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At sy børne- og babytøj er nemt hvis 
man bruger et godt mønster, kvalitets-
stoffer, overlocker og coversømsmas-
kine. Det går hurtigt og resultatet bliver 
utroligt imponerende.
Sybeskrivelse til tipi (telt): www.janome.dk
Mønster til børnetøj: www.svenskamonster.se
Prinsessestof: www.tyglycka.se
Trykknapper: www.3exter.se

Sy til barn og baby
hurtigt og enkelt



Overlockeren fuldender symaskinen
Overlockeren er et supplement til symaskinen, der giver et 
professionelt resultat af dit arbejde. Overlockeren syr ligesøm, 
kaster over kanten og skæren sømrummet rent i et enkelt 
moment. Den mekaniske overlocker er en basisoverlocker, 
hvor du manuelt kan justere dine sømme og indstillinger. 
Mulighederne med en overlocker er mange og resultatet 
imponerende. Overlockeren givet et fint syresultat i alle 
materialer. Du kan anvende overlockeren til ca. 80% af din 
syning.

Brugervenlig
My Lock 644D er en avanceret mekanisk overlocker med en 
syhastighed på op til 1.300 sting pr. minut. Gode egenskaber 
som elektronisk hastighedskontrol og nem frakobling af 
overkniven. Instruktionsvideo følger med i købet og sikrer dig 
et professionelt resultat allerede fra start. My Lock 644D har 
2 nåle med 2-, 3- og 4-trådede sømmuligheder. Justerbart 
differentialtransport (forholdet fra 0,5 til 2,25) og justerbar 
skærebredde. Dette giver dig mulighed for øget kontrol over 
sømmen i næsten alle stoftyper og er en nødvendighed til 
kreative overlockteknikker.

Enkel trådning
Forenklet trådning via farvekodede trådningsguides og 
hurtigtrådning af undergriberen. Når du løfter trykfoden udløses 
trådspændingen automatisk, så du let kan trække i trådene. 
Forudindstillet undergriberkontrol betyder at du ikke behøver at 
ændre trådspændingen til rullesøm. Du kan endda nemt skifte til 
rullesøm uden at skifte stingplade.

Sømme
4-trådet forstærket overlock, stretch og rynkning.
3-trådet overlock, kastesøm, wrappede, fladlock, smalsøm,
picot kantning og rullesøm.
2-trådet overlock, kastesøm, wrapped, fladlock og rullesøm.

Modelspecifikation My Lock 644D
Klassifikation Mekanisk 4-trådet overlock

Sømme 4-, 3- og 2-trådede overlocksømme

Stingbredde (skærebredde) 3,1-7,3 mm

Stinglængde 1,0-5,0 mm

Maskinstørrelse B300xH280xD280 mm

Vægt 7 kg

Syhastighed 1300 spm med fodpedal

Hurtigtrådning af 
undergriberen

Ja

Søm- og funktionsvalg Udvendigt greb

Regulerbart trykfodstryk Trinløst

Ekstra højt trykfodsløft Ja

Differentialtransport 0,5-2.2

Knive Fast og sænkbar 

Trådskærer Ja

Farvekodede trådningsveje Ja

Belysning af syområde Bajonet 15W

Standard trykfødder Overlockfod monteret på maskinen

Standard tilbehør Rengøringsbørste, nåleæske, skruetrækker 
lille og stor, 4 stk store trådlåg, olie, pincet, 

4 stk trådnet, 4 stk trådholdere cones, 
ekstra overkniv, fast nøgle (til overkniv), 

nåletråder, affaldsbeholder, tilbehørsæske, 
2 tråds blindgriber, fodpedal med 

strømkabel, plast hætte, instruktions DVD 
og instruktionsbog.

My Lock 644D 
Nordens mest populære overlocker
Du syr børnetøj, gardiner og puder til din fa-
milie, vennekreds og slægtninge. Uanset om 
din interesse er beklædning-, interiør- eller 
patchworksyning, så er overlockeren et rig-
tigt valg for dig. Overlockeren har de specielle 
sømme, du har brug for, og en masse spæn-
dende tilbehør at supplere med.

•  4-trådet overlock
•  Fladlock, rullesøm, rynker
•  Syr 2-, 3- og 4-trådede sømme
•  Sænkbar kniv
•  Differentialtransport 0,5 - 2,25
•  Hurtigtrådning af undergriberen
•  Affaldsbeholder medfølger
•  Nåletråder medfølger
•  Instruktions DVD
•  5 års fuldgaranti


