Dæk- og pyntesøm.
SA226CV
 Denne fod anvendes til pyntestikninger.
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Sådan ser en dæksøm ud.
T1 trykfod, søm bredde på 6 mm, bruges til normalt eller
kraftigt stof.
T2 trykfod, søm bredde på 3 mm, bruges til tyndt eller
normalt stof.
6 mm mellem nålene og 3 tråde.
3 mm mellem nålene og 3 tråde.
Søm bredde 5 mm eller mindre.
Søm bredde 3.5 mm eller mindre.
Nåle.
Stof.
Læg stoffet over hinanden, vrangsiden skal op.
Tværsnit af trykfoden og stoffet.
Læg stoffet til højre side af trykfoden.
Teknisk tegning.
Start på en lille lap og afslut også på en lille lap.

Dæksøm: med en søm bredde på 6 mm, 2-nåle og 3-tråde (4):
1. Skift til trykfod T1 (2).
2. Brug den yderste nål i begge sider, så stikningen bliver 6
mm og 3-tråde og løft trykfoden.
3. Læg stoffet som vist ved (10), vrangsiden skal være opad på
stoffet. Lad stoffet følge på højre side af trykfoden, se (12).
(Læg stoffet 5 mm eller mindre over hinanden).
4. Begynd på en lille lap, så er det kan være lettere at få en
pæn start.
5. Hold stoffet fra hinanden, så der er mulighed for at se hvor
meget stoffet går over hinanden.
Dæksøm: med en søm bredde på 3 mm, 2-nåle og 3-tråde
(5):
1. Skift til trykfod T2 (3).
2. Brug de 2 nåle til venstre, så stikningen bliver 3 mm og 3tråde og løft trykfoden.
3. Læg stoffet som vist ved (10), vrangsiden skal være opad på

4.
5.

stoffet. Lad stoffet følge på højre side af trykfoden, se (12). (læg stoffet 3.5 mm eller mindre over
hinanden).
Begynd på en lille lap, så er det lettere at få en pæn start.
Hold stoffet fra hinanden, så der er mulighed for at se hvor meget stoffet går over hinanden.

Tip: Start altid på en lille lap,
inden der syes ind på det egentlige stykke og kør også
ud på en lille lap ved afslutningen.
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