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Idun
Art.nr. 920

3095:-

HUSHÅLLSSYMASKIN FÖR HEMMET
Idun 920 är symaskinen till dig som behöver en praktiskt hushållssymaskin till
hemmets alla syuppgifter. Passar även dig som är nybörjare med liten budget och
önskar sy till dig själv eller familjen. Du behöver en kvalitetssymaskin som håller i
många år framöver och som du enkelt kan ställa undan i garderoben när du ej
använder den.
SÖMMAR
●
●
●
●
●
●

Raksöm
Sick-sack (max. 5 mm)
Trestegs sick-sack
Fållsömmar
Elastiska sömmar
Automatiskt 1-stegs knapphål

170 X 110 MM INVÄNDIGT ARBETSUTRYMME
Invändigt arbetsutrymme på 170 x 110 mm till höger om nålen. Perfekt för att lappa och laga de stora projekten eller
andra projekt där extra utrymme underlättar arbetet.
UPPLYST ARBETSOMRÅDE
Arbetsområdet runt nålen är upplyst av bajonettglödlampa.
FRIARM
Ta bort friarmsbordet/tillbehörslådan och frigör friarmen för att enkelt trä på ett byxben eller en ärm som behöver
fållas.
TILLBEHÖRSLÅDA/FRIARMSBORDET
På fronten av friarmen sitter friarmsbordet/tillbehörslådan, här kan du förvara alla tillbehör som följer med maskinen
såsom pressarfötter, nålar, rengöringsborste m.m. Fungerar också som ett extra sybord.
GREPPVÄNLIGA REGLAGE
Välj söm och justera stygnbredd, längd och trådspänning med greppvänliga utvändiga reglage.
5 MM BREDA SÖMMAR
Stygnutbudet består av de mest använda sömmarna: raksöm för att sy ihop tyglager, sy i ett blixtlås eller fålla. Du
kan självklart använda 4 mm bred tvillingnål till tvillingfållar i både fasta och elastiska tyger för att fålla. Sick-sack att
kasta kanterna och sy fast applikationer, trestegs sick-sack att sy fast en resår, elastisk söm till trikåtyger,
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TRÅDSPÄNNINGSREGLAGE
För att skapa ett stygn behövs det två trådar som knyts ihop. Ett perfekt, hållbart stygn skapas då knuten
balanseras till att hamna mellan tyglagren. Trådspänningsreglaget tillåter dig att enkelt balansera övertråden.

ENKEL ATT TRÄ
Det går snabbt, säkert och smidigt att spola undertråd och du får på extra mycket undertråd på de höga, djupa ”J”
undertrådsspolarna. Lägg spolen i spolkorgen och ”fiska” upp tråden.
Det är även enkelt att trä övertråden. Två nedfällbara trådpinnar. Kodad trådväg och avslutningsvis bekväm
nålträdare för enkel trädning av nålen och för snabba trådbyten.
TRÅDRULLEPINNAR OCH TRÅDRULLESTOPP
Två fastmonterade, stående, nedfällbara trådrullepinnar sitter på maskinens ovansida. Genom att trä symaskinen
med två trådar och välja raksöm får du även möjligheten att sy tvillingsömmar.
TRÅDKNIV
Sitter ergonomiskt placerad på maskinens vänstra sida. Skär smidigt av tråden efter varje avslutad söm.
Tidsbesparande och inga lösa trådar under sömnadens gång.
HJÄLPLINJER PÅ STYGNPLÅT, SPOLLUCKA OCH FRONTPANEL
Stygnplåten och spolluckan har guidelinjer i centimeter och inch för exakt sömsmån eller när du fållar. Likaså finns
linjal i centimeter och inch på friarmsbordet.
PRESSARFOTSLYFT
Lyfter och sänker pressarfoten. Genom att trycka spaken ett extra hack upp så får du ett extra högt pressarfotslyft
för att sy i riktigt tjocka tyger.
PRESSARFOTSHÅLLARE
Pressarfotshållaren är tillverkad av metall och håller pressarfoten stadigt på plats. En liten spak på baksidan av
pressarfoten tillåter smidigt pressarfotsbyte, snäpp av/på.
BACKMATNINGKNAPP
Håll knappen inne och maskinen syr bakåt, används för att fästa sömmen eller till förstärkning.
5års garanti
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Se denna produkt på vår hemsida: http://pastellen.se/products/view/idun
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