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MASZYNA DO SZYCIA ZE ŚCIEGIEM OWERLOK

UĘtkowonie z fzeznoczenleń

owellokowo moszyno do słc]o łUży dó ,,

- Użytku io[o rżqdzenie mobilne;

do obsz}Ąvonio brzegów moleriołów (ścieg okĘikowy) . ,

wlqcżiie do Uź}łkU w plyvolnych gospodorehłoćh domowyćh,

Mo§zyió do sąc]o nie nodoie się ,..

- do Ułowienio slocionom€oo,

- do obóbkiiinych mol6l]ołów lńP skóry il@nńy nońiotów, żogli itP),

- do UłlkU koFercyinegó iprzemystowego

Wskqzó\Mki

W pżyPodku mośłny do szycio móźno odń eść obrożenio i norozić 3ię

no niebezpie.zeń3two utrqtyłcjó,ldkw PlżypodkU kożd_.go innego ur
żqdzenio €Lektrycznego Bytego Unikńqć, d lokże by

proco było bezpeczno:

. Przy opusż.żoniu moszyny noleży zowsze wyciqgnqć wtyczkę s]eciowq

Zopob]€go 10 niebeżP]ećz€ńsIvu wypodku przaz przypodkowe vlqczen e,

. Pżed PrzyłcP]eńiem do konserwo.ii, no]pieM wyciqg ńji wtycż[ę ż
gn]ozdko. ZoPobiegó tó zoglóżeiiu d ó życio przez Porożenie prqdem

-le.-/.żnyF lonPl diodołe'l e -óż1o w-lel -,
. N gdy nie wyciqgoć Yłyczk] ż giiozdko, c]qgnqc zo lobel, Pży wy,

.]qgon U no]eżyźowsze chĘ,toć zo wlyczkę, nigdyzo kobel.

. Mosżyny do szy.io nolezy Używoć tylko w chych pom]e§źcżenio.h.

. Noprowę uszkodżońei ldy.żki ub kóbla sieciowego n ezvnocżnle żleć

wykwolifikowoneń! peGon€iówi lub seMisów] k iento

. U.zqdzei]e nie lest przezńoczone dó Uł[owon]o Plżeż ósoby lw
łym dż]ec])z ogrońicźonq śplownośc]q {lzycżnq, sensorycznq bqdź Um,

ysłowq lub niePosiodolqce doświodcżeniq ]/ ub w edzy, chybo

źe będa oie plżebywoły pod op]ekq o3oby odpowiedż]olnei żo ich

bezpiećżeńshło lub Ułskó]q ód nieiwskożówk doly&qce $łościwego

Użylvonio Urzqdzeóio
. \ e Ęoż,d pofuolia ozec,on ,o zobo*ę lzqdze',er
. Nlgdy nie ułryoć ńosąny z żoblokóWnyńi o]avoromi wenty ocyinyń ,

olwory wentylocyińe fio§żyny orcz pedołnoLeł cąścić z [łoczków,

kUlzU i reśżlek tkoń]n
. W przypodku Usżkodż€nio p.zewod! Plżył_o.żeńiówego,Połqcżonegó

ż pedołeh, Pżewód no eł przekozoć pródUceniów] Ub serwi§ow]

lechńicżńemu w cólu wyńiońy 6żkodżónegó przewodu

A osłzeżenie przed obrążeniomi i szkodami

No eży ulrżymyivoć pórzqdek w obszorze procy N]ePorzqdek w

obsżoże pocy może powólowoć wypodki,

Zodbdć ó dohre oświetleńe Pod.żos Plocy!
Nie nosić Uźnego ubdnld dnibiżUt€rii,gdyż ńogq one żostoć wciqgnięte

Przeż lu.home cżęśći, ośobyz dłU€ iń] vłosomj powinny nosić siotkę

Unikoć Prżyimowonio nienoiulolńel lylwe (ic]oło, Zowsze dboć ó pewne

Podporcie ] sto]e zochowonie równowogi

Ploducent nie ódpowodo zo sżkody ż iyłułU $1podków, spowódowo
-yLr P,zeż -lewy,lo-żo a, o :,o,o, ro," olzy obcLodze-i, ,io z , ,zo

dzeńień ]Ub nieprżenlżegoni6m wskozówek bezpi6cżeńślwo, podo

nych w inśru kc]i obsłU9j.

N]e zo5lonioć óŃVorów wentylocyinychI Zo9lożenie Pź€grżdnio!
olei do mószyny do szycio nzyńoj ż dolo od dżieci,

W rczie połknięćio óleiu ]!b doston]o s]ę do oczu ńdty.hm]óst żgłosić

GD
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Opis urzqdzenio

Nó Prżedń 
jei §rcnie rożkłodońei]

o pokęI]o €aU ocyine dłUgośći ściegu

o koło

O przrłqcze pedołu/przlłqcze slec owe

o wyłq.żnlk s]ec]ówy {wyłqcznik onloff]
lo dźwign]o t.onsporiu różńicowego

(D pł,}łko po|.o ści€aowego

@ wólne 6m e
(D plytko śclesowo

{E ńonownik ńociqgU nilkl (]ewo ńitko)

G nonówni! nociqgu ńilk] lp6wo ni*o)

{D ndddwnik ńdciqgU nitk] (chwytocz gómy)
(D nołownik nociqaU nitkilchwytocz dolny)

No ly nei śronie .ozkłodone :

{D ruchomy nóż€ómy {nóż górny)

{D chwrtocz garny

(D łoPko

(D ndłownik sżerckoś.i s&U
(E pokęlło r€gulocii szerokośc] sryU

W okleślóńych .odzoioch sżwów iub w celu łońłiel§żelobslugiPóklęło
€guloćii sżelokośći sżwu (B noleźy ńóżgómy (D Uslowić w Półóżenie

Wtym ceLU nóż górny (D prz€suń w p.owo iPlzekęć go ń]eco oż do

Unieru.homienio {lys. 2 i 3}.

uslqwionie nożq qórn w położeniu §

lnformocje o igłoch
Rys 3

W tó] mosrynie śto i6 s ę doslępn€ w sprzedoł płoskie !gł szwolńićze,
Tych i9 ełnie możno Pomyłkowo zo]ołć, l9' te 5q oferowone w
spec olistycznych sklepoch,

Do mdsżyny Po iq i9' o lożmioloch l l i 14,

W póniżze bbeli Plzedstowionow skróćie lóżnic. Przy UżylVo.iU g'
kż.żg,5łówe in{omocie no l6n iemot, zobocż óżdżiół ,,Ułow onie śżerokości

Wkłod do chwytoczq górnego

fta
3

Do wykondnio niektórych lodzóiów śc]egów Póhżebiy le§twkłod do

chwytdcżo górnego W oPi§och do posżcżególnych lodżo]ów ś.iegów
żomieszcżono ]nfomoclę o lym, czy lesl Poiąebńe żoioźenle wklodu do chwy-

Włóż moty drucik od ryłU w Ucho ćhwfo.żo górnego (D j Plosikówy, nolom

orż drugieisllony PosikowytźPień od Plżodu woŃólw chwytocżU górnym

@ lrys -1o)

Wkłod do chwytocżo głnego możesż prżechowywoć w schowku zo klopq
czołowq @ lrys, łbl

(FL]



otwieronie

A uwaga!
żowsze noiPeMwyłqcz mosżynę do życio *rqcżnlk]em sieciówym o
żonim ohłorżyśz kiopę czołowq (E, Niebezp]eczeństwo odniesienio ob.

. Prż6sUń kloPę czo]owq (E w Pfuwo 1A), o nonęPnie poclqgni do
s]€bie IB] lrys 5}. Zo []ópq czołowq (E zobo.żysz Przełlżeń

a uwlaa,
W trckcie szyc]o kopo cżołowo (E mus być żowsże zomknięto|

Moszynę owerokówq Ustow no stobi]nei, lówńei powielżchni,
Zwóć lwógę no ło, cży nó ńieiscu procy ]e5lżopewnion6 dostoleczne

Podłqczonie pedołr,l
. Podłqcż ltryczkę pedo]U do pż,łqczo pedolu o,, Podłqcż My.żkę dó gń ozdko zos]]onio
W ce u włqczen]o mosżyny nociśnii wylq cznik s]ec]ówy o

A uwago!
oddo oi.]ć sę ż mieisco pldcy Ub pzed p.łslqPien]em do konserwoc]i,
żóMże wyimq wtyczkę sieciówq ż 9nozdko, N]ebezpiecżeńslwo odnie.

Sterowonie prędkościq szycio
łędkościq słcio steluie się zo połednicrwem Pedo]U, łędkościq szycio
neluie się PoPlżez mocnieisży lub łobsży nocńk no pedol.

Wył qcznik bezpieczeństwo
Moszynd zośolo wyPośożono w mikrówyłqcznik beżPieczeńsNvo, P.zy
otwonej kloPie .zolowei lE Uluchomjenie mosżyiy nie jeslnoż we,
Plzed przyś'qPieniem do sł.io żomkniikopę czolow.] (E

Dołqczonie poiemniko no odpodki
W cżosie Procy dó Poieńńiko no odpodk wpodoiq w!żyslkie.ósrki
motel]olóW co poeólo utlzymoć cżystośćw mieńcu Pro.y,. NoiPlefuw§Uń obie b okody (A)w oMory mócuiqće {B)lrys, ó),

. Nosiępnie obie bókody {c}wprowodźw onłoly mocuiqce {D)

tyr,7)

. By pónównie zdiqć póiemnjk ńo odpodki, poemnik pźe ń do Przódu
in]eco nćchylkys. 8].

Rys 8



Zdeimowonie i9ły(igieł|

A uwaga!
Pżed PrzysĘpienjem dó wymioiy igv nojpióM wyimii włrćżkę ż gniozdko

UniemożiwilóprzypodkoweUruchomienieUrzqdżenid W Pżeciwnyń
roz e powło]e ni€hezPi€.ż6ńshłó ódnieś]enio obQżeń]

wymiono igie] p.żeb]ego splowniejpo uprżednim żdięciu pokry$.y wolnego

], obrocoikołóm o do si€b]6, oż 9' żnoldq sięw ioiwyżsżyń poloźe

Mołym łUbokętem odkĘć śruby ig' doĘd, oż będżiesż ńógł wyciqgnqć
i9łę lrys, l0).

3,

Zokłodonie igłyIigieł)

A Llwogo!
Pzed Puy§Ępieniem do Wymiony igr, noiPieN wyimii My-kę z gniozdko,

Uńiemoź wjio plżyPqdkowe Uruchomienle Urżqdżenio, W pżeciwnym
.ozie Powsloie iiebezpiecżeństwo odiie5ień]ó obfu żeńl

1, chwyć ig]ę sP]oszczóńq sibnq ski€.owonq do tyłU

2, lgłę w ń ńoksymolnie w uchwyligr,

3 Mo]yfi łUbokęlem dokręć śruby iq' ky5. lo).

Obslugo koło

@ uwle*
ob6co kołem o żowsże do siebie {lys,9b)

Usiowionie wysięgniko nitek

Przed nowleczeniem wyciqgn]] do końco prowodnik n iek a) (.ys l ] )

Prcwodiik nile! ol obóć obkisPosób,5y prowodn ki §ilki żnoidówo'
sę no hzpieniomi szpulki,

W prowidłowym położeiiobo e]emeity Prżegubowe Prorcdniko nic] ('
mUszq §ię zoirzosnqć ż choloklelyslyćżni zollzosnqć,

Zo]óź szPulki.ic] no .entlówonie sżpllki,
ceńtrcwoni. szPu]ek niciobowiqżuiew PlżyPodku broku szPul€k Pże
myłowych. KloPkę W kożdeiże szPulkiwsuń no kqżek nici{rys, ]2)
WFn,pośóbP,ry!Ąc-ioPlobędzie,ę-łnoro-o."olr -.t,

Rys ]2
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NowIekonie

a uw1,ol,
W zeŚowie z moszynq żnoid u]q s ę 4 ]gly M oŻno plżystq P Ć do szycio
zóróż Po V"łqcżeniu ńo5żyńy, Byżń]enić óitkę, plzy stole pżewleczonych
n {och, żopożioi5ię z rozdziołem "Zńiono n tk] lwiqzon]e]".
W różie [ońie.żnościnowlećżenio co]kjem ńowe nitk, postqpć,lok
opiśonó w róźdżoe "Now ekoi]e"

Ogóine wskozówki dotyczqce nowIekonio

A uwago!
Prżed plżynqPieniem do nowekonio wyłqcznik sie.iówy o źoMże
Unow io,,o" {wył,) i wyimii wtyczkę z gn ozdko. Uniemożlw ło plzyPod
kowe uruchom en e urzqdzenio W Prżeciwnyń fużie Powsioie n ćbeż,
pie.zeńshvó ódniesieńio oblóżeń

Prcwdłowe n.wlekonie decyduie o regu ornóści Późńieiszych ścegów,
o 10[źe o bloku zrywon]o sę nt[
Zo kopq czółowq (E żńdiduie slę wykes z instlukciq nowlekonió,

Dodotkowo.óżnym iolóron Pókożono bieg PoszczegóInei ni*i,

W pudelku z ok.esólidmizno duie się Pęselo, któlo uioMio nowekon]€.

Nowlekonie ódbyvo sie w nośępu qcelko]einoś.]{rys ]3//]4):

4312

GÓmó nitko chwytoczo (cżerwony]

Dolno nirko.hw9o.zó (żó],y)

Nitko prowei ig' IżieLony)
Nłko eweijq,ln ebjesk )

Rys,]3

4O uwnaa,
Po nóweczeniu wsżyslki.h ńilek &olnien U do nći nitl] chwyłocźó,

Pónqpć wedłUg noslęPU qcego opsU
. odw ń obe nilki gieł,
. Nostepn e nowiń do nq nt[e chwyto.zć
. Dopero Vłedy now ń Ponownie ni*iob! ig eł

lg' noweko się zdwsże no końcu!

Wce u Uionłi€n]o pro., poyczególne eloPy Ponuńelowono no r/sunkoch

Nowlekonie górnei nitki chwytoczo (czerwony}

A uwago!
Przed prży9q p enień do ńowiekoi o dqczn]k sie.iówy o óhowiqżkowo

stoww po]ożeń]e "o" {wył }iwyim lwtyczke z 9n ożdko Uńieńóżliwiló
p.zyPodkowe Urućhómienie U.żqdzen]o. W Pżecwnym.oze Pówło e
niebezp]€czeńslwó odn esiei o obrożeń|

Wykolżynoi do pomocy rysnki pokożóneóbók

No ry nku ]5 prżed§owiono beg gÓme]n]tk]chwroczo, Posżcżógóln€
n -, "o "ot "Lo, ó zoro} Pon.l e,oło - opi,onP Po, /-

] ohłó.ż k|opę czo]owq (E,

2 Pżec]qgniini*ę od tyłU do p.zódu Pźóż Plowodń k o (l).

2

( l 13

il-:*
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Rys ]5
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3, Nowecz nitkę no prowodnicę, ciqgnq. nilkę w dół, ożwśliżgni. ś]ę

Pod Piówddnjcę 12) (rys. ]ó],

4, Pży1lźyńolńitkę po|comi, wsuń iq m]ędzy lorcze nonowniko no.iqgu

n]tkio, o no5tępn e Póciqgńiin lkę w dół (3){n/ś ]7).

a uwl,cl
Nitko mUsiprzebiegoćPrcwidłowomiędżydwiemo lorczońi ńonowń]ko

5. Nowlecż nitkę wob§żorż. chwyiocżo, iok Po[ozuiq czeMońe żożnó
czen]o l5,7) {ly5, ]8),
Plż6ćiqgn]]nitkę od plzodu do lyłU pżez ch9locż gólny lD (8),

Plżóc]qgn]ókoło ]0 cń Ąilk]plzeż ch$ato.ż ipółóż nlkę no pł/ce
ścjegowei @

Ry5 l8

@



Nowlekonie dolnei nitki chwytoczo (żóhy)

A uwaga!
Przed prżyłqp]en]em do nowlekoiio wyłqczn k s]eclowy o obowiqżkd
woUstowwPółożeńie,,o" (wrł.)iwyimiiwtyczkęż9niozdko, i.]niemoźi
wi
io plzyPodkowe fuchomienie Użqdzenio, W Przecwnym rożie Powsi.ie
ń ebezpiecżeńshło odnićśi6ńio obrożeń]

No ry nku l9 przedśtowiono bieg dolne nitkichwytoeo, posżczegó]ne

r,"ń(o noĘ eLo- o żoro} Pol, TFlohó.e l opiso1e poriże;,

l, Przeciqgniińłkę od t}łU do PżódU p.zóż Pfowodnik o {l l.
2, Nowlecz nifkę no Plowodnicę, ciqgnqc nitkę wdą oż wśliżgnie się

Pód Plowodni.ę {2)1ry§ 20).

3. łżytrzymoiiilkę Polcom], wsuń iq międzybrcze no§lown]kd nociqgU
niiki(D, o nośtęPnie Poć]qgni]nłkę w dół {3}(lys. 2 ]).

a uwl,ca:
Nilko ńUsi Pżebiegoć prowidłowo między dwiemo tor.żomi nostownjko
nociqgU n]'k]o

4, oblóć koło do si€b 6 o, oż chwytdcz dolny @ żnoidż]e się cołkowicie

Rys 21



Nowlećz n]lkę w obszo.ze chwytoczo, iok Pokozuiq żółle żożnoczeńio

|A 8j ky'22|

Przy'lżymol pęśelq i tkę w odeg]oś.iokoło 4.m od prcwodnky

1rys,23).
NostęPnie nitkę wProwodż osnożn]e pęselq od ewelslrońy Pod

Prżecqaniiniikę do góly w Prowódnicę 19),8,

9. Prżec agnii nilkę w dół przeż górny koniec ch§aioczo do nego @

l]0A){ry5.23)
lo No kóńcu n]*e oł.ożn]e pocqgniiw dółtok, by wśliżgnęłd się

w wyćięcle chwytoczó IloB) lrys,23l, No rym eloPie skózyło]

lównieżz rysunk! żom esżcżonego no moszynieL

Przeciqgńiinj'kę przez !.hó chw}tó.zo 1] 1) N]łko Pów]nno Plż+
chodż]ć plzez rowek chwylocżd dolnego @ kyś. 23 ).

Przec]qgn l oko]ó l o cm n lk yzez c\vtócz i pżelóż ńilkę PJzez
chwytoczgóińy (D iPllkę śćiegowq |D do \łU,

12

Nowlekonie nitki prowei i9Ę (zielony}

A. tJwago!
Plżed przystqpieniem do ńoWlekonio wyłq.źnik 5ieciowa o obow]qżkowo

6low w połoźeiie,o" (wył } i wyim]j \r,ly.żkę ż gniozdko Un]emoż w]ló

prżypodkowe uru.hom]eiie Urżqdzen]o W Przeciwnym lóze powsto e

niebeżpie.zeńsMo odnie3ienio obrcżeń

No ry3uńkU 24 przednowióno bieg Plowć nilkichllatććźo Pó5zczegó]n6

- e,Lo ,o-|€xónio żo,1o\ po Ungo.e-, oo.fre od ri,

l Prz6ciłr9nii nilkę ód rylU do PlżódU Przez Plówddn k o (l ).

2/l

i,

Q!,)



2, Now]6cż nłkę ńo Plowodnicę, ciqgnq. nitkęw dół, oźwś]iżon]e sie
pod prcwodnicę (2) (lyś. 25)

4. Nowlecz n]'tę, iok Pokózuiq ż]e]one zożiocżen]o 14 7)ky| 27/28)

5 Nowlecż niikę no Prowq i€łę l8) kys 28),
ó, Pżelóź nilkę do tlu pod stoPkę {D,

3 łłlżymdi ńłkę Po|.omi, wsuń iq między 
'ofcże 

nos|owniko nociqgu
nitk] (B, o ńóśtęPnie Pociqgńii njikę W ł' (3] {rys. 2ó),

a uwnel,
Niiko ńUśi plzebiegoć plowid]owo niędzy dwiemo lorczomi nostowniko
nóćqgu nitkiGl. Ryś.2ó

Rys,28

cD



Nowlekonie nitki lewei igły {niebieski}

A Uwaga!
fużed Pży§tqP]enień do nowlekoi]d wyiqćżnik siećiowyo obowiqżkowo
Ustoww Pólożeiie "o" {wyl.] iqim]i\łycż[ę ż gniozdko. Un]emóź w]

lo Przypodkowe Uru.hómienie urzqdzenio, W przeciwnym rożie Powsioie
ĄiebeżPiec2eństwo ódn]esien]o obroźeń|

No lysunku 29 przedslowionó b]eg ewei ńłk] chwytoczo, Póśzcżegó]ńe
1 e vd -o*lelo-io żo§lo\ pó, -r elówonA oPi)one po, i7e|

l Plzeciqgńii nitkę od ĘłU do PżodU Plźeż Plowodnik o t])

Nowlecż niikę nó provodnice, ciqgnqc nitkęwdół, ożwś]iżgn]e §ię
pod Plowodn cę 12) (lyś 30),

3, Pzylrżymćlnńkę Pocom], wśUń lq m ęiży lo.cze nosldwnjkó nociqgu

_ ń]t[i@, o nćslępne Pociqgn]jnłkę w dół (3){lys 3]}

@ uwaen
Ni*o musi przeb]69oć Prowdiówó międżydwiemoiolcżomi nołówn]|o
nociqgu nitki (E.

Rys 29 -'+tł!t

l

]



4 Now ećż niJ]ę, iok pokożUiq niebie§kie żożno.zen]o {4-ó] (ryś 32133 ),

5 Nowlecż nitkę nd ]ewq 9łę {7) llys 33).
ó, Prze]óż nr*ę dó tyłU pod stopkę (D.

Szycie próbne
Po Piefużyń nowIeąei U n]lł ]Ub w wypódku żefuoiio n]|ki koniecżnośc
żolożen]o nowe], ioleży Po5tqpić w nośęPUiqcy sPosób]

opuykomiPoców leóiręk Pr+rżyńoikoice n]lki, óróć powolikolem o
d.o tb.,zy oo,o1 oo .,eo_ poro^, e .p,osoi , lke

po]óź moleiołdo sżycio próbnego pod nopkę (D ] lozpocznii pówóli

Moterioł ieł dóplówodżońy óUlomoty.żn]e.

Po zókończoneipld.y koilyiuu słcie, oż nó końćU ńolero]U powslónie
dłUg] no oko]o 5 .m (2,,)łóń.6zek nitki.

Przetnii nitkę nożyczkomi,

ll

II_&
- \RJ

Rys,33

(Ą) .50,



Zmiono nitki (wiqzonie)

W no§tępuiqcy sPosób możno łotwo żmienić nitkęj

l , odetn ] nitkę nod }żpi6niem szpu kl o kys, 34) i zołóż nowe sżpu ki

2, żw]qż końce sto lei ] now€i niiki {ly§. 3 5)

35
3,

5.

Noslowńik ńdclqgu nit[i (D/(D/@/o Ułow w Połoźen]e ,,0" (.y5,3ó]

Pociqgniiżć drugikoniec ni*i, oż węz' łzeldq Pód nopkq (D,

Nowekoiqc nilkino 9]ę ciqgnj]żo drugie koń.e, ożwęłznóidq się
w lchoch igieł, ć nónęPni€ odelniinitkę ż eweiiz proweiłony wę,

źło Nostępn e nowlecż nowq niikę

Ustqwionie długości ściegu

DłUgość ś.ieg u możelz Uśowioć w żokesić od 1 ,0 do 4,0 ńm Prow e

wsrystk]ć Plocetechnikq owe okowq {akonui6 się ściegień o dłUgości

2,5-3,5 mm,

oblo, oia_ Pollęlen o {'y, j7JUnołd'Jgof'(e9,

Do więksżości proc zolećo się nosowonie ściegu o dłUgości 3 mm

Dó obróbk c]ęźszyćh moleriołów żole.o 5ię slosowon]e ścegu o dłU

Do ob,oo.ilzelsł.L To,e'oło- zole(o se -o(@o-ie ś, e9. o

W łych undw]enioch Uzyskuie sję równe sz*ry o moteriol nie mo.§zczy 5]ę

usłowionie szerokości szwu

sżerokość s&ów możno Uslolić poplżezzmionę Po]ożenlo igv o tokźe

żo Pómo.q poklęło ć9U óćii sżerokóści słU (E.

... przy uźyciu prowei lvb lewei igły
sżerokóść s&U moźno uslo]oć p.ży Uźycju ewei /ub prówei niiki,

. Wykoźyłyvvono lestrylko ewo igło:

. Wykożyśywoió j6st tylkó Plowo lgłdj

(R)



... poprzez obrocdnie pokręfłem regulocii szerokości

Poklęłem ćgulocii żerckośd seu @ możnd Wtow]oć sżelokość szwu
w podoiych zoklesoch,

. Wyko.zystywono le§tylko ewo jgło:

. Wyko.zyłylvono iełtylko Prowd ig]o]

5,2-ó,7 ńń
3,0_4,5 ńń

Usiowionie Pokręlło regulacii szerokości szwu

A tJwa7a!
Prżed Pżysiqpenlem do Unowień Pók.ędem regu ocl] sżelokości słU @
9yłqcżiik s]eciowy o obowiqzkowo Ustow w położBnie "o" {w}ł.}.
Unieńoźliwitó PźyPodkoweUrUc]lomieneUlzqdz6nio,chóńiqciym
sohym prżed odniesieni6m ó6lożeń|

. oŃólż k]oPę czołow.r (E, Plżez ćo będzie łolw]eisze Uslowion]e

. Pokrętłó rcgu oc]i szerokości sżwu o Ustow no źqdoiq szerokóść sżwu
{rys 38) Pómógdi sobie Pży lym Podżiałkq no prlće śćiegówe (D
(ryś 39)

Fyr 39

lI lł,s
|-3,513,0

Fobry.żńiew mosżyi e docisk śopk]ieł wicwioiy no md'e oro łednie]ci

Procui.]c ż ć]ęższym LUb iźeFżymi moleić]omi, no]eży w noś}ęPulq.y
sposób w}legU owoć dóciśk stopki]

ustowiqnie docisku sto ki

Plży żejszych moiel]óloch noleży żmńieiśzyć docisk,
Plą cięż5zych fi oter]oloch noleży żw]ęksżyć docisk,

Dó orworu no górże moszynywsoń moty łUbo[ręt (rys 40),zno]duiesię
łU łUbd @g!io.iidóćkku 1A), Śrubóklęt ń6iPewnie weiŚĆ w row6[ ]bo
łUby legolo.i docis[U {B) kys 4] )

. ob.o.oi łubokętem w keiunku 
"+" byżwęk§zyć doc sk.

. obrocoi nUbokętem w kćiUnku,,]' byzmnieisżyć docisk

O uwael,
By Pżyvróc]ć fobly.żńe Uśowien e do.ńku, obroco]łUba rcgU]o.yinq
dócńku do opóiu w klelunkU odwóhym do ruchu wśl@zówekz€goló (]
Nołępn]ć wykonoió óblótóww kie|Unku żgodiym z ruchem wskozówek
żegoro {+). Uślowiony iestsldndodowy docisk §opki,

Rys 40

aPl)



Tronsporl lóżaicowy

zosodo dziołonio
Mosżyńo leśwyposożono w dwo zespo' zęboiek pżesuwnych obo
le żespo' Plżeńieszczo]q s]ę niezo eżn]e od s]eb]e, Tro nspóll .óźn]ćówy
pówódujó, Źe óbó żespo' zębolek mogq slę plżem esż.zoćz Óźnymi

Dz]ękilem! moteriołs]ę rozciqgó ]Ub mdczćą, w zoleżnościod bgo,
iokq różnicę tronśPóllu Ułowj slę międł Prżedn]miliy nyfi żębotkońi

Dźwign ę ITonspor'U różn]cóweaó o Usldv/ no iiżsżq wołość n ź
1,o lrys,45), Żqdone §tćw]ćnie żdleży ód obldbićnegó mdteridłU,

o tokźe od grubości żqdońego ,,efeklu foii",
Ztego powódu żowsże wykonolszyćie Plóbne, by sprowdzić Wtowienio,

Przltrzymoi lekko sżew PEed izo noPlq (D, bytkćn]ny bń nqc]qgni

Zo Pómocq lronspońu lóżń]cowego ńożno Uzyskiwoć .iekowe etekv
w szyciu śćiegóm i ówel o|owyń] ńoleriołów elonycżńych óloż lkońin cję

ty.h po Ukóś]e lrys 43)

a uwlel,,
Gdy dźw 9n]o tronsportu róźnicowego o znoidu e s]ę w położen U "],0",
stosunćk ło ńsPołU lóżnicowego wynosi l : l , o b]e zębolki Przesuwne

Pźemesz.żóiq sie żlokq sońq Plędkoniq {lys l2),
Dźwignię lronśPórlu óżói.owego o możno Gtowioć w zokesie od
l:o,Zdo ] 2,0,

Szew owerlokowy morszczony - uslowienio
szew o9elokówy moEzczony nodo e śię do obrzucon]ó rękowów,

cźęść]górnych p eców bżegów §U[jenek itp, wykónónych ż moteriołów

elos]ycznych, tok]ch iok dż]oniny ile6ey, szew nólełwykondć przed
zsżyć]em poiedynczy.h łogmentów mot€ ołU,

. Dźw]gniękonśpo U różnicówegó o uddw no wyżrżq wo ośćńiż
],o (lys 44), Żqdone Ułowieni€żoełod obrdbjonego motelio]ui

o 1okże od żqdonego stopnio zmorśz.żenjó
Z l99ó Powodu zowże wykonoiśryc]e Plóbne, by sPldwdżć ostowien]o

Szew owerlokowy rozciqgliwy - usiowienio
§zew owe okówy lózcqgiiwy nodoie s]ę do hvolżen]o efektów {o

w ozdobnych kołnieź/kóch, Ękowoch ibżegoch lkienek itP. wykononych

zmękk]ch, rózciqqliwyćh lkon n idżioń i.

]

ilż
l lł,/-llfiK
/tl\Ąj
l i\:]

ó uwla*
Przy U§lówieniU no Pokrętle dłUgóść ściegu o wd oścj ,,3' ub lyźsżei,
Us'owienje dulomoly.znie wróci do woności ,,3 ", gdy dźwi9nio ndnsPółU
różn]cówegó zónonie o żostoń]e Uslowiono w Położenie 2,0

Rys,42



Szycie z wolnym rqmieni6m

Do komfórlówei obóbki rękowów lub ńogowek sPodni ńożno zdiqć
pokryvę wolnego fu mieńio,

. odlq.ż od ho§zyńy poiemnik no odpodki.

. Pokryavę wo ićgo romienio Pźeeń w lewo i ściqgnii kys, 4ó),

Wtyn momencie moźesz przecjagoć ńoteioły Przez wo]ne lońję (D

iwygodnie le obróbioć lry9,4Z),

By ponowiie zolołć Poklywęwolnego rcm]enio, nds!ń iq no wolne
romię (D oż do zollżośnięcio {rys,48),

aD



Szwy owerlokowe

, oŃóż k]oPę cżołowq {E.
. Noslownik szelokości ś&U {9 przesiow w Położenie ,,s", by polec

ściegowy Pżefunqł §ię do prżodu {])lrys. a9).

O uwl,el,,
Nostown]k sze@kośc]§eU @ ńUsibyć dosunięly dó oPoru, W Pzeciwnyń
wypodku szwy będq wychodzĘ nierówno,

obrzućonie ś.ieg;em
. ol"dóz klopę czołowc {E.
. Noslownik sze.okości 5 u @ p.żeslow w położen]ó ,,R", by Po ec

ś.]eg6wy Pżesunqłś]ę do tył! l]]{rys 50),

a uwlel,
Nołown]k szerokości sżwu (D muslbyć dośUniętydó ópolU,

W przeciwnyń roz]e szwy będq wYchodż]v nieówno.

położenje śoódo.dowć

Rys.50

(P'



sżyci€ no okręikę i srycie Próbne
. w,zisrrrc nr,, pod,opr,q {D PPeó, do tYa, 'ek,ó w|eło -oo oirtko

ściegowq (D,

. iekko nociqgoi nitki.

. obóć do s]ebie kolo o 2-3 obot, by rozPo,zqć tworżonie Pułego

. opuść śoPkę (D dźwigiiq o.

. Pl+lżymoi Psi} ]ońcuszek i ż wY,żUci€ń iociśnii PedoL oż Pully ]oń

c!§zek będzi€ m]o} dłUgość okóło 5-Z,5,m,
. włóż moielioł od plzodu pod sbpkę (D i wykoioi saw plóbry lryś,

5]), Nlgdy ni€.iqgniizo mol6 oł,gdyż mogłoby to sPowodowoć wy-

oie. e, o now6ł żłomonie igłr,
, 

^""on- 
.,y.i" p. 

",-,"bieniu 
colego Tole-iołU eszeę qaz okdo

15 20 cm,

. odehii Pusiy łońclsż€k noźem ztyłU ńoszyny kys, 52),

żolecone uslowienio nociqgu

a uwl,e*
wsąstkie infomocie o UsJowieńloch no.iqgu w óżny'h rcdzoioćh

ściegów sq iedynje wo ościomi oieńtocyinyńi, Nociqg żoleży żowsż€

od rcdzoll iqlubości moterlołU, d lokż€ od gruboś,i, rcdzoiu iskłodu

Z lego Powodu żowsze fEbo wykonoć sącie Pńbne, Tylkó w tok] śPóg'b

móżno sP.owdzić, cży Ustowićnio nociqgu sq Prow]dłowe, czy ie§zcże

rrzabo dokonoć korekty,

Rys,sl

Rys,52

<D



2-nitkowy ścieg obrębioiqcy rulonowy (owerlokowy)
Wzórtego ściegu Pokozono nó ry§Unku 53
Teń ścjeg z iednq ]9łq i 2 nitkom slósuie się dó oblob]oiio krówędż w
]ekLich IUb ozc].]9lŃ,l,ch moteriolo.h DólóiUiqc rm ony połóźenio ]o]y

Użyśk! e się Wask ]!b sżelokiszew no okęlkę,
Nonówńik nocqqu nitk o lB @ (D 6iow m ódoo-jednie wołośc
Izobocz wtobe ] no przygóloworyń moielo e wylćnoj sżyce.róbne
W lyń rodzoju śc]egu zołóżwk]od co górnego chwytoczo (D

Gdy n:*ó chwy'oczo do negó wychodzi żbyl .iosno Ub n,ko ]g' żbyi

. ob.óć no§own k noc]qgu nilki chwyloczd dó nego (D iżóhy) no niż5zy

. obróć nosiówi]k noc]qgu nłki 9v ln ebjes[ilE lb zle]ony @] no wy.

Gdy nt[o chwytoczo do negó wychódż źbyt uźno (rys 55), oblóć
ll L4 ,o!zodo].-dóoJ o

1,5 0,5

1,5 0,5

3,0 l5

Prow |łowy iociq9 n t[

N eplóW .ió-) nc( oo n i

Niepówidłówy noc o9 nłk

n.ł.wn]]( ś,cró|ói.iJw s

2,Ą

wkłód do chwylo.zo gólnego zokłodon]e

2,a 0

2,5 0

3,5 0,5

Ryi 55

iPa



2-nitkowy ścieg obrzuco jqcy
Wzórtego ściegU pokozonó no rysunku 5ó
Ten ś.]e9 ż ]€dnq 9]q ] dw eńo ń tko m] łosuie się dó obro b onio żwy[ich
mdieriołów śce9 em oblęb]oiqcyń ]ełównież ideo]ny do sżwów pło.

skich lnoklodone Pódwiione ub cżołowe)iobiż!.oń o bżegów
Dokonu qc zmiany połóźenió ig' użyskuie się wq5k |ub sże@k sżew ob

Nostown k nociqgu n]*] (E (D (D {D Ułow no odpowiednie woności
(żóbóczw tobe]j) ńo Prżygo'owonyń ńolelio evykonojszyce próbne
W 

'ym 
ródżóiu ścjegu uołóżwkłod do góńego.hwytoczo (D

0,5 1,0

0,5 1,5

],0 1,5

1,0 3,0

1,5 3,5

1,5 3,5

Gdy nitko chwylóczo do]nego znoiduie się pod moleld]em llys 57]:
. obróĆ nołownik nóćiqgu nłk chwy'o.zo do]nego (D (żóhy) nó wyźś.

. ólrróć nostowńik nociq9U nitk ]91y ln]ebieski(E lUb zielony (Bl io njź9

Prow]d|owy ńoc]q9 ńitki

N ep@widłowy nociqg nitk]

Rys5ó

NieProw]dłow} iociq9 [itk

Rys,57

Gdy iilko ]gly ieł zbyt Uźno
. obróć ndśtownik nociq9u

. obróć nostownik iociqgu

lrys,58):
nłk igv (niebieskl(E fub zielońy (D)no q

nłk]chwyloczo do]negó (D (żóły] ńo n *źy I

n.ł.wnik l?eró|.i. śru! s

2-A

wktod do .hwytocźo góńego zokłodonie



3,nitkowy ś<ieg obrzucoiqcy
Wzól,egó ś.jegu Poiozono no rysunkU 59,
Ten ścieg z iednq igłq 3 n]*omjslóślieśę dóóblćbońio krowędzi
w żwylrch ńoteriołoćh śc]egićm óblęhioiqcym
Dokonliq. źńiony położenio jov Uzyskuie się wqskjlUb 5żerok]śżew

No9own k nociqgu itk](D (D (D o Uśow no odpówiedn ewortości

{żoboczwtobe]) ino plzysólówonym móiel]dlewykonoisżycje Flóbie

2,o 2,a 1,0

3,0 2,a 1,5

3,0 3,0 1,5

2,a 7,a 2,o

2,5 ó,5 2,5

3,5 ó,5 2,5

Gdy n lko jg]y wy.hodż żbl ]uźno (rys 55 ], óbróć nosiown k noc qg! ni(i

9' (nebi€sk (E lUb zielóny 1D) nó njżsży numel

Gdy njlko chwytoczo gÓrnegó żndiduie sję Pod ńotelołeń lrys, Ó0}]
. obróć nostownik no.]qg! nll]. (D chwy'ocżo górnego (czerwony] no

. oblóć nćnown I noc]qgu nił|] .hw}ldcżo dólneeo lD lżóhy) no iiżsży

Gdy n]!ko .hwytoczd do nego znoidu]e s ę iod fiote.oień ty5 ó ] )]

. obróć nonowóik nocq9u n tk].hwfoczo dólne9ó {9lźófiy]no WYżsży

. oblóć nonownik nociqgU nitk] (D chryloczo gó.negó lćżelwóny) nó n.

Prow]dłowy no.iqg ntk

N]lko.hwyto.żo qórieqo

N]eDlaw dlowe n.ćiqqi n t[

Nitko ch*"/t.cz. qórneqo

Niłka igły

N]*o chwyto.zo co]lego

N lko chwy|ocżó do neqó

no§ownik szerokośc] 5zwu s

2Ą

wkłód dó.hwlocżo górićg. niepokzebne

Nitko igły

(Ą)



3-nitkowy szew płoski typu floilo<k
Wżórlćgó ścegu Pokożono nó rysuńku ó3
Ten ścieg z iednq igłq i 3 n tkom łosu e się dó sżwów ńokiodonych pod-
wionych ub czoiowych iśclegów wykonywony.h niikómjdekoloćy ńyń
DokońUiqc zmiony Połóżeńio 9' Uzyskuje sęw.]ski Ub sźelokisżew p]o

Nołownik no.iqgu ntk (E (D (D o Ńlów ńo odpow]ednie worloŚc]

{żó6dżw lobe]) no prągolowónym molelio e wykono]szyci€ Plóbne

o,5 2,5 2,5

0,5 2,o 2,0

1,0 30 3,0

0 7,0 Ą,a

0.5 7,a 4,o

1,0 7,a 4,o

Gdy nłko ig' ie§t żbyi |Uźno kys óó):
, obróĆ nołownr| nociqgu nilki]g' lnjeb]eskicl Ub zielóny Gl] io wy

, obróć nostowńik nociqgu nitk ćhwylocżo gómegó (D 1czerwoóy) ńó

Gdy nitko ćhwytoczó doliego iestzbyt Uźnć 1rys, ó4}]
. obróć noslównik nlcqgu nitkićhwylocżo dolnegó {D lżótty)ńo wyżs

. oblóć nośown][ noc]qgu n]lkiigły (n ebeśli(E U5z]eony(B}nónż5

cdy ń lko chwyoczó góńego iest zbyt Uźno (lys ó5)l
. obróć iostownik nocq9U nt[ (D lczerwony]io wyższy nUmel ub..
. obróć nónownik nociqgU nitk]ig' {niebiesk (E lUb żieoiy (D]no niżs

Prcwidłow} nócjqg nitki

Ni}kó chwybcżo góhego

Nitó chwyto.zo górnegó

Nllko ]9ły

Nłko igły

Nieplówidłoweno.iqg ntk

Rys ó3

N tkd g'

Ni*ó igł}

Nitko ig'

lko chwytoczo do neoo

nóslówń k sżelokoi.j vw! s

2-4

wklod do chw}locżó 9óhe9o n epokzebne

Nlko chwy]oczo gómego

aĄ,-



3,nitkowy ścieg obrzucoiqcy rulonowy {owerlokowy)
Wżórtego ś.eoU pókóżdńo no rysunkU ó7
len ś.ieg z iedńq iglq i3 nitkćń]łosu e sę nc prżykłod do obsłwóńió
dekó.ocyine9ó brże9ów
Do|onuiqc zmiony położenio ]gty !żyskue 5ię wqski ub szerck]szew obrę.

Nośown]k nociqgU ni&i(E (B (D o U§ów no odpow]ednie wołośc
lzobo.ż w 

'obeli)ino 
Plzygotowonym molelioe wykono]szyce pró6ne

2,o 0 4,o

3,0 0,5 ó,5

4,o 0,5 7,5

1,5 0 5,0

2,5 ],0 7,a

3,0 1,5 8,0

Gdy nitko chwylocżo górnegó e§l żbyl Uźno (lys. ó8)
. obróć noslówń]k noci.]gu nitkichwytóczó góhego (D lcżerwony] io

Nłko chwylocżo gómagó

Prow]clowy nóc]q9 5i'[i

Ń]eprow dlowy ióciqg n 1[

Nn]<. igły N lkc igły

Rys ó8

Gdy nłko chwybczo dolnegó ]eśżbyt luźno (lys. ó9)l
. óbróć nółownik nociqgu n tk] ćhwyioczo dolnego (D

. obóć nostóvńik noc]qso n lkichw}tóczo góńego (D

Gdy ni*o ig' iestżbyt]Uźno lrys
. obróć nonownik nociq9U n t[i

. obróć ioslown k noc]qgu nilki

7o|:

ig' {niebieski@ iub żeoiy @)no vry.

chwytoczo qómeaó @ (cżerwonylno nr- Nilko chwy!óćzó 9óń€

nóstown [ 5zefokoi; sżw! s

2.A

wk]oc dó chwytocżo gómeqó

N tkó chwyłoczo 9órne

a{]



3-niikowy ś.ieg zobezpieczoiqcy, bordzo rozciqgliwy,
imilowony
Wżól tego ścegu pokożdnó nó ry ńkuZl
Teń ścieg ż 2 igłomii 3 nłkdm] nodole się ideolń e do e[kich, bordzo
mocnó rożciqgliwy.h moteto]ów tokich iok np nykot]eloslynó

Nołownik ńoci.]gu nitki(E (9 (D |D ustow io odPów]ednie wołóść
(żobo.ż wtobej) no p.ągólowonym ńolelio e wykonoisżyćie Plóbne

W rym lodżoiu !.iegu zołóżwk]od dó górneqó chwytoczo (D

Pro* d|o*/ no. q9 nllli

Njeplowidłowy nociqa nitk

§dyn lo.hw}lo(zo doinego ęśl zay1 aznó |rys /2l
. óbróć nostowń k no.qsu nilkichw}to.źo dóln€go {D {żóhy)io w}ż!

§dy lewo ń o al! |e' zbyl Użno LrVs, /J|
. oblóć nostownik nocicgu nińd lewei]g' @ (niebieskil ńo wy-źy ro mer

Gdy Plowo nitko ig' ie§ żbyll!żna bys.74):
. ób.óć io$ownik noc]qgu niiłi p.owe gV (B (żieloiy] no wyżsł numer

Rys.72

itko chw}toczo do]ńego

Rys.73

noslownik §żerokości szwu s

2-Ą

wkłod dó ćhwytó.zo górnego zokłodonie

2,o ],5 0

3,0 2,o 0,5

4,a 3,0 ],0

(Pt)



4niikowy ścieg żobezpie.zoiqcy, bordzo rozciq9liwy,

Wżórtego ściegU Po[ożonó no rysunku Z5

Ten ścieg ż 2 igłomi]4 niikóm nodo e s ę ]deó n e dó łedn .h ] cieżk]ch,

móćno rozcjqg W}ch moferjołów, tok]ch iok nP dz]oniny podwó]ne ]slró e

słuźy dolq.zenio dwó.h ńolel]dlów i]ednocżeśn e dó óbrobioń o klo-

Nć§town k nociqgu n lki(E (B @ (D uśów no ódpowedn:e wd óśc]

Izobocz w tab€li)ino Przygotowonym moteriole wykóńo szyce pIóbie

2,5 2,a 2,5 2,0

3,0 2,o 3,0 2,a

A,a 2,5 4,0 2,5

ody oitko chwylóczo 9órńe9o żnoldue 5ię pod ńotello]em (.y5 7ó]:

. oblóć nóslcwn][ noc]qgu nłki(D I.żeMony) no wyżsźy nUmel, Ub ,,

. cbfóć nosiowń k iociqsU nitki ćhwylocżo do nego o lżóhy) no iiżsży

cdy ]ewo ń lko j9' iest zbyl Uźno lrys 78)
. ob.óć nośownik nóc]qgu n]tkilewei g' o (n]eb€ski) nó wyżsł numel

Gdy Plowo ni'kó igły eslzb/ ]oźno kys, Z9)]

. obróć nosicwn]k noćiqqu ń t[] plowe] jg' (D lz e ony) nó wyźsą numel

Gdy ni|ko chwyloćżó .ló nego zioidU]e s]ę nod moleriołeń 1rys, 77}

. obóć Ąostownik nóciq€U n]tkj chwy'óczo doln€go (' 1żółly) no w}ż,zy

. obróć nołownik nociqgu nitk]chwytoćzo górnegó (D (.zelwony)no n,

GÓlno łlońo !iżqd2enio

łow dłoyy noc q9 n t[

N eprowcłówy ńć. qg ntk

n.ł.wnik 3żerókoś.i szwU s

).!

wklod do chwylo.zo 9óm99o

n
] : a.łlło.

Dói

aJa



Obrzuconie ściegiem

Mosłno może sżyć czteremo óżnym rodz.ióń]szwów obrębioqcych
r!]onowych, W szyc]U óblębio qcym ru onowym zokłćdó s]ę |lowędź
ń ote o]U, o nołęPn e blzeg Przeszywo 5ię szwem ówer ókowym Do
tego.odzolu Prżesłwóiio iodoiq 5ę noiepe lekk]e molerjot,lokie ok
bólyśl, sżyfon, orgonzo itp. cięźkićh ńóte ołów Ub sztywnych tkonin n]e

ńo eźy obszywoć sżwem oblębioiqcyń iUlońowym,

. Nostowńjk szerokoś.] słU (B Prżeśldw w Połóżen]e,R" i.ys 80),

. Wyrównoi P§lłę polco śc egówegó ż zożńocżeniem ,,R" no pł}lc6 n e
gówel, óbócoiqc w lym cefu ioslown]k sże.ókóśc s&u@ty§ 8]),

. Poklętlo dlugoścj kiegu o pzenow w położeoie .,F.2" ky§ 82l Dżj_

ękiteńU 5żew będże bó.dżó dlóbiy,
. Do obszywonio s&em óblębio qcym lU oĄowym Uźrvo ]gieł ó n r ] 4

@ Wskazówki:
. W szyciu óblęb]oq.ym możno wykorżyływoć lóżne kómbinoce ni.

tek w ce u użyskonio wyiqtkowo łod nego sau óbrębio qćego (3 nii
kowy), uzylprzędży PŃżynel lp.zędzo po]iom]dówó/wóó y Nyon]

ń tki chwy'oczo 9órne9ó i &)kłe ni*i do i9' i .hwytoczó g ómego
W szyciu oblębioqcym 2-nilkowym UżyiPlżędży pFzystei o[o n tk

ćhwtadczo dolnegó ]zwykłei n]tkidó i9'
. Ńo Po.zotku śży. o Prł.łmoi Pusly lońcużćk, by ń e mó9ł się wP qtoć

. Nociqgn ż W}czuciefi moteriolw kerunku słció sżew będz]e przez

. Przed ódcę.em pBtego łćńcusżko b isko mot€.dłU. non]aś [roP|ę
k eju do ńoteliołów nc sżew żoczeko dowyrhnęćio NoiPeŃ
śplówdź żgodność [ólory$ykińo frolelo e

3-nitkowe obrzuconie ściegiem
Wźórlego śceqU pokożono no rysuńku 83

Rys.8]

2,a 7,5 3,0

2,a 2,a 2,o

Nostownk nociqgU n tk] (D (D (D 61ow no odpow]ednie wónóść]
(żoboczwtob.]j) i no Przygoiowonym noterio|e wykono szycie P.Óbne,

3-nitkowe obrzuconie ś<iegiem rulonowe chwYocze_
mem górnym
Wzór lego ściegU Pokozonó no ry nku 84 Nostówn]k nociqgu nilki (D

{D iD Uslownó odPow]ednie w!ńóść {żobocz w tobe j) ] no Prłgotówo
nym moterio e w}ltóno]5zyce plóbne

Rys,83

noślówniksżerókośc sźwu R

t-2
wlłód do chwyloczo 9ółieoo niepolrzebne

2,o 5,5 7,o

2,o 0 2,5

a_ŁL)

Rys 84



2-nitkowe obrzuconie ściegiem
Wzórlego śclegu Pokozono ńo rysunku 85
Noslowńik noc].]gu nłki(B (D Glow ńo odpowiedn e wqrtośc] 12obo.ż
w lobe]) ino prżygolowonym molelio e wykonoisżyc]e Plóbne,
W,ym rodzóiu ściegu żołóżwkłod do góńego chwyiócżo (D

2-nitkowe obrzuconie ściegiem rUlonowe Chwy'ocze-
mem dolnym
Wżórlego ścegu Pokożono no ry nku 8ó
No§ldwńik ńociqgu nitkl(D (D Ułow nó ódpowjednje wortośći{żóbdćż
w tobeli) i no pżygotówońym ńolelole wykónćl śzycie próbne

W tym rodzoiu ścieg! żo]óż wkłod dó gólnego .hwylo.zd lD

Rys 85

nostownik sżerokośc] 5zwu R

F.2
wkłod do ch§1locżo oómeqo zokłodonie

1,5 1,5

noslownik śż€okoś. :żwU R

wk]od dó chwytoczo górnegó zokłodo nie

2,o 2,a

1,5 1,5

a_{)



Szwy płoskie dekorocyine typu flotlock

W ć€lU t}kónonlo sżwów lypu f]o'lock, Ustow nocq9 nitkino 3 n]lkowy

nieg ówer|ókówy. Wykonoiszew o nołępn e lozc qgnii molerioi, bywy.

sżewlyPu fiotóck fiożn. wykolży5lywóć ioko dekorccy]ny szew montoż

owy ub ]oko zwykły sze- ozdobńy {lys 87, ciemno iiiko}.

a wskazówki:
. żwracol uwogę io prcwidlo\a nociqg Ąi*i, uńożl w oiqćy odPów]ód. e

rozc]qgnięcio moteriołU po zszy. U.

. Do ćhwy'óćzo górńegó Uźy ńitk dekoro.y nej, gdyź es|to nolwqŻ

niejszo ni*o i noiw]ęce leiw]doć.

] Zde ń p.owq wzg ]ewq igtę tys, 88]

2, l-]5tow zo econy nociqg 3.nitkowego szwu owerlókówego {rys 89l.
3 NoslęPnie Ustćw !źnie dóciqginłek gómych lżielonywzg] ńlebiesk l

4 Te6ż PoP!ść llochę ówijeż nocjqg ńłk] chw/óczo 9óme9o kzeMony]
5, Nos'ępnie 6low ńocn elnociqg nitk chwytocżo dolneeo 1żóhyl,

Szew ploskitypu flotlock joko szew montożowy
. obó żsżywone kowołkr ńóleriołów źlóż ze §obq ev,ryńis}lońońi,

lry no prowe]łrónie wykotroć d€[óró.yiny 5ż€w
. Wykonoisżew iódetnjlnóddolek móieJćł! llys 90)

Rys.87

Rys.88

.-.-.

Rys,89

Rys,90

wżól legó śće9U Pókóżońó io lysunku 9l
. Be9 n tk]górn€](igv] (ż]eono ub niebieś[d}będżie m]o]wledy ksroh

t€ly V
. Nłko chwyloczo !o nego będze bieglo po linii Prostei Prży |.owędz]

. Rozc]qgn mot€riołpó olru s'.onoch szwu tók, by ściegiU|ózrły sę plo.

Nitko chwYtóczo górnego

Gómd slróno Urzqdzen]o



Szew płoski ioko szew dekorocyiny
. Ruchońy nóż gómy (D prze§ow w połoźenie sPo.zynkowe kys 92)

Wrym lodżoiu sżwu ńoleio] nie iestPlzycinony. Mot6 oł 

'óż 
w loki sPoyrb, by obie lewe slrony j€żĄ ledno no drugiel,

Półóż moleioł w loki sPosób, by.żęść ściegU by]o wykonrłVoio Pozo

Nostępnierozciqgnii moterioł,Ściegi Ukłodoiq s]ę Plosko,

Rys.92

Owerlokowe obrzuconie brzegów

owerlokowe obrzuconie brzegów nodo]e się noilepieido dzioiiiy
Powłoie wy'rzymoł€ wykończen]e brzegU, któle iediocźeśnie ieł niemol

W lednei oPe@c]i odcinońy ieś noddotek mdferiolu, ó lokżewykonywone

ieśł óbźUcen]e blż€g! oloż szw owł okowy,

l, żdeimiilćwq 19łę, ó nóstępnie Uśow moszynę no wqski3,n]tkov,Y szew

2. Długość ściegu Unow nd -1

3, Brzeg zołóż ż p.owei, o nołępn]e z lew€iłrony moteriołu 
'ok, 

by

blEg wy§lowol ó mń żo Pierwsże żog]ęc]e lrys 95).
4. ołroźnie wykonoiszw nć zok]ddce. ]9ło musis ę plry lym wbiioć

ównó w b.żeg żókłodki,

Ryś.95

Posemko

P.żed Przycięcień mole.ołU moźesż Umeśc]ć dekolocyine Po§emko

kys,9ó), Poseńko sq to ozdobne §zwy, zobocż lyliek 9ó,

], Zdćimil lewq igłę, o nos|ępnie Uśow moszynę no wqski 3-n]łkowy sżew

2, Nóżgóny (D Prżesloww Położenie śPocłnkowe,
3, By użyskóć lówiy elekt, zmywo nym Pkdkiem lub kedq nokeś

odPowićdniq licżbę Posemek no moterio]e.

l, Zołóż mdlel]oł no ewq łronę iszyi,
5. Po ższycl! wszyst[ich Po§emek, przeprosu ić w iednym kierunku,

by żółd' równo sPłdsżcżóió.

(D



Szycie norożników

Norożniki zewnęlrzne
] , łżed i zo noożiikiem odetnii moteioł około 2 cm do |ln]i seu kys, 97).
2. Wykonoiśc]eg doleioź do zozno.zenjo ,A" io ly iku ] zotlżyńoi

3

5,

Unieś iglę że rtoPkq €D
Pociqg n]i hol,erioł do łyłU iok, byeo]nić nilkę, irżymonq Przez po ec
pMkiściegowel@ (Wcelu lepsze oientoci, no ry nku obok nie

Pokozono łopki(D lys. 98),
obróć moterioł iopuść slopkę o |ok, by nóżgómy ozno]ożłsię no

iednellinii z brżegień ćięcio lrys,99J,
Wy.iqgniiluźne nitkido góry i kontynuui śłcie.

Norożniki wewnętrzne
], odetnlimoterioł Przy bżegu.
2 Nóź gómy (D Pueśow w Położeń e sPoczynkowe {lys ]ool

3. Wykonoisżyćie no bżegu cięcio kys, ]o]),
4, Kń*o Plżed ioroźnlkiem żołżyńoi szycie,
5, W nórożiik! wykonoiżokłodkę lak, by óbie krowędż]e hłorżń jednq

]iię kys. l02],
ó Pże§źyi Powoli drugi bźeg Przez noroźn k, Zwlóć Prży fyfo Uwogę,

bY nie.hwy.ić zokłodkil

Ry5.i00

Rń ]0l

(JD

Rys,]02



Wskozówki i porody

Foslrygowonie
lgv wkłodoj żowsże z ewei strony slopki (D lrys. l 03 ) W ten sPósób i9'
nie znoiduiq się w obsżorze cięc o no^/ (D @ imożno ie ]óiłó wylmNoć.

L Uwago! Ryzyko uszkodzenia ulzqdzenio!
Nigdy n]e sżyiPlzez]9' oniinnetwode mdte.jov Noże (D @ mogq
uleć lfwółćńu !szkód,eniu

Zobezpieczonie pustego łońcuszko
By ńie dopuścić do rożwiqżćnio P6le9o łońcuszko, now]ecż go Ąo ]9łę

do sży.io lęcznego,lgłę whiiw konec sżwu w ce|u żobeżPiećżenio ]oń

wzmo<nionie szwtl
s_ew ro2no w7r o.n- PóPlż.7 wsł( e ióśry _żly$.ioiq(e|
W ]yń ce U dopDwodź i.śmę Pżez sżżelinę w części Pżedn]ei sicpki (D

I.ys. l04).

Tośmę Poióż Pod łoP[ę dotylu ]s.ykonoiszew Dż]ęk]lemu tośmo ićł
Plżeszlwono fuzem ze seem lrys. ]05).

Noszywki
i. Nóź górny (D Pżeślćww Poloźeiie sPoczynkowe.
2 wyińiiProwq ]g]ę ż nitkq,

3, Wśowkę kódonkowq (ńilkę lub lo5jeńkę} przecjqgnii plżez przedni
obszolsióPki(D (rys 10ó}.

4. W9owkę kodonkowq połóż pod slóPkq €D Pżeszyl ściegiem okĘ*ó-
wym no okeślonq dłUgść lrys, ]0Z),

Noszywk] przeszyt€ ścieoiem ók.ętkówym móżesż slosoroć oddżielnie
lub zoploloć ze śobqwiekzq i]óść

Rys ]03

Rys ]05

,-l'
!_ /.',

(P'



Konserwocio i cryszczeni e

A, uwaga!
Pżód cłsżcżenień lub koŃerwociq wyciqgnii wtycżkę sieciowq ż gni.
óżdkożosilonio, Uniemoźliw]ió PlzyPodkoweUruchomi€nie urzqdzenio
W prżec]wnyń rozi€ powśtoi€ niebezpieaeńshvo odńies6n]o obfożeńL

cryszczenie i smorowonie
. RegUomie 6uwolkurz ikłocżkiż oko]]cy chwloćzy inoi, UżYlVoi

dotego dołacżon€go pędżelko kys, 108},
. Mośąnę cżyść wyłqcżn]e zo pomócq wi gohei sżmoiki,

. Re9ulońi6 smoruimosżynę w miei§coch wśkożonych ió rysnku ]09
-/rtoido leao Ęra.?Ą " sPe(io -ego oe do \Toowonio Toyyr

Rys.l08

Rys,]09

Rys, ] ]0

, .,,- a-
, |_, "|l

ę

Wyrniono nożo dolnego

A un"g"t
Prżed pźyslqP]eniem dó wymiony nożo @ wyciqgńii wlyćzkę sieciowq
zgn]o!dko żosj|onio Uniemożliwilo PlzyPodkowe U.lchom en]e Urzq.
dzenio, W Pżeciwnym lozie powstoie niebeżpieczóńsbło odniesieiió ob_

Nó- dokv €a no eł w!r e,ii goy oosóFł s e io(oś.'" ec o nózo
do]iego @, skolżystoiż pońoćniczego rysunkU ] ]o,

l. orwóż klopę czo]owq @,
2, Nóżgómy o Prześtow w położenie sPoczynkowe {A).
3, Wykręć nubę ż ńożo do]n€go @ {B) izdeimiinóż @ {c) lrys, ] 1 ]).
4 Nowy nóź @ wś!ń w Ućhwyt i prżyklęć łubq,
5 Przeslow nóż gómy (D w Położen]e robó.ź i żomkn]i k]opę żó]owq (E,

GD

Ryśl]l



Przechowywonie

A uwoga!
Prżed sch.woniem noipierw zowsże wy.iqgoi Myczkę ż 9niozdko,
Uniómoż iwi to przyPod]<owe !rUchomienie Ulzqdżenio, chróniqc tym
somym prżed odnićsienień obrożeń!

Mdsżynę ńo cżos Prżerwy w Użyciu Pląknvoiżówsze pokyvq
W ten sPosób chlonisż ńószynę pżed o3iodo]qcym kulzem Plże.howli
fzqdżenie w ćzysłym isuchyń mieFcu

Mósżynę Przenóś żowsże zo błożony !ćhwyt,

Usuwonie/wyrzuconie

VW żodnyń PżyPodlo nie ń016ł wyrżU.dć Urzqdzenio iolo §1 łłłło -.,."o- o -o "rv poddo*oc rylżd(i żgod-.
lt ńormdlny.h ińió.idomowy.h. Wodnierieńiu do Produktu ŚP,p,,"p',o-ioo_h.o.",,oa"-,..o

- 
mq żostósowonie dy rckryvą eu.oPeiśka 2ooa/96/ćc.

uzadzenie noleźy 6uwóć poprżez okedylowone lub komunolne zokłody

Prżestrzegoi ohuolnje obow]qz!]qcych Pźepisów W.ożie PyJoń i wqtPli.
wości dóty.zqcych zdśod uly ]żócii skonldhu] się ż noib|iższy żokłodom

Gworoncio i serwis

oelu do ńoVyn do słcio nie no]eżywyrzucoć do nomo ny.h śmie.!
domowych Niewylewoć do konoliżociiużqdżenie noleży usuM6ć
póPrzez okledytowon6 lUb komUno]ne żokłody Utyliżocii odpddów

Użqdzenieóbięte est3letn]qgwolonciq, lczqcoddotyżokup!
l]rżqdżen ie żóstoło śoronnie wyplodukow!ne iPoddone sk.UPu]otnei
koiroli pżed wysy]kq

Nóleżyżochowoć porogon kosowy ioko Pon ierdzenie żokUPU, W Pźy_
podku roszcżeń 9woroncyinych noleł skońloklowoć slę ie eIonkznie
żśeMisem, Tylko w ten sPosób możńo zogworoniowoć bezF,]olnq w}sylkę
zok!piońego Prcdukfu,
Gwdóncio oboimlie wlq.żnie wody ńoteriołowe ifobryczne, nótomiost
nie ob€imuie szkód Pow9orch podczos tlonsPorlu, sżkód częściUlegoiq
cych żUźyciu ońiUsżkodżeń cżęści ]otwo łomliwych, nP wyłqczójko lub
okumUlotólów. Produk Plżeżio.zony ieśl9łqcznie dó Uży,kU domowego,
o nie do zośo§owoń przómyslówych i prófesionoliych,
Gwoloncio wygoso v fozie nioY,łóściwego lUb niezgodnego ż innrukc]q
Użycio, żośosowonld prźemocy ]!b w przyPodku ińge.encii, nie Podięlyćh
D'7eż o"'o,/zo*onq Plo. ó-|6 śel$ ,owq \
n]ćzo w pldw UśowóWyćh kónśumento

okes gwo@ic]i nie Ulego PżedłUżoniu ó czos lMonio !śługi 9woron.}inei.
Dótycży ló również wymien iony.h indprow]ony.h cżęś.i, Eweniuo ne
sżkody wody śhłieldżońe w chwi żdkupu ńo ezy zgłosić ń ezylocżnie
po rożpókowoniu urżqdż€nio, nie późniei ńjż po up§ryie dwóch dnj od doly
żokuPu, Wsży§tkie nopmwy wykońywone po Up]yw]e ok€ gwćfdnć]ibędq
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usuwonie uslerek

. !9r5q wygięte, tępe lub Uvkodzoie io końcoch.

t 19' niepruw]dlowo żdlóźone . zołóż igv P@wid]owo * uchwycie

. Zb),15ilne Póciqgniećje zd moleljoł . ołrozn € póplowódż moleno{óbUrq.z

. Nieprow dłowe noweczćnie n!* Noł e.z n llę w prow]dło$, sposob,

. Ndciqg ń * en zo mocny, . Zńnie5z óoć]qg niiki,

. lgty nieplowidłowo zołoźone. . Zdłóż lgły prowdlowo w Uchwyce,

Zdorzo 5ię gUblen]e śc egów

lgr5q wyg ęlą lępe lub Użkodżońe no końcoch.

. Zołóż igły Pfuw]dlowo w Uchwace

. Niepfowldłowe now]ećżenie nilk] . sprow.]ź beg Posżczególnych nłe[

. No: qq n,ll, Ie5t n eP.o widlow y, . skolygU noc]qs nitki,

. N tko zoblokówoło się . splowdż bćg pó5żcże9oln/.h ń 1el

W€ seó.h twolzq s ę fo]dy,

No(iqg nill eł zó mo.ny

! N]epBwidłowe now ećzenie ni'ki . Nowecż nłkę w prowidiowy sposób

. sprowdź bieg poszcżesó ńych ńilek

Nie Uslowiońy t.onsPo* lóżn cowy Ułow Prowidłowo trónsPoń lóżn jcowy

Mqte o} Mie sę prży obcjnon u Nóźe sq tęPe lUb źle żolożone, . \Nyńień 
^óż 

l]b zólóż nóż w Prówid]owy sPosób

Krowędzie moleriolu morezczq się . zo dużo moielo]u w iednyń śceou
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