe,

2

szab]á ki é5 i||elsze ós*e a Íúhál 1.5 cm.es
*egé|yÉhaoyássa|' FéÍ@|j.]e a vaÍásvonalon'

Héveze a ve{ é|y| a nyoílólalp a|á ú!y hogy
eoenés óllésék a féle]| vona|E ssének
3,

4 A vaÍás ulán nyomja
aÍ'yago|' Há

d

]e és vágja |€ a fó|ó9]eqes

a vegé|y iaílr a ruhál a

|eváoást

Tanácsok speci á]is anyagok varrásához

.

MÚBóRlK

l

Az i||ezlésékhez' *egé'ek' cippá€k hé|yzéttE;
r ap.dó sza|alol v.!y Egiapasa használion
lombostjk és íé@|éshéve(
taÍlásához

l

A

mÍfui |Bná

ó|ié*fttó|

.
l

&

|€gy

kicaive| h@szabb

óhésse|va.rJd' Róvkl

anyag kégóbb kih$adhat

vaíjon €qyén|ét€s témpób.n' d ó|léseket pdio6an
é|h€vdvé, A *égéveknfr
lihásadni' ha e
anyaoban ninsenek h|és|é!€'olnat
B lúnyomok'

d

anyao és a !Ép ÉnÍe|Ü|e€i

ltzé

l

A fudóÖhég

l

A q@bok.t és gomb'ukáka| á|ábé|e|éssd eós|tgé'

ligya

kÓtot bé|é3úmúbólMz a

áü'san

A

végezá' elóldd

ó

iesse és haszná|.
'

VarÍás kózbéi sjní|sa íéke& anyaq szá.
|ah egy s|oppo|ó.

! d

1'5

m-6

É9y kárpilo6túve|

szegé||yeLvégzé( varás

un'n

ÉrÍás|e|jes ho9ában váoa |é a 3zégé y
*ózétét €gy kézi o|óvaL' holy vékoÍryabb

.

A nyakíéeésa vá||ak vaÍágához haszná
Fn 6 mm.é9 zsugoÍibn sza|agol az anyag

I€geósíislt gomb|yll a |egjobb
kénys ponljáin 1.2ó|lé.t

ó he|ye| hagyva ezália| a s2e9é|y

,J

mégeB'8ítéséíe.vágy vaíjon 6gyenés

. B5lés müb.5í anyagok

jó kiegé*itóia szóF

rÉnék]hásználb íe| ezeket á gofrb|yultaz ás.
hoz és 9ombkr6k készÍ|éséhe

l

A kabá|szegélyék kévésbbé|esznek vas|a.
gok' ha 3 cmes aíyage|dlétlévagv *ajag.

.

Vágjá f€| a b€szÚkílé*k Vsszáhajtásait éE
VaÍ]a véqiq keskony cik€kk.Óhésse|' Va.fris
ulán vágja b a rejesea€ .nyago|

r:!'.!1. ' :..it

{dkó..y.g)

r Az tedztésekhez' *egé|yek cippzá€k
gomboslÚk ós férce|éshe|yel

ho|yzetben 1aíti6ához Öntapadd sza|alol váoy ÍaglápáBa ha*ná|pn

VaÍjon eqyen|eles lemÉ bán * ó|té Békél ponios.n e|he'ezve A szegé |yék nom fognak kihsadni' ha
'
anyalban ninGenek fe|és|éqés lüryomok

r VáÍÍion az aíyagot kissé té!í€szí|v€

a

a lú e]ót és ndgrít

r A ciÍéun anyagoi ke||óen hosszú óhéss|v.ílal

é. a|ka|@on zá.l eí!]*tázást

vaÍ'. Mzéphosv' olssé|' s

l

A cilé |Tbn.Tagol

l

ksz'leu gofrb|yukak is a|ka|h&ha|
.ik.akk.ó[é!ek n. hási|sák k] d..ryagot'
oéppe|

var.ion kel|óen ho9vÚ

im Fmutszá|ág po|iészleÍ crnál és 705 H

Aga||él és haiÚla

Dhlona| su|ch|íg

l

l

A 5zór szá|iónyában vaÍjon

a

. Bzegé|y.,ket és a fuhaé |ekel blosan és
ladjá, elyútb| dÍsziti is'

mego|da.'-B'

l

.

Nére' múbólrek á

selyempapi.r

Az ]|]es2teseket inkább gomboslÚve|minl lél
@|éssé|je|ö|jé' H.|y6ze e] a túket a Va.Já.
.i WÉ| jobb o|da]án' nem res*é elymáslól
A *ínésfujú gorboshjkél kónnyebbén észre.
veBzi' ámikor e| ke]| lávolil.n] ókél,

tjpmú' 14.és vagy 15.o9 tút'

Íény6s o|dá|a haihM &.a' hogy a
Íéníe|ü|élhe TdátapádiM' |lyen eselben legyen

;|RÉ {Nedv6 kinéz.túr.ft vagy

MÚszlRME

a

*e!ó'ékhez & i||e*té*khez'

h6Ezrd pn 6nom oönbhooyj

ók á {:iÉ .nyalon Mindig

tül.

béÉleaá. és ügyázT.' holy

a

*ms

BÁRsoNY És ÖRDÖGBóR

l
.

Kis ta]pnyom á 3t á]ka|mdzon. hogy no p ré se|je Ós sze az anyaq szá |ail
A váÍásjé|o|ésekeLést'cejésl se|yefcéÍná!a| végezze
l705 H ípusÚ 1 1.e9 lút és Ínom .é Ínál hasz ná |ion ' Á báGonyhoz 'A je]ú se]y eF vagy ny]oncé rnál ajá niu4k
Mnd]g szá]irá.ryban Varjon
A nincmsts vaíás érdékébengyénge
me|btt oonboslrízzé vagy
ósszé áz anyéqot ( áésd a 19
'4zílésgéppe| ls. hosszú és szés
'éÍft]le
o|dá|t) Ho$zú és e9y96 vaÍa|okná| ÉÍ.e|het
c]k*kkóltésse|,
H. cippzáÍál Ve be' vakszemó||ésse] cs]ná|ja, ez mjdien |áthala|an vaÍásl erédnényez
gTmbfejú rúlhászná|jon. a nomá|isnál róVidebb ó]lésekke|
PannébáEor' €fásáhÓz

l
.
l
l

42

4B

clPPá

ossze á llítási rész|etek

€"*:flg

&q

z|pp6Í Fool
bL.nolNo.d|o

A ftjvián] Úz|élek po|é n &k€|e

l

PÍogÍamtáGa: B.c.D

r

Átaános lende|tetésú lÚ|ap

tLTEssEL

c'ppáÉ| ta|álhat. e&k ktztí

bzlo.an van olyan are|y az tn teÚeinek ponlosan
megfee ' AcippzálGomag bizonyáh láíalmaz havná|a|i
ulasíiísl s áekulán. á cippzáryadó !a|p seqÍlségéVel on
ktnnyen VaÍhal egy egy€nes

R BEVARR,/i sA vÁlGzEM

voná|a|

egéven kÖzel

l

Á|tákinos rendetét5sú tú|ap

a

bevaÍásáhd vabzémóhes| has:ná]
va e €lyenes ó|tés h6|yét, é!y májdnem lál.
hatálhn vaí65i eredúé nyt kápunk' Ez a t ié}
,|o||
mód kitijnóen me!íe|e| a kótdt és bo|yh6
A cipp2áÍ

z|pp6rFoot
loF|ghto|Ng€d|6

1 A *abást 2'2 cm.€s Íáhagy&sá| vé0e2e
Á cippzáríyomóla|p

.

l.lsz.R|ésé

Ha a cippzáÍ a ü jobbolda]a'n ván:
Nyofr]a ba Éa cippzártalp béá||ílóját hogy a bnószál a
lá]p iobbodaáE kénJÍón és á tÚ a ta|p jobbodal

l

.

ta p

(

baodaLaÍakenJji.in'ésátijala|p

A cippzá

tstá p

á

száíá

páft nlhal ó á

a

tartószára

ba|o|da|i beváaásába

3

o]da]on |e|Ítak

be|||e62té

séhez

2 VaÍja be a c]ppzád a *okásos nÉdon' eoe.
9€n az Uto]só LéÉsig.majd foÍdilsa meg

3
Ha a cippzáÍ a tÚ ba|o|da|án vaÓ:
Nyomja ]obbm a cippzána|p beá||í|ójál hogy

cippzáÍ

Do|gozon ajobbodóron' és Íöozltse á cpp.
záÍ sza|agjá l aombosM kke|

**T..

4. Fércé|jenegy vezelóvonaat a c'ppz6Í
ho9szában kb 1 Ú íe a ruh*zegé|ylóL Vi
gyázon, hoqy a iLtések há|adjanak keiesz
lola fuhá mindegyik ÍéIeoénés a cippzáÍ

5 Á||ílsa be a cippzáFnyorölá|pát

5 Folllil'a

a lú jobb.

a ruhát ionákjáVaL kife|é

Heyaze

é|a cippzáÍ a|9ó végé|az aÍryaglovábbitÓ
iTbn' és íoÍdiGá a ruhá e|éjél á férceiés vo'
naáÍa' egy puha visvahaibs| végezv€ á lú

7 A lBa bé a pÍogÍamldrcsá. és úqy |]e|yez.
zstNó RszEG És
A zsino rsze!és egy plo'j e]já rás pámahuzalok'

Makhg wellnq |or 6 coÍded s€6m

*gésre

qye€kfuhá

k.

b|ú&k és fehéfremú
Ennek e||€*its9éhd egszt.
varqá bé a zsinón a meoie|e|d *alágba (vagy vegyo meg

mál e]kév|tve a rövidáfu-borban)

ulána váÍ]a be a

szegé ybe, Mindkétesétben á cippzárta pál hászná|]a' hogy
az T[ések a zsinórhoz kóze| keÍuljenek

ze é| u anyaqot' hogy a elyénes Ó tesek
es a cLppmenjének keÉszlÜla anyagon
's
zár sza|agjá n is' az o|daka kéÍÚ|ó i'hések
ped]q a Visszáhaitás szé|é! ógzÍbék

3' EngedJe le a nyomó|á|pat é3 assa vaoon
A vaíás uli'n távoLitsa el a íércél'és kTnnye

dé4vasaljaduanyagol

45

wronq

sidc

rl
I

E!ry ruh.

lside
l,l
,

€oy

egy kábát vona]ának hánosü|yc
és égyy4j nego|dás egy
Vagy Itbb 9l váÍásá a ga||éfun, haíókán'
zsébsken gegélyeken. 3lb' A ió khézés éÍde
kébéihaszná|jon égyeB o ésekké| v5Ít vo'
nalakat a naoyobb hatás kedvéén váÍjon
gomb|yuksélyémfu| DívÍésü|heszná|hat cik.

zásíG p6kIikus

I

I r
rR|qhl

DÍszíTó iLTÉs

VÁxszEMo LTÉsÉsszEGE LYEK

i

-l
I

I
I

.-l
)

So{

Edso

l

Á|t'|ánc

!

Álta[inos rendéfetéslj ny@óla p

.

vak.zemo |lés.vezeló tarlczék

Íendellet ésútú|ap

A vak*énróltés eoy laÍtjs suégé|y.befejeés|ad á |eglóbb
eqyens
kónnyú él kózépnehéz anyao.ál Légjobban

*oé|yekhéz a|káh*ha|o TÚzÓ(

szl'zot

egyfu

d

Íálé16vagy

e|

á

7

Topdncb|ng il|ü! tíonoycanb

könnyedséqoel ehél
Vakszenrótés*| báéjdn] Mivel a vakszemÖ|tés égy kis
oyákol|alot ]qénye|' ezén é6szól mindig *iná|jon ely
nem

]

szeoéLyéket

Teqye fe| a

!épE a vakszent|lés'veeló|

2 Készíbéé| a szégélyt a vokoí módon'

(]ásd

Sbp

ffil

1

Há 6et|eg

a
réÍeés9e|aká.Ja he|rzetben iaÍlani. hooy
sze!é|y vé|éló| |ega|á bb 1'5 mje |eqryen ' 'él@|és

3,

B||nd!Ülch Hom

A2 anyag vÉszájáva|fó|.e|é foÍditsa |e aszégéiÍeqy |á!y
beh.]ti6t képezre kb' 6 mm.€ a *qély su |éló ' oyengEn

4' He|yeze e] a szeoévt á nyonjla|p a|a|t ú0y hoqy a
vis9zahaíá s az .'[ ésvezet ó peÍem éve| vemben |.gyen '
ulyelen am hogy az ö|tésvezetó a behalás és a
szégé
íelsó része kÖzófi léqyén,

y

5

a

Íryomjla|pa( és ü0y vaíjon. hogy az
|y szé éÍea2 olda|sd t liesék pedig
visszahaíá sÍa essenek VaÍás krzben vezsse
vona|ban a szeqé|yl' és á vjsszahaíást

Enaedje |e

eqyenes

ö]té

BEszÚxíTÉsÉxXÉszÍÍÉsE

l
l
l

Proq6mlárcsa, E.F.G' H vagy L
Ána|ánog Ende|tei.' sÚ iúhp

Slop 2

Á|bÉnos énd€]t€|é 90 nyonóla|p

I

I

sék a szegé

a
egyénés
élyen|ete*n

nyomja

a

ólésv*éló peÍeme ie|é

A *lkÍietl álmne|ekeI cikcaktó]regsel ]ehet
a lelszebb€n
e|ké*íieni

j' &ab]a kia

szúkíléshe|yél a @ndó ö]tés.

Slop 3

2. |||és*e 05sze a |wágo( szé|eket' és túzzé
meg oohboéil'vé|' v'qy lérce|je ós*6 mu.z

Blhd3llch H.n comp|el€d
46

3 vaÍja ówe' mmdkél végén átT|téssel a
vamás melelóslÉsére'

s|ops b Makhg. oaÍt h

lnffic'|!

Díszítő rátétek

KöNI{YEN FÉsLó ANYAGoK VARR'/ÍsA

szpÉ és é|dékes* EM á fuMztol és a házIádás íehémemúlTerezhel ónánT akoi:sokal kimJzo||]al
€gy kónyvbo|egy egysze.Ú kóNona]at vagykvághalegymotivumolegyminlásanyagbó
AzonTs vagy ki]kjnbózó
texluÍá]ú anyagokat Uqyanilyen jó |ehel komb]nán s
A2 ápp k'|ás

l

PfugÉfrE!,rcsa: É.F G vágy H vaqy J.K

l

Á[á|ános Ende|tetésÚ lú]ap

.

Á|iá|á

n6

Az app|ikáláshd a ]egqyakÉbban haszná| ó|lés a zán c|kcakko]tés Á2
anyagnak megieLe|d€n' de soha ne csnálon 1ú szées t[éseket

Íende|te!ésúnyomd1a|p

Haapp]ká|n|fog cs ná|pn egy kisérel pé]dáÍryt' hogyaza|ább|mód*€rek
és az on e|képzeléséhez
Ha

4

anyaa konnyén íosz|ik'

a

é|ek |evaíása fog

bnást

ELTKÉszÚLEÍ

l

1' Végezen eoy kisé ététannak

meqhal'ozásáÍa arey a |egjobb.n

2
]]lik

ö|tésfointának

d

ányaghe'

á

2 Á||ísa be & ttés hosvá!ésszé|ésségétazanyalnak

t

mm|ng s6ám Edg6B

3' Eoyen|etesei vágja |e a szgély szé|eit vé0e2e a vaÍast
kózé| a sze!é|yráhaqyág !zé|éhéz,vaqy & anyaa

l

any.oré a iálétteÍVét

Váí]á kóÍÚ a léry€jzol egyenes o]téss€
(óv d tLléseke| haszná|ion)

r
.

d

Férce|je rá

Távo]itsá

e

a íércé|ésl.és Vasa|ja

k az

A|ka]fraza a specá s Íende|telesÚ Tyonó'

h|pal é5 u á1áános r€nde|elésü

tÚ]ap.t'

vágásÍe|ü]eién' a B]z szennl'
4' Ha a

vaÍásla Íáhagyás é|éhezktze|€qzi

vág]a

bá

1'

]

llód.zér: Kórü|vágás a íélvarás után
t|lésre és a
á ítsa ktze| & F-h* &

A Litsa be a qépet a kivánt

prcg€frtárcsáI

2 VaÍ]a kórij|

a le|jes

iátáél

app iké .ó|tésse|

3 Vágja e a feégeoes anyaoTt kózvetenL]
é VáÍás szé|éneqy himzó óvá|

2' Módsz€r:

l

F€|vaEás

után

Vág]a kóru|a Íálé1anyagál ktzvelénu|á
kÓruonalat ]eó|ó

2

a *órü|vágás

íéÍÉés
fre

lett

A] iEa be a gépel sima c kcákkÓ tésÍea
pÍogÍain|á rcsél pedio
F hez kTze ' az É

d

3 Váoa krÍu & e|ekel dkcakk sza!énT|Fsse
am eqy sma cs bqo k]készíléslád' és

ov6t6d9od s€áB

48

FiniÉh

nem kván Úlo|agos kólü|Vágásl

rés széesséqéugyan

yé|1ozla1haló az

krzÜ mély k a égmegfu e óbbazanyaghoz

C ső sze

.

Á|ta|ános EndehetésúÚihp

t

Ák|ános Íende|Etésú nyomóta|p

ni anyagTk

v arrá

sa

Puha és Íinom anyaqokon' mm! a |Íikó' fá|yo| é3 kcpp. a
kagy|ózás |átványo9 beÉje43t ad a keskeny *gé yekhez
hqitókákh@' b|úzokon' kombinén. aBóvok.ryán

*

sh6ll Edging w h rhs Bllnd ltch

\i

!i
I

l
.
l

A||a|ános .ende||etésú |ú|ap

:/

/' ,' r\Í

/t

Á|t'|ános Ende|létésúnyomóla|p

VaÍás sebessége: métséke|t

A íago|á|ás két ányagdarab ösggarása egy nyfut'
Gipkeeú díszitó ó|tés.e|, Ezl a |álványos mego|dj sl €!y
záí ove ok.tl|.és*| lehe| e|émi' H.szná]ja a déko€lÍV
s*eesvam'she á
Óssz€€ÍÉsához'

fuÍdóruhákon' vagry keskeny

arevekbó| ely

!g|,es ruhát is

6lkok

Tg€áMihát

Any.9d.6bok Ö.szeá||ltáE. lilzd.|é.s.i

Parch*ork Qoalllng wilh

lho

Clo.6d-Ov6rlocl Sllch

A szabadkaos VaÍás elyszeÍúbbéleszia2
aiyag keelésélhá nehezén hozzáÍérhetT
ré*eken kel kónóris vaÍás1végeuni A k'
Ltnrsen há9nosnak tadon néhány É|dát
d€ken a képeken úutat]Jjuk be Á szabadkarm Vaftishoz nyomja úé9a toda|ék6sz|á k

5

// -'

o|dógombját és veqye ]e a |oda]ékasztat

oaÉbokbóL ósyéá||iloÍ igÍikjk 6 hliztáÍ|ási ruhák' amelyeket
éoebb.n ké2é| váÍdák .'sszé. qyoÉan ós*eá||ífia|ók és
egyúna| dlgílhetók
ovel|ok ö|té.Ee|' Az
ósgéil]sz*j*k Íuga|fusak és iaósak |esznek' ha d| a

a án

szlresö nés'nütá t a]ka|mdz.

50
51

l
I(ÁLAPoK, TASXÁK' BABARUH
BABARUHAK
AK
Ha*ná|á á szabadkaós vaÍást ha ka|apot iáskál vagy
babáÍuhá l Vá
há kis kólkóós

Í Ennek iga

é|ónyét ak*or fog]g ó*Íevenn

Íészekétke|| Varrni' vagy a

d

i.

iszilr5 |úzde|é st

KÉzELóx
FodÍT9 szegé|yúké2€Lók fevárása. esel|eg
khangsü yozása díszítóó|tésse| naayon éqy
szeÍÚen e|Véqezháo' a szabadkaÍos vaÚássa|
Az anyaq 9ímán ÍoÍgalhaló a gépkaron teles
rá|átást adva a váíás Vonará és annak

53

Fo1to2ás

A cikcákk sztréGö|iést éppén úgy |éhélhá*nájn] í'tozásÍa. mint vaÍ*ra Ezén és a kÖVéd(*ó o|dá|on bemulalunk néháíry É|dá| a
fe|haszná]ásÍá on óÍÜ|ni fog. ha újabb a|ká.

meási

K

JP-.

teÍü|eteket Gdez lb| naoának'

l

Á?|án6

l

Á ta

rende|ietésú b]hp

áno. €ndeftete

1 Vágja

|e a Íosz|ot

sÚ nyomótalp

v.|ekét

2 Tegyen á]álélét a *akadás

a|á

*

anyag

Vaqy
Vis*áján (áz a]á|é!ét ném ké||íéÉe.

gombosiú2nL' nive| a kóvelkezó épésben
má. rslzdárja a *akadás szé|eit)

3 VáÍÍjon áz any.o színón ósszéhozva
JELVÉ|i|YEK' €MBlÉ|'Áx é. |SMERTETo' JELEK
Bám ]yen nalyságú és ah|ú je|Fjy' embléma é9 bre'teiójé|

oyoÍsan íe|vaÍhaida uokryákÉ vály elyenfuháka a
gbadkarcs vaFás a|ka|m4igíva|' RazitE€ eékétdkEkk.

a

vá

ilfr'-

4 A szakadás saÍka]n és á véqeken sÚntse
az r[éseká. hogy a varal6rósébb |elyen
5 Váoia

kÖrü|

a

a|átétei'

Az tvbÚjl'ttjk l€Íhe[ ponli'inak meqérjsíc
@|jábó|a síma cikekkó hést a|ka|mda' a
szatenó[és ó|téshosváva| Uqyaneí az rLiésl
a ka|m@a á zsébéksaÍl€náL hárisÍryakÓtók

Ba.Tácked

Belt

loops

levarásáná' vá||pániokná| óvhuokná|ésa
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sziE.cs.ruhJk]ávíl.sa
Kikopotl vagy tépeii gye@kíuhál. k.Jlótt anyago(

-,W**

t

Á|ta|ános rendeltel ésúi|]]ap

|

Áha|ános Íende[elésúnyomóláip

l

VaÍás sebessés€ mé6éké|I

valy hááanási váeonanyagol kis gyakoÍ|atla|
könnyén be |ehe| stoppo]ni Vá|aszlhál holy
híroókeettel vagy áné|kú| akaÍja'e Vég4ni a
stoppo|ásl Ha nagyobb e]]endPés *úkséges
aján]alos a

híroóke€t haszná]aia

AszIEms anya!Ú.uhábah és'ehéremÚben végzetlvaÍjs
melta'|tja Íuqaha ssá gá1 ha a VaÍásl mé hseíó hé sse| velzi
Végeuen é9y k'*Éel€t 6 p.o!ÉmÉcákhe]yes beá]]ilásáÉ

slrolch Gamont F€patr

stoppo|ás h.nzókeBt nélko|

l

ÁLta|áí6 Íende|tele sú lú|ap

l

Álb]ános rénde|tetésú nyomótaLp

1 Ha

2
Avam'sokban ke]étka.tt szakádások ibnnyen és gyrÍsan
javilhatóK áz egyenes *trec6d|ésse Ez a Íugahas Ó[és
idéá|isán a|kalmazhaió kÓlótt és sztreG anyagokhoz' és
kú|öhósen a|ká|mas áz ívé|tvTná|ú Váíások javílásáru és
meqetdsitéséÍe'lovábbáo|yanVaía1okhTz' áfreyek viseés
1 Véq*zen4gykiséÍ|elelaheyesbeá]]ilásm€glaáásáÍa
a szakadl cérna*áat' és nyomia óssze a
megvaÍándo szeqélyeket

2 TáVo]i6a e

3 Vár4on Véqio az é.edet] vaÍásvÓnalon.

hú2ás nélkÚ

Vdesse d anyagot a nyomTia p a|alt hágy]á hogy a9ép
mozgassa ázanyalol áz oda vss:a Ö]tések ktzben A
VaÍás mndkétvéqén6iná|jon 25 frfr es áb]tésl

!,6

a Ío]iozandó teíd|é( nyitoft fércé'éna|ája

Hevézze e| a folbzando, anyaoot á nyomóIa|l
T]t.sekét
anyago| vá!
a|á, és kÉd]e e|

a

d

bkozva gyengéden hÚzvá és l.!va.

3

Folyiassa ezt
a

a

oda.vissza mzoá!á st amio

ó le.o|e| regie]]k páÍhuzahos

var

'oltc2ánd
€lokka|'
meqelósítés ü']jábó ugyan.
'ovábbi
is'
ezl végee
e| ke€szliányban

Damhlo un$oÜl

A VARRÓGÉP

sloppo|ás hÍroók.rettél
(a hfroókeret nem laíozéka a gépnek)

GoNDozisA

A varrógép tisztítása
EzavaÍógépévekenkeresztü|hibáÍanu|foguaontszolqá|ni háidqébó|néhányperceIszenb|alsztániarlásr. Hooy

m|yén qyakan ke| eiakaÍílani' az anó fulo' holy m yen gyakÍan

l

Anya!|ová bbító takaró|ap

t

Nyomóláp száÍa |eengedve

Figyé|ém: Mié|ót houákezd a

ÍáVo|ílsa

e

1'

Váda

2A

|e a stoppo|andd 1eÍÚ|et fosz|oft

vé|éil

hiroókerel kózeÉle he|yeze e| a sioppoandó

3' Hé|yaze eia munkálaíedóap íó|é' és éngedje ]e a
nyoúóla]p szání! hogy á nyomás| bekap6o'a.

4

bá| kezéVe| hr|sa |eán a Úszá al' majd a kézikélék
ío4a|ásáva|hozza
a bobinszá|al, Fogjá re! mindkét
*á|végel' és 6Ú|'ess2e
'e a túl4 anyagba'

5 va'qa
6,

t*tiNá freg

'ontos

.

A fuszílót]ál*ákál. a szá|erekjl. á 92á

.

A nyomó rudal és a lÚlarló száÍal'

l
l

A bobinházat (Ha t naoyobb (tmeqÚ szö*
taálható' vegye k]a bobinháza| a t]sztitáshoz

,.'r,rln:

A qép egész ie]ületél (ha s20ksé0es nedv'A.
silse meg a loÍ|ókendól' és he2ná|lon !yén.

Vegye e a gép hom

ok|apj

ál a 60 o|da|Tn

En

lak szer nt és a mogóne Evó t6rÚ]ete1 t szlítsá
meo eoy puha ecselleL (áz es€t nefr lérozéka

TáVo ÍEa e| a lÚ|áprl a

3

o|da|on lejrták sze|nt

és puha *sefiel liytitsa meg a tú|ap és súszó.

körú| a sloppo|ándd leÍúletétfuló ó iésekké|'

Vár)on keÉ*tü|a nyi|ot| teÍú|elen, a hímzókeíet k]s
frozgálásáva|áz á só ba széÉltj|aIe|só jobbig Ta.lsa
szo.osan eqymás me||eí az ótések voná|ail' amé|yek
egyíorma hosszúak egyenek

7 Há

lkzlíláshrz' húzza k a há|ó2at csétékozót

a pihékel és *á|akat a gép

Puha keidrve]

vegye |é a nyomótá|pál a nye|éve| eoyutl (ehhez ki ke
b2'Iani a csavaÍl ame|y a nyomóla]pat óezítia nyé|he)
szeE|je íe|danyaglovábbitóí€dólapjál(ehhez
á3 T|da|on

haszíála'

á ny(ot leÍÚ|el frár be van

Mégjegyzés: noÍmá|ig haszná6i me|lelt a
oépel csak egyá|en poTtor szükséges o|a]ozni'

lóNe végezze a íoppo| ást

h íroóke.elben va|ó mozgal ásáva|.
a|ka]mahalc hífrzéshezésfunogÍámok készíleséhds

Ez a módszer' áz ányag

Oemhg Wllh Embrolddry Hoop

58

59

A

a

bobinház,

kis?erelé se

homlok|ap

és az

izzT

Figye|em: m|é|dttkisz€É|ne abobinháza!hoh|ok|apot

és áz

ízó! húza kia

A Varógépbe |egfe'ebb ]5 Úat|os izzót *ábád bétenn '

Az Ízzó csÉRÉJE

há|óz.ü csal|akozótl

Flgyé|em: l/liélót| kiv.nné az ízzól,

hú2a

'd

a

hálóz.tl ca.t|.|(ozót|

A soB|NHÁz K|. És usszAszERELÉsE

I

Emelie iel a nyomrlapai

yk és mutatd uÍáva| húza |ejjebb a lar1ó
konzo[, Az izzótne pnjbá|ja kcaavámi. hanem
nyom]á á ío€a]at ia]pa Íe]é. és csavala bá|lá
HüVe

tFoÍqassa akézikerekéI amiga1úányordb|pió|ék€rü

t

Vegye k a

bob nl

A bobinház kvélé|éhezfoÍd$a e| hálÍa'e|é a

bobinház

ámedd! |ehel Eme|je k á b.bnházat
A bobinház v|sszaszer€eséha a V ás végeI he|yeze áz
anÚáotovábbilóa á' ésícidit$e|abob]nházal a Íajz szérinl]
ÍógzitÓ]él.

heyz€be Fo.dÍlsa éóre a ÍögzilÓla bÓbinház |]elyzeben
bnására Ha megieeo, heyzetben van eLLenorize hogy a
bob'nház nem szoru|'é. és van e egy kLs krÍiÍányu

I

Heyezze Vssza a lÚ|apol

l

Telesén zár]a Vssza a causzó|apol. |enyomv! Ve|e
má]'l ógzils€ a tijapol

a ú] ízzót a fog|a|alba Áz izzón |évT
csap a icq|a|.ton é!ó hasitékba kéro|jtn Nyom
]a be az izzól' és fcÍdGa 01kózé9ig jobbÉ
NyomF vissza a konzol az üreqbe
Tegye be

changhg
á

tú]ap ogzitócsapjál.

csÚszóLAF LEVÉÍELE

Á
N
Le

^cs
ke

kürnósébb ok
]en Venn

|ódik kÓnnyén

l

A HoMLoKLAP LEvÉTELE

. csaváF
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