
Vidste du, at vi sælger professionelle 
overlockmaskiner, som er beregnet til privat 
brug, og som kan klippe stoffet til, sy og 
overkaste sømmen på den halve tid? 

Hvad kan den ellers?
PROFESSIONALISME Hvis du ønsker at sy 
professionelle sømme og opnå færdige effekter, der er lige så 
gode som på det tøj, du køber i forretningerne.

HASTIGHED PFAFF®-overlockmaskiner kan sy og 
færdiggøre en søm, som din almindelige symaskine ikke ville 
kunne klare, på den halve tid.

ALSIDIGHED PFAFF®-overlockmaskiner er alsidige og kan 
bruges til vævede stoffer, strikstoffer og en lang række andre 
typer stoffer.

SØMAFSLUTNING PFAFF-overlockmaskiner afslutter 
kanter på pressede åbne sømme og oplægningskanter for at 
forhindre, at de trævler.

DIFFERENTIALTRANSPORT PFAFF-overlockmaskiner 
transporterer strikstoffer uden at strække eller folde stoffet, så 
der opnås en jævn søm på tynde stoffer, der har en tendens 
til at rynke. 

ELASTICITET PFAFF-overlockmaskiner syr sømme, der er 
lige så elastiske som det stof, de er syet på.

DÆKSØM til oplægning og pyntestikning giver en langt 
mere elastisk søm, end du kan opnå med en almindelig 
symaskine.

DEKORERING af håndarbejde, jakker og andet tøj er 
muligt med mange forskellige typer tråd, garner og bånd 
i griberne. Og mange forskellige teknikker til dekorering 
af tøj gør det muligt at skabe en topmoderne og helt unik 
garderobe.

RYNKNING af tyndt- og mediumvævede stoffer udføres 
nemt og hurtigt, så syning af boligtekstiler, påsætning af 
flæser eller rynkning af en nederdel klares let og elegant. 
Dobbelt så hurtigt som med en symaskine og med mulighed 
for justering!

QUILTESYNING går som en leg og sys med en pæn 
finish på vrangsiden ved projekter, der ikke har flere quiltelag.

Og det er ikke alt!Der fås ekstra trykfødder 
og pyntetråd. Kun din kreativitet sætter grænse for 
specialeknikkerne!

Hvorfor købe en overlockmaskine?



Beskrivelse af overlocksømme

5-TRÅDS OVERLOCK: 
En 5-tråds søm er ideel til syning og afslutning af vævede stoffer. Det er den standard, branchen bruger. Den består af en 
ligesøm (kædesøm) og en 3-tråds overkastningssøm. Der kan bruges en 3- eller 4-tråds overkastning på de fleste vævede 
stoffer, men en del type stoffer brister ved disse sømme, især hvis sømmen belastes, eller der er tale om løst vævet stof. 5-tråds 
dobbeltkædesømmen er en stærkere søm end 3- eller 4-tråds overkastningen. Fordi 5-tråds overlock'en kombinerer en kædesøm 
med en kantsøm, fungerer den også som en sikkerhedssøm. 

3 mm OG 6 mm DÆKSØM: 
En dæksøm bruges til at foretage professionel oplægning på strikstoffer, undertøj og sportstøj. Den kan også bruges som 
pyntestikning. Den største fordel ved dæksømmen er dens elasticitet på strikstoffer og andet strækstof. 

TREDOBBELST DÆKSØM: 
Den tredobbelte dæksøm bruger alle de tre forreste nåle og kædesømsgriberen til at give den overlocksøm, der har den største 
elasticitet af alle overlocksømme. Sømmen kan også bruges som pyntekant eller pyntestikning. 

KÆDESØM: 
Kædesømmen er ikke elastisk, men den giver sig mere end en almindelig ligesøm, hvilket gør den til et fremragende alternativ til 
stof, der har en tendens til at rynke. Overlockmaskinens hastighed og denne søm er meget nyttig til de mange lange ligesømme, 
der bruges ved syning af boligtekstiler.
En 2-tråds kædesøm stabilierer sømmene i løst vævede stoffer og strikstoffer. Den kan også bruges til tilpasning af tøj. Træk i 
trådkæden for hurtigt at pille sømmen op.
Der kan anvendes pyntetråde i kædesømsgriberen for en dekorativ effekt. Knaphulssilketråd, rayontråd og fine metaltråde er 
velegnede til det formål. Sammensyning af quilteblokke fra vrangsiden med en dekorativ kædesøm fungerer godt og er en pæn 
detalje.

4-TRÅDS OVERLOCK:
En 4-tråds overlock bruges til syning af sømme og mange andre specialteknikker. 4-tråds sømmen er meget sikker til de fleste 
typer syning, og den har en sikkerhedssøm, der kører ned langs midten af overkastningen.

3-TRÅDS OVERLOCK:
En 3-tråds overlock kan sys som både en bred og en smal søm. 3-tråds overlocksømmen bruges til sømme på strikstoffer, eller 
når den pågældende søm ikke udsættes for særlig meget belastning. Den bruges også til pynteteknikker, usynlig oplægning samt 
smalle kanter og rullesømme. 

2-TRÅDS TEKNIKKER: 
Hovedfordelen ved en 2-tråds søm er, at den giver en tyndere finish eller søm. 2-tråds indstillingen kan bruges til en lang række 
sømme, herunder en 2-tråds flatlock, en 2-tråds rullesøm og en 2-tråds overlock. 2-tråds overlock- eller sømfinishen kan bruges 
til at afslutte en kant, før den sys med en ligesøm. 

RULLESØM: 
Rullesømmen kan sys med to eller tre tråde. En 2-tråds rullesøm bruger mindre tråd og giver en blødere og finere finish på tynde 
og meget tynde stoffer. En rullesøm kan bruges som en søm i meget tynde stoffer, hvor der er risiko for, at sømrummet kan ses 
på retsiden. Rullesømmen kan bruges til at afslutte duge, servietter og boligtekstiler. Den kan også bruges til oplægning i tynde 
stoffer og tørklæder. Dekorative kanter opnåes ved at sætte pyntetråd i griberne. Syning over en garntråd med pyntetråd giver 
et smukt bånd, der kan bruges til at dekorere håndarbejde og tøj. 

FLATLOCK: 
Flatlock'en kan sys med to eller tre tråde. Den kan bruges som en pyntesøm. Specialtråd i den øvre griber bruges, hvis du vil 
vise flatlocksiden af denne søm. Pyntetråd i nålen bruges, hvis du vil vise sømmens side med stigesøm.


