
  

Utforska pressarfötter

Sammanställning av följande pressarfötter
● Sjuhålsfot
● Vik- och kantbandsfot
● Pärlfot
● Kantstickningsfot vänster
● Minipasspoalfot
● Rynk- och plisséapparat
● Justerbar kantbandsfot
● Rynkfot

På varje sida får du en beskrivning och foto. Det finns även noterat 
till vilka märken varje pressarfot finns till (Husqvarna, Pfaff och Bernina).



  

Sjuhålsfot

Skapa och sy fast en egen exklusiv bård i ett 
moment. Du syr fast upp till sju dekortrådar och 
får snabbt en spännande dekoration. Ställ in en 
dekorativ söm eller sicksack med tillräcklig bredd
för det valda antalet trådar. Tjockleken på tråden 
ska vara som virkgarn. Du trär igenom garnet i hålen
innan du sätter fast pressarfoten. Sedan kan
du antingen välja att sy på ett tyg eller utan.
Om du väljer att sy utan tyg under skapas
ett underbart fint band. Det blir dock snyggast
om du använder 7 trådar.

Finns till:
Husqvarna
Pfaff – den modellen har upp till 9 hål för trådarna
Bernina – finns två varianter, en för 3 trådar och en
för 5 trådar



  

Vik- och kantbandsfot

Med Vik- och kantsömsfot skapar du snygga 
kanter med spets, broderade kanter eller olika 
typer av band. 

Se filmklipp

Finns till:
Husqvarna
Pfaff 

https://www.youtube.com/watch?v=lmlxNrdaOzw


  

Pärlfot

Med pärlfoten kan du sy fast pärlband, du 
använder transparent tråd som övertråd och
undertråd som matchar tyget.

Se filmklipp

Finns till:
Husqvarna – 4 mm stora pärlor
Pfaff – 4 och 6 mm stora pärlor 

https://www.youtube.com/watch?v=5k6V-tM7vIE&list=PLE499A121167B3866


  

Kantstickningsfot vänster

Kantstickningsfoten hjälper till att styra 
sömmen vid kanten. Denna pressarfot 
används också vid quiltning för att styra 
sömmen rätt när blocken sys ihop.

Finns till:
Husqvarna 
Pfaff – heter då pressarfoten med justerbar 
styrning



  

Minipasspoal

Infällda passpoaler i sömmar eller kanter 
ger ett arbetat utseende. Täck snodden 
med tyg om du vill skapa speciella effekter. 
Genom den transparenta foten ser du passpoalens 
placering och den första sömmen vilket gör det 
enkelt att justera nålpositionen så att nästa söm 
sys precis intill originalsömmen. Raksöm, 
stygnlängd 2,5.

Finns till:
Husqvarna 
Pfaff 
Bernina – finns till lite grövre passpoaler



  

Rynk- och plisséapparat

Rynk- och plisséapparaten bildar smala veck eller 
rynkor i tunna till normaltjocka tyger.

Se filmklipp

Finns till:
Husqvarna 
Pfaff 
Bernina 

https://www.youtube.com/watch?v=8GQQIh38hgA&list=PLE499A121167B3866


  

Justerbar kantbandsfot

Sy vackra kantavslutningar med kantband.
Pressarfoten är justerbar så att den passar 
för band med olika bredd, från 6 till 20 mm.

Se filmklipp

Finns till:
Husqvarna 

https://www.youtube.com/watch?v=X_wYm7DMxW0&list=PLE499A121167B3866


  

Rynkfot

Rynkar tyget eller rynkar och syr fast 
en volang i samma moment. Bra för 
tunna till normaltjocka tyger. Använd 
raksöm (nålen i vänsterläge), stygnlängd 
3–6. Ju längre stygn desto mer rynkas tyget.

Se filmklipp

Finns till:
Husqvarna 
Pfaff
Bernina

https://www.youtube.com/watch?feature=player_popout&v=H6HvzPzd6hc
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