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Dziurki prostok tne 
Ustawienia maszyny 
1  Wzór:  23 
2  Napr enie nici:  AUTO 
3  Stopka:  do obrzucania dziurek R 
4  Docisk stopki:  5 

Dziurki prostok tne 
Wzory o numerach 23 oraz 25-33 słu  do wykonywania 
dziurek prostok tnych.  
Rozmiar dziurki jest ustalany automatycznie po 
umieszczeniu guzika w obwódce, znajduj cej si  z tyłu 
stopki R. 
W obwódce na stopce mieszcz  si  guziki o rednicy od 1 
cm do 2.5 cm. Po wybraniu dziurki, której rozmiar ustalany 
automatycznie na ekranie pojawia si  komunikat o obni eniu 
d wigni do obrzucania dziurek.

UWAGI:
Czasami konieczna jest zmiana rozmiaru dziurki, aby 
dopasowa  rozmiar dziurki do specyficznego materiału  
lub nici. Wykonaj testow  dziurk  na skrawku materiału,  
aby sprawdzi  ustawienia. 
Domy lna szeroko  dziurki jest ustawiona dla zwykłych 
materiałów. Do materiałów elastycznych lub delikatnych  
u yj usztywniacza.

Szycie
A  Naci nij przycisk podnoszenia/opuszczania igły,  
   aby podnie  igł . Załó  stopk  do obrzucania dziurek R    
   ustawiaj c bolec w rowku na uchwycie stopki.
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Dla łatwiejszego zakładania stopki mo esz podnie  uchwyt 
stopki nieco wy ej.       

      1  Wgł bienie 
      2  Bolec 

B  Wyci gnij obsadk  na guzik do tyłu i umie  na niej guzik.           
      3  Obsadka guzika  

UWAGI:
Wykonaj testow  dziurk  aby sprawdzi  jej długo .  
W razie potrzeby dokonaj korekt przy pomocy ruby  
przy stopce (4). 
Aby zwi kszy  długo  dziurki – obracaj rub  w kierunku 
wskazanym przez liter  “L”. 
Aby zmniejszy  długo  dziurki – obracaj rub  w kierunku 
wskazanym liter  “S”. 
  4  ruba reguluj ca  
  5  Wska nik  

C  Poci gnij d wigni  do oporu. 
      6  D wignia obrzucania dziurek 
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B  Szyj lew  stron , prowadz c materiał tak, by ciegi po 
prawej stronie znalazły si  w pró ni. Po sko czeniu lewej 
strony, naci nij przycisk lustrzanego odbicia (1).  
Szyj pozostał  cz .  
(Szycie lustrzanego odbicia – patrz strona 86). 
      1  Przycisk lustrzanego odbicia  

C  Zdejmij włókna znajduj ce si  pomi dzy ciegami. 
. 

Marszczenie
Ustawienia maszyny 
1  Wzór:  64 
2  Napr enie nici:  AUTO 
3  Stopka:  ozdobna F 
4  Docisk stopki:    5 

* Mo na u y                            tak e wzory ciegów: 

Wybierz lekki materiał jak batyst czy kraciasta bawełna.  
Przytnij materiał trzykrotnie szerszy ni  projektowana  
szeroko . 

Szyj rz dy ciegów wszerz obszaru, który ma by
pomarszczony - 1cm od siebie, gdzie długo ciegu 
ustawiona jest od "3.0" do "5.0", a napr enie nici ustawiona 
jest na "1". 

1  1 cm  

Zwi  nici wzdłu  jednej kraw dzi. Poci gnij za nici  
z drugiej strony, aby równomiernie rozprowadzi  zmarszczki.

UWAGA:
Przed rozpocz ciem szycia, wyci gnij do tyłu  
ok. 10 cm nici od szpulki. 
U yj przycinarki na pokrywie maszyny.

Wybierz cieg marszcz cy, po czym przywró  napr enie 
nici do pozycji AUTO. 
Wykonaj ciegi marszcz ce pomi dzy nagromadzonymi 
rz dami. Zdejmij ciegi proste, znajduj ce si  pomi dzy 
nagromadzonymi rz dami.
































































