
COMPUTER SEWING MACHINE

电脑缝纫机

HZL-G220/G120
INSTRUCTION MANUAL 

使用说明书

  Attention

Please read this instruction manual before using 
the machine as it contains important operational 
and safety information. 
Keep this manual accessible so that you may refer 
to it at anytime while operating the machine.

  

  注意
为了安全起见，请在使用本机前务必阅读本

使用说明书。并请妥善保管本服务手册以便

随时查阅。
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“IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS”
When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, includ-
ing the following: Read all instructions before using this sewing machine.

“DANGER ____ To reduce the risk of electric shock:”

  1. The appliance should never be left unattended when plugged in.
  2. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before 

cleaning.

“WARNING ____ To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:” 

  1. Do not allow this appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when this appli-
ance is used by or near children. This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appli-
ance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appli-
ance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

  2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attach-
ments recommended by the manufacturer as contained in this manual.

  3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it 
has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest au-
thorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.

  4. Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the 
sewing machine and foot control free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.

  5. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
  6. Always use the proper stitch plate. The wrong plate can cause the needle to break.
  7. Do not use bent needles.
  8. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
  9. Switch the sewing machine off “O” when making any adjustments in the needle area, such as 

threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot.
10. Always unplug the machine from the electrical outlet when removing covers, when lubricating 

or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.
11. Never drop or insert any object into any opening.
12. Do not use outdoors.
13. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
14. To disconnect, turn all controls to the off “O” position, then remove plug from outlet.
15. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
16. Basically, the machine should be disconnected from the electricity supply when not in use.
17. If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cord by 

your nearest authorized dealer or service center.
18. (Except USA/Canada) This machine is provided with double insulation.
 Use only identical replacement parts. See instructions for servicing Double-Insulated machine.

“SERVICING DOUBLE-INSULATED PRODUCTS”
In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No 
grounding means is provided on a double-insulated product nor should a means for grounding be 
added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge 
of the system and should only be done by qualified service personnel. Replacement parts for a 
double-insulated product must be identical to those parts in the product. A double-insulated prod-
uct is marked with the words DOUBLE INSULATION or DOUBLE INSULATED.
The symbol  may also be marked on the product.

“SAVE THESE INSTRUCTIONS”
“This sewing machine is intended for household use only.”
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Danger 
warning 
which is not 
specified

There is a 
risk of elec-
trical shock

There is a 
risk of fire

There is 
a risk of 
injury to 
hands, etc.

Prohibit-
ed matter 
which is not 
specified

Disas-
sembly/
alteration is 
prohibited

Do not 
place fin-
gers under 
the needle

Do not 
pour oil, 
etc.

Generally 
required 
behavior

Disconnect 
the power 
plug

Congratulations on your purchase of a JUKI sewing machine.
Please be sure to read safety precautions in “To use the sewing machine safely” in the Instruction 
Manual before use to fully understand the functions and operating procedures of the sewing ma-
chine so as to use the sewing machine for a long time.
After you have read the Instruction Manual, please be sure to keep it together with the warranty 
so that you can read it whenever necessary.

To use the sewing machine safely
Marks and pictographs included in the Instruction Manual and shown on the sewing machine are 
used so as to ensure safe operation of the sewing machine and to prevent possible risk of injury 
to the user and other people.
Warning marks are used for different purposes as described below.

  WARNING Indicates that there is a possible risk of death or serious injury if this 
mark is ignored and the sewing machine is used in a wrong manner.

  CAUTION
Indicates the operation, etc. which can cause a possible risk of personal 
injury and/or physical damage if this mark is ignored and the sewing ma-
chine is used in a wrong manner.

Pictographs mean the following:
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● Do not wipe the sewing machine with solvent 
such as thinner.

 When the sewing 
machine is soiled, put 
a small quantity of 
neutral detergent on a 
piece of soft cloth and 
carefully wipe off the 
sewing machine with it.

● Be sure to use the sewing machine in the 
temperature range from 5ºC to 40ºC.

 If the temperature is excessively low, the 
machine can fail to operate normally.

 WARNING
For the combination of the material and the thread and needle, in particular, refer to the explana-
tion table in “Replacement of the needle”.
If the needle or thread does not match the material used such as in the case that an extra heavy-
weight material (e.g., denim) is sewn with a thin needle (#11 or higher), the needle can break re-
sulting in an unexpected personal injury.

Other precautions

● Do not put the sewing machine under the 
direct sunlight or in a humid place.

Be aware that the following state can take place since the sewing machine incorporates 
semi-conductor electronic parts and precise electronic circuits.

* The operating temperature of the sewing machine is between 5ºC and 40ºC. Do not use the 
sewing machine under the direct sunlight, near the burning things such as a stove and candle, 
or in a humid place. By so doing, the temperature in the interior portion of the sewing machine 
can rise or the coating of the power cord can melt, causing fire or electrical shock.

● This sewing machine will stop due to safe-
ty mechanism to prevent the machine from 
overheating, when it sews slowly and for a 
long time. In this event, Start and Stop but-
ton will not light.

 The sewing machine 
will return to working 
condition after about 10 
minutes.

St
op

!
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Hand wheel (pulley)

Power switch

Machine-socket-inlet

Foot-controller-jack

Spool cap (large)

Spool pin

LCD Screen

Operational buttons

Face plate cover

Start/stop button

Auxiliary bed 
(accessory case)

Presser foot lifting lever

Drop feed knob

Needle setscrew

Needle

Presser foot

Presser foot releasing button

Feed dog

Throat plate

Hook cover

Bobbin winding shaft

Hook cover release button

Presser foot holder setscrew
Presser foot holder

Reverse stitch button

* Do not put heavy 
objects onto hard 
case and wide table.

Thread cutter

Speed controller

Thread trimming button (G220)
Needle up/down button (G120)

Thread tension adjustment dial

Principal parts

Hard case

Buttonholing lever
Threading lever
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Draw the auxiliary bed out to the left.

● Inside the auxiliary bed.

Ripper / Cleaning brush

Standard presser 
foot (A)

Bobbin (3)

Needle set
    HA X 1  # 11 (1) 
                 # 14 (1)
                 # 16 (1)
    for knit  # 11 (1)

Accessories

● Supplied with the machine

● Placed at styrofoam

Foot Controller
(model name; 4C-339G)

Bobbin (1) 

Spool cap (large)

Spool cap (Small)

Instruction manual 
(This manual)

Power cord

Blind stitch presser foot (D)

Zipper presser foot (B)

Buttonhole presser foot (E)

Overcasting presser foot (C)

T-shape screwdriver

Manual buttonhole presser foot (I)

Instruction DVD
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Notes for thread trimming:
1. Do not use thread thicker than No.30. 
2. After trimming, the stitch can be done without pulling up bob-

bin thread.
3. When sewing again after thread trimming, if you pull up the 

bobbin thread again and place it underneath the presser foot 
together with needle thread, you can avoid birds nest on the 
wrong side of the fabric.

4. Regularly clean the machine (refer to page 49), as dust in the 
area of the thread trimming unit may cause malfunction.

Speed controller
While sewing, speed can be adjusted.

Start/stop button
When pressing this button, machine starts 
to sew slowly and then up to the speed set 
by speed controller. When pressing this 
button again, machine stops with needle at 
its down position. Color of button indicates 
machine status.
Green: Ready to start and/or while sewing
Red: Not ready to start (When it is pushed 
in red condition, needle moves by one 
stitch.)
Orange: Machine is in bobbin winding con-
dition.

Reverse stitch button
While pressing this button, 
machine sews reverse (lock stitch).

Thread trimming button 
After sewing, press this button to trim both threads automatically.

Function of operational buttons

G220 

G120 
Needle up/down button 
When machine stops, press this button to change the needle posi-
tion. 
(When the needle is up, the needle moves down and vise versa.)
        Even when the presser foot is raised, be aware that the 
        needle moves up or downward.
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Connecting to the power supply

 Not-using foot-controller that using start/stop-button:
1. Turn OFF the power switch (turn to “O”)
2. Insert cord-connector into machine-socket-inlet.
3. Insert plug into socket-outlet.
4. Turn ON the power switch. (Turn to “I”)

Machine-socket-inlet

  Warning  • Disconnect the plug and turn off the power switch (turn to “O”) that always sewing machine is 
not to use. Otherwise, it may cause electric shock and/or fire. 

Power switch

WARNING (For U.S.A.,Canada only)
This appliance has a polarized plug (one blade wider than the 
other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to 
fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in 
the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified 
electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in 
any way.

Plug

Socket-outlet

Cord-connector

     Using the foot-controller:
1. Turn OFF the power switch (turn to “O”)
2. Insert the foot-controller-plug into the foot-controller-jack.
3. Insert cord-connector into machine-socket-inlet.
4. Insert plug into socket-outlet.
5. Turn ON the power switch. (Turn to “I”)
* When the foot controller is plugged in, the start/stop button 

cannot be used to start sewing.
 Start button: Can not operate to start sewing.
 Stop button: Can operate to stop sewing.

Plug

Foot controller

Foot-controller-plug

Foot-controller-jack

Power switch Socket-outlet

Cord-connector

Machine-socket-inlet

 Operating power switch:
 Turn OFF the machine, set the 

power switch to "0".
 Turn ON the machine, set the 

power switch to "I".

ON

OFF
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Speed control

 Speed controller
      Maximum sewing speed can be freely set by the speed controller.

Faster speed

Slower speed

Faster speed

Slower speed

 Foot controller
      To run the machine, press the foot controller. 
      The harder you press, the faster the machine sews.
      Speed controller will set the maximum sewing speed.
      Pressing harder → faster speed
      Pressing weaker → slower speed

      * Always clean the foot controller.
      It is important that you do not place any objects on the foot 
      controller as it may cause injury to the user and may cause 
      malfunctions.

Presser foot lifting lever

The presser foot can be up or down position by using the presser 
foot lifting lever. 

1 Lowered position …… Presser foot should be lowered when sew-
ing.

2 Ordinary lift position …… This position is used for fabric removal 
                                              and/or changing the presser foot.
3 Extra lift position …… This position is used to put heavy materials 
                                        underneath the presser foot.
* Be careful that the presser foot and the needle should not interfere 

when the needle is in down position and the presser foot is raised 
to the extra lift position.

Presser foot lifting 
lever

Presser foot

1

2

3

1

2

3
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Presser foot to be used 
(marking)

Name and function of other operational buttons
    Operational buttons and screen

Zigzag width
Stitch length

3 Stitch length adjusting button

4 Automatic lock stitch and 
     thread trimming button

5 Needle up/down button / 
     Needle stop position 
     switching button 

1 Pattern selection 
     button

2 Zigzag width 
     adjusting button

Pattern number

G220 

Needle stop position
Needle stops at
its highest position
Needle stops at its 
lowest position

6 Pattern selection mode 
     switching button

Pattern select mode

Practical patterns

One-point patterns

Letters

7 Memory button

8 Clear button

9 Pattern adjustment button

Presser foot to be used 
(marking)

Zigzag width
Stitch length

3 Stitch length adjusting button

4 Automatic lock stitch  
     button

5 Needle stop position 
     switching button

1 Pattern selection 
     button

2 Zigzag width 
     adjusting button

Pattern number

G120 

Needle stop position
Needle stops at
its highest position
Needle stops at its 
lowest position

6 Pattern selection mode 
     switching button

Pattern select mode

Practical patterns

One-point patterns

Letters

7 Memory button

8 Clear button

9 Pattern adjustment button



11

1

Pattern selection 
button

This is used to choose the pattern.
Left side for number of tens.
Right side for number of units.

2

Zigzag width 
adjustment buttons

This is used to change the zigzag width and the needle position.

3

Stitch length 
adjustment buttons  

This is used to change the stitch length. 

4

Automatic lock 
stitch and thread 
trimming button

When it is pressed, symbol “  “ will be shown on the screen. 

The machine will automatically lock stitches at sewing-start and sewing-end 
and then trim both threads.

Automatic lock 
stitch 

When it is pressed, symbol “  “ will be shown on the screen.

The machine will automatically lock stitches at sewing-start and sewing-end.

5

Needle up/down 
button / 
Needle stop position 
switching button

While sewing machine stops sewing, press this button to change up/down position 
of the needle instantly. When the needle is in up position and press it, then needle 
moves down and when the needle is in down position and press it, then needle 
moves up.
When the button is pressed continuously, it is programmable and you can choose 
the needle stop position either up or down.
When it is pressed, either symbol “  ” or “  ” will be shown on the screen. 

When sewing with symbol “  ”, the needle stops at its highest position. 

When sewing with the symbol “  ”, the needle stops at its lowest position.

Needle stop 
position 
switching button

When it is pressed, either symbol “  ” or “  ” will be shown on the screen. 

When sewing with symbol “  ”, the needle stops at its highest position. 

When sewing with the symbol “  ”, the needle stops at its lowest position.

6

Pattern selection 
mode switching 
button

This is used to change the pattern selection mode.

Practical patterns  / One point patterns (Decorative patterns)  / 

Letters 

7

Memory button This is used to store the selected letters or one point patterns into memory.

8

Clear button This is used to delete the selected stitch pattern. When the button is pressed just 
one time, the selected pattern will be deleted and when it is pressed continuously, 
all the saved stitch patterns will be deleted.

9

Pattern adjustment 
button

This is used to adjust the shape of patterns.
(Refer to page 41) 

    Name and function of operational buttons

G220 

G120 

G220 

G120 
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Changing the presser foot
 Removing and installing the presser foot

 Removing presser foot
      1. Raise the needle and presser foot.
      2. Press the presser foot releasing button to remove the presser foot.

 Installing presser foot
Align the pin of the presser foot and the groove in the presser foot 
holder. 
Then lower the presser foot holder with the presser foot lifting lever.
* Each presser foot has a marking. Use the appropriate presser foot 
  for the stitch pattern to be sewn.

Presser foot 
releasing button

Presser foot holder

Presser foot

Groove in presser 
foot holder

Pin

Presser foot 
marking

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

 Removing and installing presser foot holder

 Removing presser foot holder
      1. Lift the needle and presser foot lifting lever.
      2. Loosen the setscrew of the presser foot holder to the left and re-

move the presser foot holder.

Setscrew of presser foot holder

Presser foot holder

 Installing presser foot holder
Align the screw hole at the presser bar with the hole of presser foot 
holder (long groove). Tighten the setscrew firmly by turning it to the 
right side.

Setscrew of presser 
foot holder

Presser foot holder

Presser bar
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 The type and application of the presser foot

Standard presser foot A This is used mainly for straight stitch and zigzag stitches. Use this 
presser foot especially when sewing heavy-weight materials.

Zipper presser foot B This is used to attach zippers.

Overcasting presser foot C This presser foot is used exclusively for overcasting to prevent the cut 
edge of fabrics from fraying.

Blind stitch presser foot D This presser foot is used for blind stitch on hems of trousers and skirts, 
or sleeves.

Buttonhole presser foot E This presser foot is used for automatic buttonholing.

Manual buttonhole press-
er foot

I This is used for sewing decorative stitches, letters and bartacks.

Marking of presser foot
↓

 Optional presser feet

Walking foot N In general, this presser foot is used for difficult-to-feed” materials such 
as knits, jersies, vinyl, artificial leather and leather or quilting.

Patchwork presser foot P This presser foot is used for patchwork stitches. There are two seam 
lines, 1/4-inch and 1/8-inch from center needle position.

Smooth presser foot T This presser foot is used for non-slippery materials like vinyl and satin 
stitches.

Open toe presser foot O This is used for the applique and decorative stitches. 
(Front part of the presser foot is open for better visibility.)

Quilt presser foot Q This is used for the quilt stitch. 
(Machine setting: Straight Stitch and Center needle position)

Edge Sewing presser foot R This is used for patchwork, sewing center line of joined materials by 
using the center guide of the presser foot.
* Fine tune the needle position by zigzag width adjustment dial.
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4

1

2

3

5

Thread guide

Spool pin

Bobbin thread preparation

 Open the hook cover.

 Take out the bobbin.
  * If the bobbin has too little thread, do not use it as the 

thread will get tangled.
  * Use only the designated bobbin. Other bobbins may cause 

malfunction.

 Taking out the bobbin

 Place a thread spool to spool pin and a spool cap 
onto the spool pin.

  * Do not use the thread cone with a small amount of 
thread. This may cause thread tangling and/or the thread 
coming out of the eye of the needle when starting to 
sew.

 Setting thread spool

  Attention  Turn OFF the power switch before the bobbin is taking out and/or put into the bobbin case.

1 Small spoolSpool Cap

Large spoolSpool Cap
Hook cover

 When winding is f inished, the shaft stops 
automatically, the bobbin winding regulator 
moves to right and return to the original position. 

 Remove the bobbin from the bobbin winding 
shaft and cut the thread.

 * Bobbin winding will automatically stop even while 
winding, when the winding speed is reduced due to 
a load to the bobbin winding motor caused by thread 
tangling.

5

4

 Winding the bobbin thread

 Set the bobbin on the bobbin winding shaft 4.

3

4

 Press the bobbin winding regulator 5 towards 
the bobbin. Start/stop button now becomes 
orange. When start/stop button is pressed, 
machine starts to wind the bobbin thread.

Bobbin winding 
shaft

1 Bobbin winding regulator

2
 Thread the guide 1,  then thread the thread guides 
2 and 3 (guides in the circle) for bobbin winding.

2
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 Setting the bobbin

 Thread groove A and B by pulling the thread 
end.

 * It will be easier to thread grooves when you press the 
bobbin lightly with your finger.

 Thread guide C by pulling the thread to left side.

B

A

C

3

2

1

 Put the bobbin in the bobbin case.
 * Place the bobbin so that thread winds counterclock-

wise.

 Cut the thread with the built-in cutter F.

5

 Close the hook cover.

F

You can start to sew in this condition (without 
pulling up the bobbin thread), however, if you want 
to sew with the bobbin thread pulled out, refer to 
“Pulling up the bobbin thread” in the page 17.

 Thread to guide D and E leave the thread 
underneath. (Thread guide E first and it will 
thread to guide D as well.)

 * When pulling bobbin thread, bobbin rotates counter-
clockwise. If bobbin rotates clockwise, put the bobbin 
upside down.

4

D

E

C

6
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It is impossible to perform stitch-
ing if the needle is not correctly 
installed or a bent needle is used. 
Pay close attention as this will 
cause  machine malfunction.

Note :

* Use the needle: No.11-16 and 
the thread: No.30-90.

* When twin needle is used, the 
automatic needle threader 
can not be used.

Needle thread preparation

Make sure 
to push 
the needle 
to the top.

12

3

4

5

6

  Warning  Turn OFF the power switch before winding the bobbin thread.

 Lift the presser foot lifting lever.

 Place a thread spool to the spool pin and a spool 
cap onto the spool pin.

①

② Small spoolSpool Cap

Large spoolSpool Cap

1

2

3

4
5

 Thread to guide 1.

 Hold the thread end and thread according to the 
arrow marking.

  * Make sure that the presser foot is raised. Otherwise 
the machine is not correctly threaded.

* Check that the thread take-up is correctly threaded.

③

6

 Thread the guide 6 from the right-hand side.

④

* Align the marking 
at the hand wheel 
with the one on the 
machine body.

 Threading the needle thread
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A

 Release the threading lever and the needle thread 
is threaded to the needle eye.

 Automatic needle threader

 Lower the presser foot.
 Raise the needle. Then, lower the needle threader 
halfway (until it becomes heavy) and thread the 
thread to A.

 Lower the needle threader fully. Then, thread the 
thread between the guides completely. (Needle 
threader will catch the thread through needle 
eye.)

Threading lever

 Pull the thread backward.
 Pull out the thread from the needle eye by approx. 10 cm 

or 4 inches long.

3

1

2

4

 Pulling up the bobbin thread

 Pull out both needle and bobbin threads by 
approx. 10 cm (4 inches) long and pass them 
under the presser foot towards the back of the 
machine.

 Lift the presser foot and lightly hold the end of 
the needle thread.

 Turn the hand wheel towards you to move the 
needle up and down. Loop of bobbin thread will 
be pulled out when you will pull the needle thread 
lightly.

2

3

1

Basic operation:
You can start to sew without pulling up the bobbin thread, 
however, if you want to sew with the bobbin thread pulled 
out, follow the directions below.
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Fabric, thread and needle table
  Fabric
                  

  Thread   Needle 

                     HA×1
Light-weight materials Lawn Silk thread ………………………………… No.80,90

Spun thread ……………………………… No.80,90 No.11
Georgette

Tricot Spun thread ……………………………… No.60-90 Knit needle 
No.11

Wool and synthetic fabrics Silk thread ……………………………………… No.80
Spun thread …………………………… No.60-90 No.11-14

Medium-weight materials Cotton and synthetic fabrics Spun thread …………………………… No.50, 60 No.11-14

Light jersey Silk thread ……………………………………… No.50
Spun thread ……………………………… No.50, 60

Knit needle 
No.11

Ordinary wool and synthetic 
fabrics

Silk thread ……………………………………… No.50
Spun thread ……………………………… No.50, 60 No.11-14

Heavy-weight 
materials

Denim Spun thread ……………………………… No.30-50 No.14-16

Jersey Silk thread ……………………………………… No.50
Spun thread ……………………………… No.50, 60

Knit needle 
No.11-14

Coat Silk thread ……………………………………… No.50 No.11-14

* In general, the same thread is used for both needle and bobbin threads.
* Thin thread and needle will be used for light-weight fabrics and thick thread and needle will be used for heavy-weight materials.
* Check that the combination of needle and thread is OK by trial sewing on the material which will be sewn.
* Knit needle is good for stretchy fabrics (such as knits) and synthetic fabrics.
* Use thread No. 30 - 90.
* When it is difficult to go over an overlapped section, guide the fabric by hand.
* When sewing decorative stitches or letters (Page 21), use knit needle for better finish.

Attaching the needle

 Removing needle
1. Turn the hand wheel towards you until the needle comes 

to the highest position and lower the presser foot.
2. Turn the needle setscrew towards you 1-2 times and re-

move the needle.

 Attaching the needle
 (The needle cannot be inserted unless it is 

correctly positioned.)
Hold the needle with its flat part facing away from you, and 
insert it fully until it touches the stopper pin. Securely tight-
en the needle setscrew.

Stopper pin

Hold the needle with its flat part 
facing away from you

1 2

Needle setscrew

Screwdriver

Needle size:
The larger the number, 
the thicker the needle.

 Needles to be purchased
When purchasing spare needles, 
specify HA X 1 (130/705H) or HA X 1 
SP (needle for knits). 

 Checking the needle
Check the needle for its straightness 
occasionally. Any bent needle would 
cause skipped stitches, thread break-
age or damage to materials.
Attention: The machine will not sew 

if the needle is not inserted 
correctly and/or a bent needle 
is used. It will cause damage to 
the machine.

Flat object 
The flat part of the 
needle

Shank

  Warning Turn OFF the power switch before changing the needle.
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  Move the drop feed knob to the right-hand side, in case the feed dog 
     is in the down position for free motion quilting, button sewing, etc.
     * Move the drop feed knob to the left-hand side after sewing. 
       The feed dog will be engaged automatically when the machine 
       starts to sew.

      When lowering the feed dog       When lifting the feed dog

Drop feed knob

How to lower the feed dog

How to adjust thread tension

 Well-balanced thread tension
Straight stitch: Needle and bobbin threads interlace with each 
other at the middle of the fabric thickness. ( A )
Zigzag stitch: Needle thread is pulled a little bit to the wrong 
sideof the fabric.
If the machine is set to “4”, it is suitable for most fabrics. However, 
adjustment may be necessary according to fabrics and sewing 
applications. 
If the tension is not correctly set, it will cause imbalanced stitch 
formation, puckering, and/or thread breakage.

Needle thread

Bobbin thread

A

Fabric (right side)

Fabric 
(wrong side)

Weaker tension
Stronger tension

Thread tension 
adjustment dial

4
5 3

 When the needle thread is too strong:
The bobbin thread will be pulled to the front side of 
the fabric. Turn the thread tension adjustment dial to 
choose smaller number.

 When the needle thread is too low:
The needle thread will be pulled to the wrong side of 
fabric. Turn the thread tension adjustment dial to choose 
larger number.
In case a correct tension setting is not obtained, check 
thread paths for both needle and bobbin threads.

Bobbin thread

Needle thread

Fabric (wrong side)

Fabric (right side)

Needle thread

Bobbin thread

Fabric (wrong side)

Fabric (right side)
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Choose  by pattern selection mode switching button . 
Then choose desired stitch pattern No. by pattern selection button.

Practical patterns

☆ There are 180 types of stitch patterns.
☆ When turning on the machine, the straight stitch of the center needle position is chosen automatically.
☆ There are 3 methods to select stitch pattern.

1

How to select a stitch pattern

On the LCD screen you will see the 
selected stitch pattern No. and the 
marking of the presser foot to be used.

Pattern number of tens Pattern number of units

Pattern selection button

Pattern 
No. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

P
attern

A
pplication

Center 
needle 
position

Left 
needle 
position

S
traight stitch for 

elastic

Zigzag stitch

Three point zig zag

A
pplique

O
ver casting stitch

B
lind stitch

S
traight reinforced 

stitch

B
uttonholeS

traight 
stitch

Refer to 
page 22 26 26 27 27 40 27 28 26 30

Pattern 
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P
attern

A
pplication

Center 
needle 
position

Left 
needle 
position

Right 
needle 
position

Tw
o point zig zag

O
vercasting stitch

O
vercasting stitch  

U
sed for lightw

eight 
m

aterial

O
vercasting stitch  

U
sed for flexible 

m
aterial

O
rnam

ental pattern

B
lind stitch  U

sed for 
lightw

eight m
aterial

S
hell tuck

B
ar tack

E
yelet

D
arning

Lock stitch 
(stay stitches)

Zigzag stitch

Refer to 
page 26 26 - 27 27 - - 28 - 34 - -
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Pattern 
No. 23 24 25 26 27 28 29

P
attern

 

A
pplication

R
ounded end

K
eyhole 

buttonholes

R
ounded end

For knit

D
ecorative

Refer to 
page 30

・Buttonhole patterns ・Quilt patterns

Pattern 
No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

P
attern

 

A
pplication

Q
uilt patterns

Refer to 
page 39

P
attern

Refer to 
page 41~43

P
attern

Refer to 
page 41~43

Choose  by pattern selection mode switching button . Then choose 
desired stitch pattern No. by pattern selection button.

Decorative stitches and one point pattern2

Letters3
Choose  by pattern selection mode switching button . Then 
choose desired stitch pattern No. by pattern selection button.
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 Sewing end
     Stop sewing and push the thread trimming button to trim the threads.

Straight stitch

 Pattern No.  Practical 00

 Presser foot  Standard presser foot (A)

 Thread tension  Auto

 Sewing start
     Pull the needle and bobbin threads under the presser foot to the rear of the 
     machine and lower the presser foot to start sewing.

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

<by thread trimming button>
Push the thread trimming button to trim the threads.

G220 

G220 G120 

<by thread cutter at the face plate cover>
You can also cut the threads by the thread cutter at the face plate cover.
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58 4// 11

10 20

10
7

584/ /1 1

 When sewing the edge of thick fabrics
Turn the hand wheel and let the needle enter at the position of sewing 
start.
Push the black button by finger and lower the presser foot. Release the 
finger from the black button and start sewing. When the presser foot will be 
on the fabric completely, the black button will be disengaged automatically.

 When changing the sewing direction
Stop sewing in front of the predetermined position and then continue to 
sew, stitch by stitch, by using needle up/down button until the target point. 
Leave the needle inside the fabrics and raise the presser foot. With the 
needle inside the fabrics change the sewing direction, lower the presser 
foot and then start sewing.

 Lock stitch after sewing-end
<When start/stop button is used>
After the sewing is finished, push the reverse stitch button. While it 
is pressed, the machine will sew reverse and when it is released, the 
machine will stop sewing reverse.
* When reverse stitching, the sewing speed is slow.
<When foot controller is used>
The machine will sew reverse at almost the same speed as the normal 
sewing. 
When the reverse stitch button is released, the machine sews straight.

 Seam guide line on the throat plate
      Align the fabric edge with a seam guide line and sew.
      * Numbers on the guide line show the distance in mm and inches between 
        the center needle position and the guide line.
        Numbers, 7, 10 and 20 are millimeter.
        Numbers, 1/ 4, 5/ 8 and 1 are inches.

5 mm

On center needle position basis
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 When changing the needle position of straight stitch
It is possible to change the needle position with the zigzag width 
adjusting button.
Pushing "  ", the needle moves to the left.

Pushing "  ", the needle moves to the right.

 When changing the stitch length
It is possible to change the stitch length with the stitch length adjusting 
button.
Pushing "  ", the displayed value becomes smaller and the stitch 
length becomes smaller accordingly.
Pushing "  ", the displayed value becomes larger and the stitch 
length becomes larger.

 How to change needle positions / How to change the stitch length
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After selecting a stitch pattern, 
push  one time. 
The machine will sew a few 
reverse stitches (lock stitches), 
trim both needle and bobbin 
threads and stop.
Symbol on screen: 

When  is pushed once 
again, this function will be 
cancelled.

G220 
 Automatic lock 
stitch and thread 
trimming

B

A

Fabric

Example: straight stitch

After selecting a stitch pattern, 
push  one time. 
The machine will sew a few 
reverse stitches (lock stitches) 
and stop.
Symbol on screen: 

When  is pushed once 
again, this function will be 
cancelled.

G120 
 Automatic lock 
stitch

B

A

Fabric

Example: straight stitch

 Press the reverse stitch button. B
The machine sews reverse stitches, stop sewing and trim both needle and 
bobbin threads automatically.

 Place the fabric in the sewing start position and begin sewing. 
A
The machine sews a few back stitches and continue.

2

3

 After selecting a pattern, you can press  to display 

 on the screen.

1 G220 

G120 
 After selecting a pattern, you can press  to display  

on the screen.
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 Lock stitch (stay stitches)
At the sewing-end, push the reverse stitch button.
The machine will sew several stay stitches and stop.

 Reinforced stretch stitch
The reinforcing stretch stitch helps reinforce seams 
when used for sewing of elastic fabric or the force-
exerted part of fabric that is likely to fray.

 Straight stitch for elastic fabric
Finished seams are elastic. This stitch system can be 
used for producing straight stitches on elastic fabrics 
such as knits and jersey.

 Other straight stitch patterns Zigzag stitch

 When changing the zigzag width
The zigzag width can be adjusted while sewing.
Pushing "  ", displayed value becomes smaller and the 
zigzag width becomes smaller accordingly.
Pushing "  ", displayed value becomes larger and the 
zigzag width  becomes larger accordingly.

Width

Pattern 
No. Practical 03

Presser 
foot

Standard presser 
foot (A)

 When changing the stitch length
The stitch length can be adjusted while sewing.
Pushing "  ", the displayed value becomes smaller and 
the stitch length becomes smaller accordingly.
Pushing "  ", the displayed value becomes larger and 
the stitch length becomes larger accordingly.

Length

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.
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Overcasting stitch

 Push the fabric towards the 
guide and sew. If the fabric and 
guide are apart, it will not make 
a nice stitch formation. Make 
sure to guide the fabric along 
the guide and sew slowly.

  * Before sewing, make sure to 
check that the needle will not 
hit the presser foot.

 Overcasting stitch 1

Pattern 
No. Practical 06

Presser 
foot

Overcasting 
presser foot (C)

 This stitch is used for overcast-
ing medium- to heavy-weight 
materials. 

 Guide the fabric along the 
guide and sew.

  * Before sewing, make sure to 
check that the needle will not 
hit the presser foot.

 Overcasting stitch 2

Pattern 
No. Practical 14 

Presser 
foot

Overcasting 
presser foot (C)

This stitch is used to prevent the edge of fabric from fraying.

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

 This stitch is used to prevent 
the cut edge of fabric from fray-
ing.

 Keep some seam allowance 
and cut the sewn fabric care-
fully so that stitches are not cut 
by the scissors.

 Overcasting by 3-point zigzag

Pattern 
No. Practical 04

Presser 
foot

Standard presser 
foot (A)

 This overcasting stitch is used 
for overcasting light-weight ma-
terials.

 Guide the fabric along the 
guide and sew.

  * Before sewing, make sure to 
check that the needle will not 
hit the presser foot.

 Overcasting stitch 3

Pattern 
No.

Practical 15 
(Light-weight 
material)

Presser 
foot

Overcasting 
presser foot (C)

  * Do not use overcasting 
presser foot (C).
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Blind stitch

Fabric 
(wrong side)

Fabric 
(wrong side)

Basting line

0.5 to 0.6 cm

Finish line

 Sewing overcasting stitches on the edge of fabric.
    ● Refer to page 27 for overcasting stitches.

 Basting.

 Folding fabrics

 Pattern No.  Practical 07, 18 (Light-weight material)

 Presser foot  Blind stitch presser foot (D)

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

1

2

Fabric 
(wrong side)

Fabric 
(wrong side)

Finish line

 Fold from basting line.
    Leave 0.5 to 0.6 cm.

Fabric 
(wrong side)

Needle

Folded edge

Guide

 Align the guide of the presser foot with the folded 
edge.

 Turn the hand wheel and adjust with the zigzag 
width adjusting dial so that stitches reach the 
folded edge.

 * Pay attention so that needle will not hit the presser foot.

3

4
Guide

Finish line 0.5 to 0.6 cm
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Finish line 

Fabric
(right side)

Fabric 
(wrong side)

Fabric 
(wrong side)

Guide

 Position the folded edge against the guide and sew.

 Turn over the fabric after sewing.

5

6

2. If the stitches fail to reach the folded edge

1. If the stitches reach too far beyond the folded edge

Push the zigzag width 

adjusting button "  ".

Push the zigzag width 
adjusting button "  ".

 When changing the needle entry point

Turn the handwheel 
to check the 
needle entry point. 
When adjusting, 
make sure the 
needle is in the up 
position.

Turn the handwheel 
to check the 
needle entry point. 
When adjusting, 
make sure the 
needle is in the up 
position.
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* The buttonhole length is automatically determined only by placing a button on the buttonhole presser foot.
* The machine can sew buttonholes for buttons with diameters of 0.7 - 2.6 cm.
* In case of stretchy fabrics, use non-elastic interlining on the wrong side of the fabric.
* Make sure to perform test sewing to see that the machine sews buttonholes correctly.
* Practical pattern No. 26, 27 are for knit fabrics and should be used with a knit needle.

 Pattern No.  Practical 09, 23~29

 Presser foot  Buttonhole presser foot (E)

Buttonhole type

09 Standard 
buttonhole

Buttonhole for medium to heavy 
weight materials
Standard buttonhole

23
Rounded 

end

Buttonholes for women’s 
blouses and children’s clothes.
Also for light weight materials

25

24 Keyhole
Keyhole buttonhole for heavy 
weight materials such as suits, 
jackets, coats, etc.

Buttonhole stitches

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

26

For knit

Buttonhole for light weight knit 
(also used as decorative 
buttonhole)

27
Buttonhole for medium weight 
knit (also used as decorative 
buttonhole)

28

Decorative

Decorative buttonholes
Decorative buttonhole which 
look like hand-sewn

29

Groove

 Set the presser foot.
Push the needle up/down button to raise the needle and lift the presser 
foot.
Align the groove of the presser foot holder with the pin of the presser 
foot and lower the presser foot holder to set.

Pin

1

Button holder

 Set the button.
Pull the button holder toward A, place the button on the button holder, 
and then push the holder toward B to set the buttonhole length.
* It is impossible to set a button thicker than 4mm.

2
A

B
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 Lower the lever until it will go no further.
Lever should be backside of the projection of the presser foot.

* The icon on the screen will disappear 
when the lever is correctly set.

 Place the fabric under the presser foot.
Raise the presser foot, pass the needle thread through the hole on the 
presser foot and pull it out sideways.
Place the fabric under the presser foot, align the marking with the 
sewing-start point. Penetrate the needle into the fabric by turning the 
hand wheel and lower the presser foot.

Needle thread

Marking 

3
Hole on the 
presser foot

Lever

Sew-
ing-start 
point

 Start sewing.
The machine will stop automatically after sewing the buttonhole.
* If a buttonhole of the same size will be sewn again, push the 

thread trimming button to trim the threads and raise the press-
er foot.

 Under this condition move to another point, lower the presser 
foot and then start sewing.

* Do not change stitch length and/or zigzag width during button-
holing.

 Otherwise this will cause imbalanced stitches.
* If thread trimming button is pushed while sewing buttonhole, 

the machine will stop and will not complete the buttonhole. It 
will start to sew from the beginning.

* Depending on material to be sewn and weaving direction of the ma-
terial, there might be a slight difference in zigzag widths between right 
and left lines of buttonholes. Test sewing is recommended.

Start from here

5

Stopper pin
 Opening the buttonhole using a ripper.
[double bartack]
Pierce a stopper pin at the bartack and open the buttonhole with a 
ripper. 
Be careful not to cut the stitches.
[Keyhole buttonhole]
Place a cardboard under the buttonhole and make a hole with the 
eyelet punch. 
Then pierce a stopper pin at the bartack and open the buttonhole with 
a ripper.

Ripper

6

4

Eyelet punch
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Buttonholes with gimp thread prevent the buttonholes from stretching and can make them more secure. Use thread such as hand-
sewn buttonholes and similar for gimp thread.

 Buttonhole with gimp

 Pattern No.  Practical 09

 Presser foot  Buttonhole presser foot (E)

1

 Pass the needle thread through under the presser foot and then draw the thread to the side of the 
presser foot.

 Put one end of gimp thread into the notch at the front right side of buttonhole presser foot, pull the 
gimp thread under the presser foot and thread it at the hook of the presser foot.

 After threading at the hook, pull the gimp thread back under the presser foot and put it into the notch 
at the front left side of the presser foot firmly.

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

Notch

Hook

2

3

 Bring down the needle to the sewing start point and lower the presser 
foot.

 Sew the buttonhole.

 Pull the left gimp thread to take off slack and cut excess gimp thread.



33

 When changing the width of the buttonhole

 When changing the density of the seam

Push the zigzag width adjusting button.

Push the stitch length adjusting button.

* The setting of the buttonhole width and stitch length will be cancelled when the power is shut down or another pattern is 
selected.

wide

Pushing "  "

The stitch length becomes narrow

narrow larger

Pushing "  "

The stitch length becomes larger

Pushing "  "

The width becomes narrow

Pushing "  "

The width becomes wide
narrow 

Narrow stitches Large stitches
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Bartacking

Bartacking is used to reinforce the part of the seam that is 
likely to ravel.
* The length of the bartack is determined by pushing the re-

verse stitch button, but it will automatically make a u-turn 
when it reaches the maximum of 20 stitches.

* If the presser foot cannot be parallel to throat plate, use filler 
fabric or cardboard.

Fabric

 Example of use

Trousers and skirt Bag Pocket

 Place the fabric under the presser foot.

10 cm

 Pass the needle thread through the presser foot.

Pattern 
No. Practical 20

Presser 
foot

Manual 
buttonhole 
presser foot (I)

2

1

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.

● When the start/stop button is 
pushed, the machine starts 
to sew and makes a u-turn 
automatically at the same 
point as the first bartack.

● When it comes to the sewing 
end point, push the reverse 
stitch button.

Lock 
stitches

To sew a bartack of the same length again…
when the length of the first bartack has been 
memorized,

* If you want to change the memorized length of the 
  bar tack, please select stitch pattern again.

Turning 
point

 Start sewing.
Push the start/stop button and the machine starts to sew 
straight stitches.

 When the machine comes to the sewing end 
point, push the reverse stitch button.

    The machine sews lock stitches and stops.

Start/stop button3

4

5

Starting 
point

Reverse stitch button

 When it comes to the turning point push the 
reverse stitch button.
The machine goes back to the starting point by sewing 
straight stitches and then it sews zigzag stitches to the 
point where the reverse stitch button is pushed.
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Inserting zippers

 Use the standard presser foot (A) to sew.
Place the fabrics face-to-face. Check the runstitching length and the 
length of the zipper to be inserted. Machine baste the zipper onto the 
fabrics.

     Machine basting = zipper opening length + 1 cm

Machine basting ... Stitch length “4”

Fabric (wrong side)

Crotch end

Reverse stitch (1cm)

Runstitching ... Stitch length “Automatic”

 Preparation before attaching zipper

 Pattern No.  Practical 00

 Presser foot  Zipper presser foot (B)

Zippers are set in two different ways: by inserting into the side seam of the garment and by centering in position.
* Make sure to use center needle position (Stitch pattern No. Practical 00).

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

1

(right) (left)

 Attach the zipper presser foot (B) to the machine.
When sewing the left side of the zipper, place the zipper under the right 
portion of the zipper presser foot. When sewing the right side of the 
zipper, place the zipper under the left portion of the foot.

2

 Open the seam allowance.
Neatly open the seam allowance. Adjust the back seam allowance 
so that it projects 3 mm from the seam. Press with an iron to make a 
crease. Fit the crease along the edge of the teeth.

Zipper

Fabric 
(wrong side)

Zipper 
opening 
size

1 cm

Teeth

Slider

0.3 cm

Crotch end

 Lapped insertion

1
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5 cm0.7 to 1 cm

Basting

Reverse 
stitches

Fabric 
(wrong side)

Move up the slider

 Put the fabric over the zipper. 
 Baste the zipper and set it on the fabric.

* Baste the zipper tape with the fabric with hand basting 
stitches. Move the slider to the top of the zipper. Put the 
fabric over the zipper and perform basting.

 Sew reverse stitches and sew the right-hand 
side.
After sewing reverse stitches, set the left hand side of the 
zipper presser foot to the zipper teeth. Sew until 5 cm (2 
inches) of the zipper end. Undo the basting stitches and 
move the slider to the far end of the presser foot. 
Then sew the rest of the way.

3

4
Set on left

5 cm

0.3 cm

Slider

 Sew the zipper tape on the seam allowance from 
bottom to top.
Fitting the edge of the zipper presser foot along the edge 
of the zipper teeth, sew the zipper tape on the seam allow-
ance. At the slider part of the zipper, stop the machine at 
5 cm (2 inches) before the slider. Move the slider to the far 
side of the presser foot and sew the zipper until its top end 
is reached.

2
Set on right

Basting 
stitches

Zipper

Fabric 
(right side)

Teeth

Seam line

Basting
Zipper (back)

Slider

Fabric 
(wrong side)

 Baste zipper and garment body.
Open the seam allowance. Fit the teeth of the zipper at the 
end of the seam line and perform basting by hand. Pull the 
slider tab to the up side.

0.7 to 1 cm

0.7 to 1 cm

Fabric 
(right side) Zipper tape

Reverse 
stitches

 Sew the left part of the zipper on the seam allowance 
from the bottom of the opening to the top.
Sew 0.7 to 1 cm from the seam line.

 Sew the right part of the zipper.
Sew reverse stitches a few times.
Sew the other side 0.7 to 1 cm from the seam line.

 Undo only the basting stitches.

 Centered insertion

Set on right

Set on left

1

2

3

4
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Shirring and gathering

 Shirring: such as the shoulder line and waist of the skirt, 
on which shirring is not seen.

 Gathering: such as shoulder joining and the frills of a skirt.

 Loosen the needle thread tension.

 Change the stitch length.
    Set 3.0 - 4.0 for gathering and 1.5 - 2.0 for shirring.

Gathering Shirring 

Loose2

1

45 3

Shirring

Gathering

 Start sewing. 
Leave about 5 cm of needle and bobbin threads 
both at the sewing start and at the sewing end 
and sew a parallel line.

 Pull the lower thread by hand to shrink the fabrics.

3

4

Pattern 
No. Practical 00

Presser 
foot

Standard 
presser foot (A)

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.

Pintucking

 Example of use

● Blouse ● Apron

 Sew the creases one by one and avoid it stretching.

 Iron the creases of the pintuck.

 After sewing, turn over pintucks and iron them.

Width of finished pintuck

Crease

Crease

2

1

3

This stitch is used to sew decorations on the front of blouses 
and/or aprons, etc.

Pattern 
No. Practical 00

Presser 
foot

Standard 
presser foot (A)

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.



38

Welt seam

This stitch is used for securing an edge.

Pattern 
No. Practical 00

Presser 
foot

Standard 
presser foot (A)

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.

 After selecting a pattern, push memory button  so 
that one point pattern can be sewn. 

 If memory button will not be pushed, machine sews the 
pattern continuously.

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.

0.7 cm

Fabric 
(wrong side)

Fabric 
(wrong side)

Fabric 
(wrong side)

1.5 cm

Finish line

 Put the fabrics together and sew.

 Cut half of the seam allowance.

 Open the fabrics from the finish line and fold the 
seam allowance together and iron.

 Wrap up the shorter seam allowance with the 
longer one and sew the edge of the crease.

1

2

3

4

Decorative stitches and one point 
pattern

Pattern 
No. One point 00~39

Presser 
foot

Manual 
buttonhole 
presser foot (I)

    Display of the length of one cycle

Although the length of one cycle of the decorative pattern 
is displayed, treat it only as a reference, as this will be 
changeable based on fabric and thread.

Example)

 Place the fabric under the presser foot and start.

The length of one cycle 
is displayed. 5.8 mm

0.3 mm
Stitch length of the 
pattern is displayed.
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Scallop stitches

This stitch is used for decorating edging on items such as table cloths, collars on blouse, etc.

 To keep the pattern intact, leave some margin and sew on 
the edge of the cloth.

 Cut the sewn fabric carefully so that stitches are not cut by 
the scissors.

 Pattern No.  One point 30

 Presser foot  Manual buttonhole presser foot (I)

* Adjust stitch length of the decorative stitches according to 
the fabric to be sewn.

  Sewing on fabric too thick may cause jamming.

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

1

2

 Pattern No.  Practical 30~39

 Presser foot  Manual buttonhole presser foot (I)

Quilt

Using a decorative stitch, this gives a decorative look to the joining of patchworks. 
It is recommended to use decorative thread such as embroidery thread.

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.
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Applique

To make the stitch unconspicuous, an applique can be sewn.

Seam allowance

2

1  Cut the applique fabric with seam allowance of 3 to 5mm.

 Pattern No.  Practical 05

 Presser foot  Manual buttonhole presser foot (I)

Pattern paper

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

3  Turn the hand wheel towards you and start sewing along with 
the outer side of the applique fabric.
When you start sewing, the machine will automatically sew 3 lock stitches.
* When sewing steep angles, keep the needle inside the fabric, raise the 

presser foot, change sewing direction and sew slowly.

 Put the pattern paper onto the wrong side of the fabric and 
fold the seam allowance at the finish line.

 Put the applique fabric on the base fabric. Temporarily fix it 
with basting stitches or glue.

4  Lock stitch at the end of sewing.
Push the reverse stitch button and the machine will automatically sew 
3 lock stitches. It is better to lock stitch at the outer side of the applique 
fabric.
* Usually center needle position is used for appliqué stitches but 

right or left needle position can be used.
 Changing needle position: Refer to page 24

Basting
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Sewing letters and one point pattern 

(in order to sew a pattern neatly, apply interlining and conduct a test sewing first.)
Use an iron to attach a fusible interlining to the wrong side of fabric.
* When stitch length becomes too small, the bobbin thread will come out to 

the front side of fabric and/or stitches might get stuck. Therefore make sure 
to conduct a test sewing beforehand.

Fabric

 Preparation before sewing

 Pattern No.  One point 00~39
 Letters 00~99

 Presser foot  Manual buttonhole presser foot (I)

  Attention  Turn OFF the power switch before replacing the presser foot.

1. Press  button A.

2. Set a piece of fabric and a thread to be used for test sewing.
3. Check the sewn result. If it is not right, change the figure C by stitch 
    length adjusting button B. Figures "-30" to "+30" can be selected.
4. When  button A is pressed again, screen goes back to normal.

Since the pattern might be deformed according to the type and thickness of 
fabric and fusible interlining to be used, make sure to conduct test sewing 
on the same fabric and interlining.

Correct shape

 Test sewing

When right side is higher than left side, When right side is lower than left side,

Press "  " and 
adjust it.

A

B

C

Press "  " and 
adjust it.
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 How to select pattern (letters)

Example

Press

to choose pattern 
No. 20.

JUKI

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

to choose pattern 
No. 09.

to choose pattern 
No. 20.

to choose pattern 
No. 10.

to choose pattern 
No. 08.

Press

Press

Press

Press
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twice.

When you want to change the size of pattern 
(letters) …..

Move the cursor to the desired pattern (letter). 
You can change the height and width by:

Height: Zigzag width adjusting button
Width: Stitch length adjusting button

Press

Pressing it will delete patterns in the memory 
from latest one to earliest one.
When the button is pressed continuously, all 
the patterns in the memory can be deleted.

 Deleting Letters and patterns in the memory

Up to 70 Letters and one point patterns can be 
stored into memory.

Press

to choose pattern 
No. 20.

Press

Place the fabric underneath the presser foot and start.
The machine will stop automatically when sewing is finished.
Notes:
1. Note that the sewing speed varies according to stitch patterns (let-

ters) to be sewn.
2. If the automatic thread trimmer is used while sewing, the machine 

starts to sew from the beginning.
3. In case of condensed sewing, if the stitch length is too small, the 

stitches may get stuck.

Get rid of unnecessary thread on the front side of fabric by 
scissors.

 How to stitch a pattern (letters)

 Disposing thread ends of jump stitches
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Pattern 
adjustment 
button 

 How to sew combined sewing patterns continuously

In order to sew combined sewing pat-
terns continuously, push pattern adjust-
ment button long. (Normally this button 
is for adjusting sewing patterns.)
When pushing it long once again, con-
tinuous sewing mode is released.

After memorizing the patterns, push 
pattern adjustment button long. Then 

 is now blinking.

Example: in case of sewing                                5 times continuously

Start Sewing.

During the sewing the combined patterns at 5th time, push pattern adjustment button long. 
The sewing machine will stop after sewing the last pattern of the 5th time.

* If you start sewing without setting continuous sewing, you can sew the patterns continuously by pushing pattern adjustment but-
ton long during sewing. In this case, by pushing pattern adjustment button long once again, the machine will stop after sewing 
the last sewing pattern.

1

2
3

Make your home sewing more pleasant!
Please purchase the following items in the shop where you buy our products.

Introduction of optional accessory parts

● Rolled hemming presser foot
Fabric edge is hemmed while rolling it under. 
Used for bottom of shirts, blouses, frills and the edge of 
handkerchiefs.

● Button attaching presser foot
This presser foot is used to attach buttons on garments.

● Quilt presser foot (transparent type)
It is used for free-motion quilting. Zigzag stitch is also 
possible with this presser foot.

● Cording and Embroidery presser foot
It is used in free motion quilting and a cord can be sewn 
together with this presser foot.
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● Appliqué presser foot
Since the front and back of the presser foot is short, it is 
easy to move the materials at curve points. Also fabrics 
can be seen easily because it is transparent.

● Cording presser foot (for 3 cords)
It is possible to attach 1 - 3 cords by three-point zigzag 
or decorative stitch.

● Throat plate for straight stitch
Use with patchwork presser foot for better stitch quality.

● Binder presser foot
It is possible to attach tapes such as bias tape into four 
folds.

● Hemming presser foot for zigzag
Fabric edge is hemmed by zigzag while rolling it under. 
Used for bottom of shirts, blouses, frills and the edge of 
handkerchiefs.

● Quilt presser foot (open type)
It is used in free motion sewing. As the front portion is 
open, it is easy to see the needle entry point.

● Invisible zipper foot
As a seam does not appear on the right side of the fab-
ric, an opening can be finished with fabric edges neatly 
butted.

● Pearl attaching presser foot
With this presser foot it is possible to attach pearls, 
beads and thick cord.

● Presser foot with guide
As the presser foot has markings, which show 2 mm 
distance, these marking will serve as a guide.

● Smooth presser foot
This presser foot is used for non-slippery materials like 
vinyl and satin stitches.

● Eyelet punch
This is to open hole at round area of keyhole buttonhole.

● Wide Table
For sewing large projects such as quilts, etc.

● Open toe presser foot
This presser foot is used for appliqué and decorative 
stitches. (Front part of the presser foot is open for better 
visibility.)

● Edge sewing presser foot
This presser foot is used for patchwork, sewing center 
line of joined materials by using the center guide of the 
presser foot.

● Patchwork presser foot
This presser foot is used for patchwork stitches.

● Quilt guide
This is a guide to sew lines in the same distance.

● Walking foot
This presser foot is used for "difficult-to-feed" materials 
such knit, jersies, vinyl, artificial leather and leather or 
quilting.

● Quilt presser foot 
This presser foot is used for quilt stitches (free motion 
quilting).
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 Adjust the height of legs so that the top surface 
of Wide Table is the same height of sewing 
machine body.

 Remove auxiliary bed.

 Open legs of Wide Table until they stop securely 
at the stopping position.

 Assemble Wide Table to sewing machine body.
 Attach it to free arm of sewing machine.

1

2

3

4

How to install Wide Table

   Attention
  * Don't put any heavy materials on 

the Wide Table.
  * Don't move sewing machine with 

Wide Table attached.

1

2

Presser foot holder

Quilt Guide

Wider sewing lines

 Sew while tracing the stitches with the tip of the 
quilt guide.

    Distance between sewing lines can be adjusted freely.

 Insert the quilt guide into the groove of the 
presser foot holder.

1

Narrower sewing 
lines

2

Pattern 
No. Practical 00, 03

Presser 
foot

Standard 
presser foot (A)

How to use the quilt guide

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.

Optional accessory part Optional accessory part 
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Pattern 
No. Practical 00

Presser 
foot

Edge sewing 
presser foot (R)

This is for quilting the edge of patchworks and appliqués.
The machine will sew the lower (thinner) side of the fabric lay-
ers. As a result, the stitches will not be noticeable and have 
an effect to make the design look three dimensional or em-
phasized.

Stitch in ditch quilting

1

Optional accessory part

2  Put the guide of the presser foot along 
with the crease and sew.

 The needle enters behind the guide, so that the 
edge of the crease can be sewn.

* If the desired points can not be sewn, adjust 
the needle position.

 Needle position change: refer to page 24

 Curved concealed quilting
Use manual buttonhole presser foot (I) or the open toe 
presser foot (O). 
Sew curves by lifting the presser foot and changing the 
direction very often.
Also this can be done by free motion with the quilt press-
er foot. (Refer to page 48.)

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.

 Put the top layer of fabric with patchwork and/
or appliqués, quilting cotton and bottom layer of 
fabric together by pin or basting stitches.

Pattern 
No. Practical 00

Presser 
foot Walking foot (N) 

Quilting (straight stitch)
Optional accessory part

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.

Quilting is the process of sewing the top layer of fabric, with 
quilting cotton in between and a bottom layer of fabric under-
neath. By using the walking foot, the machine feeds both top 
and bottom fabrics together at the same time, so fabric shift-
ing is eliminated.

1 Setscrew for presser 
foot holder

Presser bar

Presser foot holder

2

3

Setscrew for presser foot

Actuating lever

Needle clamp

Presser bar

Assembling point

 Put top layer of fabric with patchwork and/or 
appliqué, quilting cotton and bottom fabric together 
by using pin or basting stitches.

 Place your hands to both sides of the presser 
foot and sew by pulling the fabrics apart.

    * Sew with slow to medium sewing speed.

 Assemble the walking foot.
Raise the presser bar. Loosen the setscrew for presser 
foot holder and remove the presser foot holder. (Refer to 
page 12) Set the actuating lever on the needle clamp and 
insert the assembling point to the presser bar and tighten 
the setscrew for presser foot.
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1

 Put top layer of fabric with patchwork and/
or appliqué, quilting cotton and bottom fabric 
together by using pin or basting stitches.

It is called free motion quilting when moving the fabrics freely 
towards any directions without using the feed dog of sewing 
machine. When the feed dog is lowered (drop feed condition), 
it is possible to sew various curves and/or any directions by 
moving the fabrics by hands.

Pattern 
No.  Practical 00

Presser 
foot

 Quilt presser 
foot (Q)

Setscrew for presser 
foot holder

Presser bar

Presser foot holder

Quilting (free motion)

  Attention Turn OFF the power switch before 
replacing the presser foot.

2

Setscrew for 
presser foot

 Assemble the quilt presser foot.
Raise the presser bar. Loosen the setscrew for presser 
foot holder and remove the presser foot holder. (Refer to 
page 12) Set the quilting foot and tighten the setscrew for 
presser foot.

Optional accessory part 

3
 Move the drop feed knob to the right hand side.
Feed dog is now down.

4

 Place the fabric underneath the presser foot and 
lower the presser foot.

 Adjust the height of presser foot according to 
the thickness of the fabrics by screw. When the 
height is 1mm from the surface of the fabrics, 
it will be easier to move the fabrics without 
interference.

Screw

1 mm 

5

 Use both hands to hold the fabrics and move it 
without letting it loose. The target stitch length is 
about 1.5~2.0mm.

6
 When free motion sewing is finished, move the 
drop feed knob back to the left side.
The feed dog will be up and engaged at the same time as 
the machine starts to sew.

● How to lock stitches
1. At sewing start, pull up the bobbin thread on the 

top layer of the fabric, hold both needle and bobbin 
threads together and sew 3 stitches on the same 
point. After that move fabrics as you wish. In this way, 
stitches on the wrong side of the fabrics look neat.

2. At sewing-end sew 3 stitches on the same point and stop.

● How to sew stitches with the same stitch length
1. When the foot controller is used, the fabrics can be guid-

ed by both hands and you can move the fabrics freely.
2. Set the speed controller to medium or medium low first, 

press the foot controller completely and move the fabrics.
 -- if stitches become too large, set the speed controller 

to “faster”
 -- if stitches become too small, set the speed controller 

to “slower”.

Tips

When doing the free motion with zigzag stitch, use the quilt presser foot (transparent type) which is optionally 
available from your dealer.
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Machine Maintenance
When lint and/or dirt has built up, it may cause machine failures. Therefore, clean the machine frequently.

Bobbin case 
holder

 Remove the throat plate
    Remove needle and presser foot and remove the needle plate by using  
    T-shape screwdriver.

 Remove the bobbin case holder.

1

2

   Attention  Always must be disconnected plug from socket-outlet before remove throat-plate and remove 
 bobbin-case-holder.

Throat plate

 Install the bobbin case holder.
Install the bobbin case holder so that points A and 
B touch each other.

 Remove lint and dirt.
    Remove lint and dirt around the feed dog and bobbin case holder with the 
    cleaning brush.

3

4

 Install the throat plate.
When attaching the throat plate, align the positioning pins with holes of 
throat plate.

A

B
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If sewing difficulties occur, make sure the instructions are correctly followed. 
If a problem still exists, the reminders below may help solve it.

Case Cause (Reason) Solution
Refer-
ence 
page

● The machine stops sew-
ing suddenly.

 (This is in case you 
can turn hand wheel by 
hand.)

● The machine sews at slow speed con-
tinuously.

 (The machine has a mechanism to auto-
matically cut off the power to prevent the 
motor from overheating.)

● Turn off the power and wait for a 
while (about 10 minutes). The safe-
ty mechanism will be reset and the 
machine will return to normal.

3

● Sewing machine stops 
while sewing. (Hand 
wheel is heavy to turn.)

● If the thread gets tangled and/or the 
needle is bent, motor will lock and safety 
mechanism works instantly and the sew-
ing machine will stop sewing.

● Get rid of cause(s) of thread tangling.
● Check if the needle is bent or not.

* Turn off the power before checking 
the needle.

-
18

● Sewing machine stops 
after sewing some stitch-
es.

● In case of relatively low room tempera-
ture and/or thread tangling, or in case 
the motor got excess load, the safety 
mechanism works and the sewing ma-
chine stops so that the machine will not 
get hot.

● Leave the sewing machine in the 
room so that the sewing machine 
adapts itself to the room tempera-
ture.

● Get rid of cause(s) of thread tangling.

3

-

● The machine will not 
work even when started.

● Presser foot is in up position. ● Lower the presser foot and start to 
sew.

9

● The machine will not 
work even when start/
stop button is pressed.

 (This is in case sewing 
light is still on.)

● The needle hits presser foot due to an 
installation of incorrect presser foot.

● The needle fell into the hook area and 
tried to start.

● Use the appropriate presser foot to 
the selected stitch pattern.

● Remove the needle from the hook 
area.

-

-

● Needle breaks. ● Thick material is sewn with a thin nee-
dle.

● The needle is not inserted fully.
● The needle setscrew is not securely 

tightened.
● The wrong presser foot is used for a 

certain pattern.

● Check the combination of fabric, 
thread and needle.

● Check the installation of needle.
● Securely tighten the needle set-

screw.
● Check the combination of stitch pat-

tern and presser foot to be used.

18

18
18

-

● Loud noise and/or keen 
noise while sewing.

● Lint or dust has accumulated in the feed 
dog.

● Lint or dust has accumulated in the 
hook.

● Clean the feed dog area.

● Clean the hook area.

49

49

● Machine fails to feed 
fabrics.

● The stitch length is set at “0”.

● Soft fabrics such as towels are being 
sewn.

● The machine is set in drop feed condi-
tion. (the drop feed knob is on the right 
side)

● When the stitch pattern is reselected, 
the machine goes back to the default 
setting.

● Set the stitch length to 3 - 5.

● Set the drop feed knob to left side.

24

-

19

Performance check list
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Case Cause (Reason) Solution
Refer-
ence 
page

● Needle can not be thread-
ed. (This is in case needle 
threader will notturn.)

● The hook of needle threader 
does not go through the nee-
dle eye.

● The needle is not in the up position.
 (When needle is not in the up position, 

needle threader will not turn. This is to 
avoid damages to the hook.)

● The needle is not inserted fully.

● Rotate the hand wheel and lift the 
needle upwards.

● Check the installation of the nee-
dle.

16

18

● The needle threading lever 
will not return to the original 
position and the machine 
can not turn properly.

 (This is in case the hook of 
needle threader remains in 
the needles eye.)

● Hand wheel is turned by mistake while 
the needle threading lever is in down 
position. (in the process of threading 
to the needle.)

● Turn hand wheel slightly away 
from you. (to the opposite side 
when sewing).

-

● The machine will not start 
even when start/stop button 
is pressed.

● The foot controller is plugged in. ● Start/stop button can function 
when foot controller is removed.

8

● Thread breaks.
● Stitch is skipped.

● The machine is incorrectly threaded.
● There is knot or knurl on the thread.
● The setting of manual thread tension 

is incorrect.

● The needle is bent or the tip of needle 
is broken.

● The needle is installed incorrectly.
● Threading of bobbin thread is not cor-

rect.
● The bobbin can not turn smoothly 

inside the hook holder.
● The needle size does not match the 

thread.
● Thread take-up is not threaded.

● Rethread the machine correctly.
● Remove knot or knurl from thread.
● Adjust thread tension manually 

according to fabrics and thread to 
be used.

● Change needle.

● Install needle correctly.
● Check the correct way of setting 

bobbin thread.
● Check the correct way of winding 

bobbin thread.
● Check the combination of thread 

and needle.
● Rethread the machine correctly.

16
-

19

18

18
15

-

18

16

● Thread tension is not good. ● The needle thread is threaded incor-
rectly.

● The bobbin thread is threaded incor-
rectly.

● The direction of spool cap doesn’t 
match the spool.

● Rethread the machine correctly.

● Check the correct way of setting 
bobbin thread.

● Attach the spool cap in a correct 
direction.

16

15

16

● Puckering occurs. ● The stitch length is too large on light-
weight fabrics.

● The needle tip is broken.

● Make the stitch length smaller 
(shorter).

● Change needle.

24

18
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List of stitch patterns

One-point

Letters/numbers/signs



1

한
국
어

안전에 관한 중요한 수칙
미싱을 안전하게 사용하기 우해 기본적인 주의사항에 따라 주시기 바랍니다 . 사용에 앞서 모든 주의 사항을 읽어 주

십시요 .

위 험 - 감전의 위험을 줄이기 위해 :

1.  본 제품은 플러그가 꽂혀진 채 절대로 자리를 비우지 마십시요 .

2.  미싱의 사용 후나 미싱 청소 직전에는 언제나 본 제품의 플러그를 뽑아 주십시요 .

경 고 - 화상 , 화재 , 감전 또는 인명 상해등의 위험을 줄이기 위하여 : 
  1. 본 장비를 장난감으로 사용하지 못하도록 하십시오 . 본 장비를 어린이가 사용하거나 어린이 근처에서 사용할 

경우 특히 주의해야 합니다 . 8 세 이상 어린이 및 신체적 , 지각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험 및 지식

이 부족한 사람의 경우 장비의 안전한 이용 방법에 대한 감독이나 교육을 받고 관련 위험을 이해하는 경우에 사

용할 수 있습니다 . 어린이가 장비를 가지고 놀아서는 안 됩니다 . 감독 없이 어린이가 청소나 사용자 유지 관리

를 수행해서는 안 됩니다 .

  2. 본 제품은 사용 설명서에 나온 목적으로만 사용해 주십시요 .  이 사용 설명서에 나와 있는 생산업체에서 추천하

는 아타치 먼트만 사용 해 주십시요 .

  3. 본 제품에 코드나 플러그가 파손 되거나 정상적으로 작동하지 않고 떨어뜨리거나 파손 또는 침수 되었을 경우 , 

가까운 판매점이나 서비스센터에서 검사 , 수리 또는 기계적인 조정 작업을 위해 가지고 가시기 바랍니다 .

  4. 환기가 되지 않는 곳에서는 작업을 하지 마십시요 .  미싱의 통풍구와 속도 조절 발판은 실 보푸라기 ,  먼지와 

풀어진 천 등이 쌓이지 않도록 해야 합니다 .

  5. 모든 움직이는 부분에 손가락을 조심하십시요 .  미싱 바늘 주위에는 특별한 주의가 필요로 합니다 .

  6. 항상 알맞는 침판을 사용하십시요 .  잘못된 침판을 사용 할 경우 바늘이 부러질 수 있습니다 .

  7. 구부러진 바늘을 사용하지 마십시요 .

  8. 바느질 중에는 천을 당기거나 밀지 말아 주십시요 .  바늘이 부러지는 원인이 될 수 있습니다 .

  9. 바늘 부근에서 조정하고 있을 때는 전원 스위치를 OFF(’ O’ ) 로 하십시요 .  실을 꿰거나 바늘 교환 , 보빈 실감

기 , 노루발 교환시 같은 방식으로 전원스위치를 OFF 로  하십시요 .

10. 미싱 커버를 벗기거나 윤활 급유를 할 때 , 기타 사용 설명서에 언급되어 있는 조정 작업을 할 때는 전원코드를 

뺀 상태에서 하십시요 .

11. 열리는 곳에는 어떠한 물체도 떨어 뜨리거나 집어 넣지 마십시요 .

12. 본 제품은 옥외에서 사용하지 마십시요 .

13. 에어로졸 ( 스프레이 )  제품이 사용되거나 산소가 투여되는 곳에서는 본 제품을 사용하지 마십시요 .

14. 미싱을 끄려면 스위치를 ‘O’ 의 위치로 돌려주고 플러그를 벽의 콘센터에서 뽑아 주십시요 .

15. 코드를 잡고 플러그를 뽑지 마십시요 .  플러그를 빼려면 코드가 아닌 플러그를 잡고 뽑아 주십시요 .

16. 기본적으로 기계를 사용하지 않을 때는 전기 공급을 차단해야 합니다 .

17. 본 장비의 전원 코드가 손상된 경우 가까운 공식 대리점이나 서비스 센터에서 구할 수 있는 전용 코드로 교체해

야 합니다 .

18. ( 미국 / 캐나다 제외 ) 본 기계에는 이중 절연이 적용되었습니다 .

 동일한 교체 부품만 사용하십시오 . 이중 절연 기계의 정비에 대해서는 지침을 참조하십시오 .

이중 절연 제품의 정비
이중 절연 제품에는 접지 대신 두 가지 절연 시스템이 제공됩니다 . 이중 절연 제품에는 접지 대책이 제공되지 않으

며 접지 대책을 제품에 추가해서도 안 됩니다 . 이중 절연 제품을 정비할 때는 특별한 주의와 시스템 지식이 필요하

며 자격 있는 서비스 인력이 수행해야 합니다 . 이중 절연 제품의 교체 부품은 제품의 해당 부품과 동일해야 합니다 . 

이중 절연 제품에는 DOUBLE INSULATION 또는 DOUBLE INSULATED 라는 단어가 표기되어 있습니다 .

제품에  기호가 표기되어 있을 수도 있습니다 .

이 설명서를 잘 보관하여 사용하십시요 .
이 미싱은 가정용 미싱입니다 .
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지정되지 않은 

위험 경고

감전의 위험이 

있음

화재의 위험이 

있음

손 등에 부상

을 입을 위험

이 있음

지정되지 않은 

금지 사항

분해 / 개조 금

지

바늘 밑에 손

가락을 넣지 

마시오 .

오일 등을 쏟

지 마시오 .

일반적으로 필

요한 행동

전원 플러그 분

리

JUKI 재봉기를 구입해 주셔서 감사합니다 .

사용하기 전에 지침 설명서의 “재봉기를 안전하게 사용하려면” 에 나오는 안전 주의 사항을 읽어보고 재봉기의 기

능 및 조작 순서를 숙지해야 재봉기를 오래 사용할 수 있습니다 .

지침 설명서를 읽은 후에는 필요할 때 읽을 수 있도록 보증서와 함께 보관하십시오 .

재봉기를 안전하게 사용하기 위해 

지침 설명서에 포함되어 있고 재봉기에 표기된 표시와 픽토그램은 재봉기의 안전한 조작을 보장하고 사용자 및 다

른 사람의 부상 위험을 방지하기 위한 것입니다 .

경고 표시는 아래 설명과 같이 여러 용도로 사용됩니다 .

  경고
이 표시를 무시하고 재봉기를 잘못된 방식으로 사용할 경우 사망이나 중상의 위험이 있음을 

나타냅니다 .

  주의
이 표시를 무시하고 재봉기를 잘못된 방식으로 사용할 경우 개인 부상 및 / 또는 물리적 손

상의 위험이 있는 조작 등을 나타냅니다 .

픽토그램의 의미 :
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● 신나 또는 이와 비슷한 용해제로 미싱을 딱지마십시

요 .

 재봉기가 지저분해진 경우 

부드러운 천에 소량의 중성 

세제를 묻혀서 재봉기를 조

심스럽게 닦아내십시오 .

● 재봉기는 5ºC ~ 40ºC 범위의 온도에서 사용하

십시오 .

 온도가 과도하게 낮을 경우 기계가 정상적으로 

작동하지 않을 수 있습니다 .

 경고

재료의 조합 특히 실과 바늘에 대해서는 “바늘 교체” 의 설명 표를 참조하십시오 .

매우 두꺼운 원단 ( 예 : 데님 ) 을 얇은 바늘 (#11 이상 ) 로 재봉하는 경우처럼 , 바늘이나 실이 원단에 적합하지 않

으면 바늘이 부러져서 예기치 않은 부상을 입을 수 있습니다 .

기타 주의 사항

● 직사광선이나 습도가 높은 곳에서 노출하지마십

시요 .

재봉기에는 반도체 부품과 정밀한 전자 회로가 내장되어 있으므로 다음과 같은 상황이 발생할 수 있음을 유의하십

시오 .

* 재봉기의 작동 온도는 5ºC ~ 40ºC 입니다 . 직사 광선 아래 , 난로나 촛불과 같은 연소 물체 근처 또는 습기가 많

은 곳에서는 재봉기를 사용하지 마십시오 . 이 경우 재봉기 내부의 온도가 상승하거나 전원 코드의 코팅이 녹아서 

화재나 감전이 발생할 수 있습니다 .

● 천천히 그리고 오랫동안 사용하면 괴열을 발생함으

로과열을 방지하기 위하여 안전 장치가 작동 되여 

미싱이 정지됩니다 .  이럴 경우 , 출발 , 정지  버튼

에 불이 들어오지 않습니다 .

약 10 분후에  작업시 가능 

하게 자동 회복됩니다 .

중
지

!
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핸드휠 ( 푸리 )

전원 스위치

소켓 출입구

속도 조절 발판

실패 캡 ( 대 )

실패 핀

LCD 창

조작키

면판 커버

출발 / 정지 버튼

보조판 ( 악세사리함 )

노루발 올림 레버

톱니 다운 손잡이

바늘 고정 나사

바늘

노루발

노루발 분리 버튼

톱니

침판

가마 플라스틱 커버

보빈 감는 자루

가마 플라스틱 커버 분리 
버튼

노루발 홀더 고정나사
노루발 홀더

되돌려 박기 버튼

* 하드케이스나 와이드 
테이블 위에무거운 
것을 올려 놓지 마십
시요 .

실 커터

속도 조절기

역진 버튼 (G220)
바늘 상하 조절 버튼 (G120)

실 장력 조절 다이얼

중요 부품

하드 케이스

단추구멍 레버

실 꿰기 레버
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왼쪽으로 보조판을 빼냅니다 .

● 보조판 안쪽 구성품

리퍼 / 청소용 솔

표준 노루발 (A)

보빈 (3)

바늘 세트
     HA X 1   # 11  (1)
                  # 14  (1)
                  # 16  (1) 
     니트용    # 11  (1)

악세사리

● 미싱에 달려져 있음 .

● 스티로폼에 달려져 있음 .

속도 조절 발판 
( 모델 : 4C-339G)

보빈 (1)

실패 캡 ( 대 )

실패 캡 ( 소 )

사용설명서

전원코드

블라인드  스티치  노루발 (D)

지퍼 달이 노루발 (B)

단추구멍 노루발 (E)

오바캐스팅 노루발 (C)

T 모양 드라이버

수동 단추구멍 노루발 (I)

설명서 DVD
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사절 장치에 관한 주의사항 :

1. 실을 30 호보다  두꺼운 실을 사용하지 마십시요 .
2. 사절 후 , 보빈 ( 밑 ) 실을 끌어 올릴 필요 없이 , 재봉을 하실 

수 있습니다 .
3. 실을 사절 한 후 , 다시 재봉을 할 때 , 만약 보빈 ( 밑 ) 실을 다

시 끌어올리고 바늘실도 노루발 밑으로 놓으시면 실이 천의 
뒷면에서 새집을 짓는 현상을 방지할 수 있습니다 .

4. 정기적으로 미싱을 청소를 하십시요 . (49 페이지 참조 ), 사절 
장치 주변의 먼지는 기능 고장의 원인이 될 수도 있습니다 .

속도 조절기

재봉을 하시면서 속도 조절이 가능합니다 .

출발 / 정지 버튼

이 버튼을 누르면 서서히 재봉이 시작되

고 , 속도 조절기로 설정한 속도로 올라가 

재봉이 됩니다 . 버튼을 다시 누르면 바늘

이 하정지에서 정지하게 됩니다 .

녹색 : 출발 준비 / 재봉중

적색 : 출발 준비가 안됨 .

( 적색 상태에서 누르시면 한땀씩 움직입

니다 .)

오랜지색 : 보빈 감기 상태입니다 .

되돌려 박기 버튼

이 버튼을 누르면 미싱이 

되돌려 박기 ( 잠금스티치 )

를  하게 됩니다 .

사절 버튼

재봉 후 버튼을 누르면 아래 윗실이 자동으로 끊어집니다 .

작동 버튼 기능

G220 

G120 
바늘 상하 정지 버튼

미싱이 정지하고 이 단추를 누르면 바늘 위치가 바뀝니다 .

바늘이 상정지에서 누르면 하정지가 되고 , 하정지에서 누르면 상

정지가 됩니다 .

노루발이 올라가 있어도 ,  바늘이 위나 아래로 움직이는 것을 

알수 있습 니다 .
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전원 연결

 출발 / 정지 버튼을 사용하기 위하여

      1. 전원 스위치를 꺼주십시요 . ("O" 로 돌림 )

      2. 미싱 전원 소켓에 미싱 전원 연결 코드를 꽂으십시요 .

      3. 전원 소켓에 플러그를 꽂으십시요 .

      4. 전원 스위치를 켜주십시요 . ("I" 로 돌림 )

미싱 전원 소켓

  경 고
 • 미싱을 사용하지  않을 때에는 전원을 꺼주십시요 .  ( ‘0’ 으로 돌림 )  그리고 전원 플러그를 빼주십시요 .  

전기 쇼크나 화재의 원인이 될 수도 있습니다 .

전원 스위치
플러그

전원 소켓

미싱 전원 연결 코드

 속도 조절 발판 사용하기

     1. 전원 스위치를 끄십시요 . ("О" 으로 돌림 )

     2. 속도 조절 발판 플러그를 잭에 삽입하십시요 .

     3. 미싱 전원 연결 코드를 미싱 연결 소켓에 삽입하십시요 .

     4. 플러그를 전원 소켓에 꽂으십시요 .

     5. 전원을 켜주십시요 . (" I " 로 돌림 )

* 속도 조절 발판을 꽂았을 때 , 시작 / 정지 버튼은 시작 재봉시 

사용 할 수 없습니다 .

   시작 버튼 : 시작 재봉시 작동 되지 않습니다 . 

   정지 버튼 : 정지시는 작동 됩니다 .

플러그

속도 조절 발판

속도 조절 발판
플러그

속도 조절 발판 잭

전원 스위치
전원 소켓

미싱 전원 연결 코드

미싱 전원 소켓

 전원 스위치 작동 :

미싱을 OFF 로  돌리면 , 전원 스

위치가 " О " 으로 .

미싱을 ON 으로 돌리면 , 전원 스

위치가 " I " 로 세팅 됩니다 .

ON

OFF
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속도 조절

 속도 조절기

속도 조절기로 자유롭게 ( 느리게 또는 빠르게 ) 미싱속도를 셋팅 

할 수 있습니다 .

빠르게

느리게

빠르게

느리게

 속도 조절 발판

발판을 누르면 미싱이 움직입니다 .

강하게 누르면 미싱이 더 빠르게 움직입니다 . 속도 조절기는 미

싱 최고 속도로 설정이 됩니다 .

더 강하게 밟으면 → 더 빠르게 

더 약하게 밟으면 → 더 느르게

* 항상 속도 조절 발판을 깨끗하게 하십시요 . 

속도 조절 발판 위에 어떤 물건도 올려 놓지 마십시요 . 사용자에 

상해를 끼칠 수도 있고 고장의 원인이 될 수도 있습니다 .

노루발 올림 레바

노루발은 노루발 올림 레버로 올리고 내릴 수 있습니다 . 

1 최하위치 …… 재봉을 할때 노루발은 최하의 위치에 놓습니다 .

2 보통 올림 위치 …… 천을 빼거나 노루발을 교환 할 때 이 위치에 

놓아 주십시요 .

3 최상 올림 위치 …… 노루발 밑에 두꺼운 작업물을 놓고 미싱을 할 

때 사용합니다 .

* 바늘이 최하 위치와 노루발이 최상 위치에 있을 때 노루발과 바늘

이 간섭이 생기지 않도록 주의 하십시요 .

노루발 올림 레바

노루발

1

2

3

1

2

3
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기타 작동 단추의 이름과 기능

   작동 버튼과 화면

사용되는 노루발 ( 표시됨 )

지그재그 폭

땀길이

3 땀길이 조절 버튼

4 자동 되돌려 박기 스티치 
및 사절 버튼

5 바늘 상 / 하 정지 버튼 , 바
늘 정지 위치 전환 버튼

1 패턴선택 버튼

2 지그재그 폭 조절 버튼

패턴 번호

G220 

바늘 정지 위치

최상점에서 바늘 
상정지

최하점에서 바늘 
하정지

6 패턴 선택모드  전환 버튼

패턴 선택 모드

실제 패턴

원 포인트 패턴

글자

7 메모리 버튼

8 지우기 버튼

9 패턴 조절 버튼

사용되는 노루발 ( 표시됨 )

지그재그 폭

땀길이

3 땀길이 조절 버튼

4 자동 되돌려 박기 스티치 
버튼

5 바늘 정지 위치 전환 버튼

1 패턴선택 버튼

2 지그재그 폭 조절 버튼

패턴 번호

G120 

바늘 정지 위치

최상점에서 바늘 
상정지

최하점에서 바늘 
하정지

6 패턴 선택모드  전환 버튼

패턴 선택 모드

실제 패턴

원 포인트 패턴

글자

7 메모리 버튼

8 지우기 버튼

9 패턴 조절 버튼
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1

패턴 선택 버튼 패턴 선택시 사용합니다 . 
좌측은 10 단위씩 .
우측은 1 단위씩 .

2

지그 재그 폭 조절 버
튼

지그재그 폭과 바늘 위치 변경시 사용합니다 .

3

땀길이 조절 버튼 땀길이 변경시 사용합니다 .

4

자동 잠금 스티치 및 
사절 버튼

버튼을 누르면 액정화면에 “  ” 모양의 표시가 나타납니다 . 미싱의 시작과 

끝에서 자동으로 잠금 스티치가 작동되고 아래 , 윗실이사절 됩니다 .

자동 잠금 스티치 버튼을 누르면 “  ” 모양의 표시가 나타납니다 .

미싱 시작과 끝에서 자동으로 잠금 스티치가 작동됩니다 .

5

바늘 상 / 하  위치 버
튼 ,
바늘 정지 위치 전환 
버튼

미싱이 정지하면서 이 버튼을 누르면 바늘의 상 / 하  위치가 즉시 바뀌어 집니다 . 
바늘이 상정지 하였을 때 누르면 , 바늘이 제일 밑으로 내려가 하정지 하고 , 하정
지 하였을 때 누르게 되면 , 바늘이 제일 위로 올라가 상정지하게 됩니다 . 버튼을 
계속 누르면 프로그램화 되고 바늘 상 / 하  정지 위치를 선택 할 수 있습니다 .

버튼을 누르면 표시 “  ” 또는 “  ” 가 화면에 나타납니다 . 

“  ” 과 같은 표시는 바늘이 제일 위에서 상정지에 있을 때 입니다 .   

“  ” 과 같은 표시는 바늘이 제일 아래에서 하정지에 있을 때입니다 .

바늘 정비 위치 전환 
버튼

버튼을 누르면 표시 “  ” 또는 “  ” 가 화면에 나타납니다 .

“  ” 과 같은 표시는 바늘이 제일 위에서 상정지에 있을 때 입니다 . 

“  ” 과 같은 표시는 바늘이 제일 아래에서 하정지에 있을 때입니다 .

6

패턴 선택모드  전환 
버튼

패턴 선택 모드를 변경할 때 사용합니다 .

실제 패턴 / 원포인트 패턴 ( 장식 패턴 ) / 글자 

7

메모리 버튼 메모리에 선택된 글자나 원포인트 패턴을 저장시 사용합니다 .

8

지우기 버튼 선택 스티치 패턴을 지울 때 사용합니다 . 한번 누르면 선택된 패턴이 지워지고 계
속 누르면 모든 저장 스티치 패턴이 지워집니다 .

9
패턴 조절 버튼 패턴 모양 조절시 사용합니다 . ( 41  페이지 참조 )

   작동 버튼 이름과 기능

G220 

G120 

G220 

G120 



12

노루발 교환 

 노루발을 제거하고 설치

 노루발 제거

1. 바늘과 노루발을 올립니다 .
2. 노루발을 제거하기 위해 노루발 해지버튼을 누르십시요 .

 노루발 설치

노루발 핀과 노루발 홀더 홈을 딱 맞게 맞춥니다 .
그 다음 노루발 올림 레버에 있는 노루발 홀더를 내립니다 .
* 각 노루발은 표시가 되어 있습니다 . 원하는 노루발을 스티치 패턴에 
맞게 사용하십시요 .

노루발 해지 버튼

노루발 홀더 

노루발

노루발 홀더 홈

핀

노루발 종류 표시

  주 의 노루발을  교환하기  전에 전원을 꺼 주십시요 .

 노루발 홀더 제거와 설치

 노루발 홀더 제거

1. 바늘과 노루발 올림 레바를 올립니다 .
2. 좌측으로 노루발 홀더 나사를 풉니다 . 그리고 노루발 홀더를 제거 

합니다 .

노루발 홀더 조임 나사

노루발 홀더

 노루발 홀더 설치

노루발 홀더 구멍과 바늘대에 있는 나사 구멍과 맞춥니다 . 우측으로 
돌려 나사를 꽉 조여주십시요 .

노루발 홀더 조임 나사

노루발 홀더

바늘대
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 노루발 종류와 응용

표준 노루발 A 주로 직선박기나 지그재그에 사용합니다 . 특히 두꺼운 소재를 미싱할 
때 사용합니다 .

지퍼 달이 노루발 B 지퍼 달이에 사용하십시요 .

오버케스팅  노루발 C 천끝이 풀리는 것을 방지하기 위하여 휘감치기 전용으로 하는 노루발
입니다 .

블라인드  스티치  노루발 D 바지 , 스커트 , 소매 가장자리를 감치기 미싱을 할 때 사용합니다 .

단추 구멍 노루발 E 자동 단추구멍에 사용합니다 .

수동 단추구멍  노루발 I 장식 , 문자 , 바텍 미싱을 할 때 사용합니다 .

노루발 종류 표시 ( 노루발에  새겨져 있음 )
↓

 옵션 노루발

워킹풋 노루발 N 일반적으로 니트 , 져지 , 비닐 , 인조가죽 , 가죽 또는 퀼팅과 같이 이송
하기 힘든 소재에 사용합니다 .

패치워크  노루발 P 패치워크 스티치에 사용합니다 . 중앙의 바늘위치에서 1/4  및 1/8  인
치 두가지가 있습니다 .

스무스  노루발 T 비닐이나 사틴 스티치와 같은 미끄러지지 않는 소재에 사용합니다 .

오픈 토우 노루발 O 아플리케 , 장식 스티치에 사용합니다 .
( 노루발 앞쪽 부분이 오픈되어 있어 보기 편리합니다 .)

퀼트 노루발 Q 퀼트 스티치에 사용합니다 .
( 미싱세팅 :  직선 박기와 바늘을 중앙에 위치시키십시요 .)

엣지 노루발 R 노루발의 중앙 가이드를 사용하여 합봉 소재의 중앙선을 미싱하여 패
치워크 할 때 사용합니다 .
* 지그재그 폭 조절 다이얼로 바늘위치를 섬세히 조정합니다 .
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4

1

2

3

5

실 가이드

실패 핀

보빈 ( 밑 ) 실  준비

가마 플라스틱 커버를 열어 주십시요 .

보빈을 빼내십시요 .

* 보빈실이 너무 적으면 , 실이 얽히게 되므로 사용하지 마
십시요 .

* 정품 보빈만 사용하십시요 . 타사 보빈은 오작동을 일으킬 
수 있습니다 .

 보빈 빼내기

실패를 실패핀에 끼우고 실패 캡으로 닫습니다 .

* 실이 적게 감긴 실패를 사용하지 마십시요 . 실이 얽히거

나 미싱을 시작할 때 실이 바늘 눈에서 빠질 수가 있습니

다 .

 실패의 설치방법

  주 의 보빈을 빼거나 보빈 케이스에  넣을 때는 전원을 꺼주십시요 .

1 작은 실패실패 캡

큰 실패실패 캡
가마 플라스틱 커버

보빈 실감기가 끝나면 축이 자동으로 정지하면서 

보빈 감기 조절기가 우측으로 움직여서 원래 위치로 

되돌아 갑니다 . 보빈 실감기 축에서 보빈을 빼내고 

실을 자릅니다 .
* 보빈 감기는 실이 엉켜서 보빈 감기 모타에 과부하가 

걸리면 보빈 감기는자동으로 멈춥니다 . 

5

4

 보빈 실감기

보빈 감기 축 4 에 보빈을 끼우십시요 .

3

4

보빈 감기 조절기 5 를 보빈쪽으로 밀어주십시요 .

시작 / 정지 버튼이 오렌지색깔로 됩니다 . 시작 / 정지 

버튼을 누르면 미싱이 보빈실을 감기 시작합니다 .

보빈 감기 축

1 보빈 감기 조절기

2
보 빈 에 실 을 감 기 위 하 여 실 가 이 드 1 에 실 을 

꿰고 , 실가이드 2 와 3 에 ( 원을 따라 ) 실을 뀁니다 .

2
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 보빈 세팅

실끝을 당겨 홈 A 와 B 에 실을 뀁니다 .

 * 보빈을 손가락으로 가볍게 누르면 홈에 실을 꿰기가 

더 쉽습니다 .

 실을 왼쪽으로 당겨서 C 로 꺼냅니다 .

B

A

C

3

2

1

보빈케이스에 보빈을 넣으십시요 .

* 실이 시계 반대 방향으로  감긴 위치에서  보빈을 놓습니

다 .

 내장 커터 F 로 실을 자릅니다 .

5

가마 플라스틱 커버를 닫습니다 .

F

이 상태에서 재봉을 시작할 수 있지만 ( 보빈 실을 위로 

당기지 않고 ), 보빈 실을 당긴 상태에서 재봉을 하려면 

17 페이지의 “보빈실 끌어 올리기” 를 참조하십시오 .

 가이드 D 와 E 에 꿰고 실을 아래쪽에 둡니다 . 

( 가이드 E 에 먼저 꿰고 가이드 D 에도 뀁니다 .)

 * 보빈 실을 당기면 보빈이 시계 반대 방향으로 

회전합니다 . 보빈이 시계 방향으로 회전하면 보빈의 

위아래를 뒤집습니다 .

4

D

E

C

6
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만일 바늘이 정확히 설치되어 있지 
않거나 휘어 있는 바늘을 사용하시
면 스티치 작동이 불가능 합니다 .
미싱이 오작동이 되므로 주의 하십
시요 .

주 의 :

* 사용바늘 : No.  11-16 
사용 실   : No.  30-90

* 쌍침 바늘을 사용 할 때에는
자동 실꿰기는 사용하지 않습니
다 .

바늘 실 꿰기 준비

바늘이 최고
점으로 올라
가 있는지 
확인해 주십
시요 .

12

3

4

5

6

  경 고 보빈실을  감기 전에 전원 스위치를  꺼주십시요 .

노루발 올림레버를 올립니다 .

실패 핀에 실패를 끼운 다음 실패 캡을 끼웁니다 . 

①

② 작은 실패실패 캡

큰 실패실패 캡

1

2

3

4
5

 가이드 1 에 실을 끼웁니다 .

실끝을 잡고 화살표 표시에 따라 실을 뀁니다 . 

* 노루발 올리는 것을 꼭 확인하십시요 .  그렇지 않으면 정확
한 실꿰기가 되지 않습니다 .

* 실채기에  정확한 실꿰기가  되여 있는지 확인하십시요 .

③

6

우측 손으로부터 가이드 6 에 실을 걸어 주십시요 .

④

* 핸드휠에 있는 표
시와 미싱 본체에 
있는 표시를 일치하
게 맞춥니다 .

 바늘 실꿰기 
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A

실꿰기 레버를 놓으시면 바늘실은 바늘 눈에 
꿰어지게 됩니다 .

 자동 바늘 실꿰기

노루발을 내립니다 .
바늘을 위로 올립니다 . 바늘 실꿰기를 반 
내리고 ( 무거운 느낌이들때까지 ) A 에 실을 뀁니다 .

바늘 실꿰기를 완전히 내립니다 . 그리고나서 실을 
가이드 사이에 완전히 끼워주시십요 .( 바늘 실꿰기가 
바늘눈을 통하여 실을 잡아 줍니다 .)

실꿰기 레버

뒷쪽으로 실을 잡아 당기십시요 .

약 10Cm  혹은 4 인치 길이로 바늘에서 실을 빼주시기 바
랍니다 . 

3

1

2

4

 보빈실 끌어 올리기

약 10Cm(4 인치 ) 길이로 바늘실과 보빈실을 잡아 
빼내고 미싱의 뒷쪽 노루발 밑을 통과 시킵니다 .

노루발을 올리고 바늘실 끝을 가볍게 잡습니다 .

핸드휠을 자기쪽으로 돌려 바늘을 상하로 
움직입니다 . 보빈 실고리는 바늘실을 가볍게 잡고 
잡아 뺍니다 .

2

3

1

기본 작동 :
보빈 실을 위로 당기지 않고 재봉을 시작할 수 있지만 보
빈 실을 밖으로 당긴 상태에서 재봉하려면 아래 지침을 
따르십시오 .
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바늘 설치

바늘 제거하기

1. 핸드휠을 자기쪽으로 돌려 바늘이 최상 위치까지 올리고 
노루발은 내립니다 .

2. 바늘 고정 나사를 자기쪽으로 한 , 두번 돌리시면 바늘이
제거됩니다 .

바늘 설치

( 정확히  위치를 잡지 않으면 바늘이 쉽게 삽입되지 
않습니다 .)
바늘대에 납짝한 면이 자기 반대 쪽이 되게 하고 스토퍼 핀
에닿을 때까지 꼭 밀어 넣으십시요 . 바늘 나사를 안전하게 
꽉 조이십시요 .

스토퍼 핀

바늘의 납짝한 면이 자기 반대 
쪽이 되도록 잡습니다 .

1 2

바늘 나사

드라이버

바늘 사이즈 :

숫자가 커지면 바늘이 더 
굵어집니다 .

바늘 구입시

여유 바늘 구입시 , HA X 1 (130/705H) 
나 HA X 1 SP ( 니트용  바늘 )

 바늘 체크하기

가끔 바늘이 휘지 않았는지 체크하시기 
바랍니다 .
구부러진 바늘은 땀이 뜨는 원인이 되
고 , 재료에 손상을 입힐수도 있습니다 .
주 의 : 바늘이 정확히 삽입되지  않았

거나  휘어져 있는 바늘을 사용
하지  마십시요 . 미싱에 손상을 
일으킬 수 있습니다 .

평판

바늘의 납짝한 부분

바늘대

  경 고 바늘 교환시 전원을 꺼 주십시요 .

천 , 실 과 바늘 표

 천  실  바늘 

                     HA×1

 얇은 천  론 실크 사 …………………………………………… NO.80.90
스판 사 …………………………………………… NO.80.90

NO.11
 조셋

 트리코트 스판 사 …………………………………………… NO.60-90 니트 바늘 NO.11

 울 또는 화학섬유
실크 사 ………………………………………………… NO.80
스판 사 …………………………………………… NO.60-90

NO.11-14

 중간 천  면 또는 화학섬유 스판 사 …………………………………………… NO.50.60 NO.11-14

 얇은 저지
실크 사 ………………………………………………… NO.50
스판 사 …………………………………………… NO.50.60

니트 바늘 NO.11

 보통울 또는 화학섬유
실크 사 ………………………………………………… NO.50
스판 사 …………………………………………… NO.50.60

NO.11-14

 두꺼운 천  데님 스판 사 …………………………………………… NO.30-50 NO.14-16

 져지
실크 사 ………………………………………………… NO.50
스판 사 …………………………………………… NO.50.60

니트 바늘 NO.11-14

 코트 실크 사 ………………………………………………… NO.50 NO.11-14

* 일반적으로 바늘실과 보빈 ( 밑 ) 실은  같은 실로 사용합니다 .
* 얇은 실과 바늘은 얇은 천에 사용하고 두꺼운 실과 바늘은 두꺼운 천에 사용합니다 .
* 재봉 하고자 하는 천에 시험 재봉을 해보시고 바늘과 실의 조합이 맞는지 체크해 보시기 바랍니다 .
* 니트 바늘은 신축성 있는 천 ( 니트와 같은 ) 과 합성 천에 좋습니다 .
* 실은 No.30 - 90 호  실을 사용하십시요 .
* 겹쳐지는 부분이 넘어 가기 어려울 때에는 손으로 천을 움직여 조정해 주십시요 .
* 장식 스티치나 글자 (21 페이지  참조 ) 를 재봉할 때 , 더 좋은 마감을 위해 니트용 바늘을 사용해 주십시요 .
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 프리모션 퀼팅 , 단추달이 등 톱니를 내리기 위하여 우측으로 톱니 

손잡이를 이동시키십시요 .

* 미싱을 한 후 좌측방향으로 톱니 손잡이를 움직이십시요 . 톱니는 

미싱을 시작하면 자동으로 올라오게 됩니다 .

톱니를 내릴 때 톱니를 올릴 때

톱니 내림 손잡이

톱니 내리는 방법

실장력 조절 방법

잘 균형 잡힌 실 장력

직선 스티치 : 바늘과 보빈실이 천 두께의 중간에서 설로 얽혀 집

니다 . ( A )

지그재그 스티치 : 바늘 ( 윗 ) 실이  천의 뒷면으로 약간 당겨집니

다 .

미싱의 장력을 ‘4’ 로 맞춰 놓으시면 대부분의 천에 잘 맞습니다 .

그러나 천과 작업에 따라 조절이 필요합니다 .

장력이 옳게 설정되지 않으면 스티치가 불균형 , 파카링 또는 실

이 끊어지게 됩니다 .

바늘 실

보빈 실

A

천 ( 앞면 )

천 ( 뒷면 )

강하게

실장력 조절 다이얼

4
5 3

약하게

바늘 ( 윗 ) 실의 장력이 강할 때 :

보빈 ( 밑 ) 실이  천 윗쪽으로 당겨져서 보이게 됩니다 .
이 경우 실장력 조절 다이얼을 적은 숫자 쪽으로 돌리
십시요 .

바늘 ( 윗 ) 실  장력이 약할 때 :

바늘 ( 윗 ) 실이  천 뒷면을 당겨져서 보이게 됩니다 . 실장
력 조절 다이얼을 큰 숫자 쪽으로 돌려주십시요 .
그래도 올바른 장력 세팅이 얻어지지 않는다면 윗실과 밑
실을 다 빼시고 실을 처음부터 다시 세팅해 주십시요 .

보빈 실

바늘 실

천 ( 뒷면 )

천 ( 앞면 )

바늘 실

보빈 실

천 ( 뒷면 )

천 ( 앞면 )
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패턴 선택 모드 전환 버튼  을 눌러서  모양을 선택하십시요 .

그리고 패턴 선택 버튼으로 원하는 패턴 숫자를 선택하십시요 .

실용 패턴

☆ 180 가지  스티치 패턴이 있습니다 .

☆ 미싱의 전원을 켜면 바늘이 가운데 위치한 직선박기 패턴이자동적으로 선택되여집니다 .

☆ 3 가지 방법으로 패턴을 선택할 수 있습니다 .

1

스티치 패턴 선택방법

LCD 화면위에  선택된 스티치 패턴번호와 사

용 가능한 노루발을 보실수 있습니다 .

10 단위  패턴 변경 버튼 1 단위 패턴 변경 버튼

패턴 선택 버튼

패턴 번호 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

패

 턴
적

 용

중앙 바늘 
위치

좌측 바늘 
위치

탄
력

 소
재

 직
선
스
티
치

지
그
재
그

 스
티
치

3
스
텝

 지
그
재
그

아
플
리
케

아
플
리
케

블
라
인
드

 스
티
치

직
선

 보
강

 스
티
치

표
준

 단
추
구
멍

좌
측

 바
늘

 위
치

참고페이지 22 26 26 27 27 40 27 28 26 30

패턴 번호 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

패

 턴
적

 용

중앙 바늘 
위치

좌측 바늘 
위치

우측 바늘 
위치

2
점

 지
그
재
그

오
버

 캐
스
팅

 스
티
치

오
버

 캐
스
팅

 스
티
치

(
얇
은

 천
에

 사
용

)

오
버

 캐
스
팅

 스
티
치

  

(
신
축
성

 있
는

 천
에

 사
용

)

장
식
용

 패
턴

스
티
치

 

(
얇
은

 천
에

 사
용

)

조
개

 장
식

 모
양

바
텍

아
이
릿

다
닝

잠
금

 스
티
치

지
그
재
그

   스
티
치

참고페이지 26 26 - 27 27 - - 28 - 34 - -
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패턴 번호 23 24 25 26 27 28 29

패

 턴  

적

 용

라
운
드
형

열
쇠

 구
멍

 모
양

열
쇠

 구
멍

 모
양

니
트
용

장
식
용

참고페이지 30

・단추구멍 패턴 ・퀼트 패턴

패턴 번호 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

패

 턴  

적

 용

퀼
트

 패
턴

참고페이지 39

패

 턴

참고페이지 41~43

패

 턴

참고페이지 41~43

패턴 선택 모드 전환 버튼  을 눌러서  모양을 선택하십시요 .

그리고 패턴 선택 버튼으로 원하는 패턴 숫자를 선택하십시요 .

장식 스티치 및   원 포인트 패턴2

글자3
패턴 선택 모드 전환 버튼  을 눌러서  모양을 선택하십시요 .

그리고 패턴 선택 버튼으로 원하는 패턴 숫자를 선택하십시요 .
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 미싱 끝

    미싱을 중지하고 실을 끊기 위해 사절 버튼을 누르십시요 .

직선 박기

패턴 번호 실용 00

노루발 표준 노루발 (A) 

실 장력 자동

 미싱 시작

바늘실과 보빈실을 노루발 밑으로 해서 미싱 뒷쪽으로 빼내십시요 . 그리고 

미싱을 시작하기 위해 노루발을 내리십시요 .

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

< 사절 버튼으로 >

실을 끊기 위해 사절 버튼을 누르십시요 .

G220 

G220 G120 

< 면판 커버에 있는 사절 칼로 >

면판 커버에 있는 사절 칼로 실을 끊으십시요 .
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58 4// 11

10 20

10
7

584/ /1 1

 두꺼운 천 끝 박기

핸드휠을 돌려 바늘을 미싱 시작 위치에 놓아 두십시요 . 손가락으로 검정 

버튼을 누르고 노루발을 내리십시요 . 검정 버튼에서 손을 떼고 재봉을 시작

합니다 . 노루발이 완벽하게 두꺼운 천을 지나가게 되면 자동적으로 풀려지

게 됩니다 .

 재봉 방향 변경

미리 표시해 놓은 위치의 몇땀 전에 미싱을 중지하고 목표지점까지

바늘 상하 버튼을 이용하여 한땀 한땀 목표지점까지 계속 재봉을 합니다 . 

목표지점에 도착했으면 바늘이 천에 박힌 상태에서 노루발만 올립니다 .

바늘이 천에 박힌 상태에서 천의 방향을 바꿉니다 . 그 후 노루발을 내리고 

미싱을 시작 합니다 .

 재봉을 끝내고 잠금 스티치

< 출발 /  정지 버튼 사용시 >

미싱이 끝난 다음 되돌려박기 버튼을 누르십시요 . 누르는 동안 미싱이 되

돌려 박기를 합니다 . 이 버튼을 놓으면 되돌려 박기는 멈춥니다 .

* 되돌려 박기를 할때에는 미싱 속도가 느립니다 .

< 속도 조절 발판 사용시 >

미싱이 거의 정상 속도로 되돌려 박기를 합니다 . 

이 버튼을 놓으면 미싱은 직진을 합니다 .

 침판 위에서 재봉 안내선

천끝과 미싱 안내선을 맞추고 미싱을 합니다 .

* 안내선의 숫자는 중앙 바늘 위치와 안내선 사이를 mm 및 인치로 거리

표시를 합니다 .

숫자 7,  10  과 20  은 mm 치수입니다 . 

숫자 1/4, 5/8  과 1 은 인치 치수입니다 .

5 mm

중심에서 바늘 기본위치
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직선 박기 바늘 위치 변경

지그재그 폭 조절 버튼으로 바늘 위치를 변경할 수 있습니다 .

누름 : 바늘이 좌측으로 이동

누름 : 바늘이 우측으로 이동

땀길이 변경

땀길이 조절 버튼으로 땀길이를 변경 할 수 있습니다 .

 누름 : 표시된 숫자가 작아지면 땀길이가 적어집니다 .

 누름 : 표시된 숫자가 커지면 땀길이가 커집니다 .

 바늘 위치 변경 방법 / 땀길이 변경 방법
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스티치 패턴을 선택한 후 , 

 버튼을 한번 누릅니다 .

미싱이 몇번 되돌려 박기 ( 잠금 
스티치 ) 를 하고 윗실과 밑실을 사
절하고 멈춥니다 .

화면 표시 : 

 표시를 다시한번 누르면 , 

기능이 취소 됩니다 .

G220 
 자동 잠금 스티치와 
사절

B

A

천

예 : 직선 스티치

스티치 패턴 선택 후 ,  버
튼을 한번 누릅니다 .

미싱이 몇번 되돌려 박기 ( 잠금  
스티치 ) 를 하고 멈춥니다 .

화면 표시 : 

 을 다시 누르면 , 이 기능

이 취소됩니다 .

G120 
 자동 잠금 스티치

B

A

천

예 : 직선 스티치

역진 스티치 버튼을 누릅니다 . B

미싱이 되돌려박기를 하고 재봉이 멈추면 윗실과 밑실을 자동으로
자릅니다 .

미싱 출발 위치에 천을 놓고 미싱을 시작합니다 . A

미싱은 몇번 되돌려 박기를 하고 계속 재봉을 합니다 .2

3

 패턴을 선택한 후 , 화면에  표시가 나타나도록  을 

누릅니다 .

1 G220 

G120 
 패턴을 선택한 후 , 화면에  표시가 나타나도록  을 

누릅니다 .
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잠금 스티치 ( 제자리 박기 )

미싱을 끝내고 되돌려 박기 버튼을 누르십시요 . 미싱
이 제자리 박기를 하고 멈춥니다 .

강화 스트레치 박기

탄성 있는 천 박기 또는 풀리는 천을 강화 시킬 때 도
움이 됩니다 .

탄력있는 소재의 천에 직선 박기

완성된 옷솔기가 늘어나는 것 , 즉 니트나 져지와 같이 
탄력성 있는 천 위에 이런 직선 박기가 유용합니다 .

 기타 직선 스티치 패턴 지그재그 스티치

지그재그 폭 변경

지그 재그 폭은 미싱을 하는 중에도 조정이 가능합니다 .

 버튼을 누르면 , 표시된 수치가 작아지고 지그재그 폭이 줄

어듭니다 .

 버튼을 누르면 , 표시된 수치가 커지고 지그재그 폭이 늘어

납니다 .

폭

패턴 번호 실용 03

노루발 표준 노루발 (A) 

땀 길이 폭 조절

땀길이는 미싱을 하는 중에도 조정이 가능합니다 .

 버튼을 누르면 , 표시된 수치가 작아지고 땀길이가 줄어듭니

다 . 

 버튼을 누르면 , 표시된 수치가 커지고 땀길이가 늘어납니

다 .

길이

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .
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오버케스팅 스티치

 가이드 쪽을 향해 천을 밀고 미

싱을 합니다 . 천과 가이드가 떨

어져 있으면 좋은 땀형성이 되

지 않습니다 . 가이드에 따라 천

이 안내 되는가를 확인하고 천

천히 재봉합니다 .

* 미싱하기전 바늘이 노루발을 

치지 않도록 확인 해 주십시요 .

 오버케스팅 스티치 1

패턴 번
호

실용 06

노루발
오버케스팅 노루
발 (C) 

 이 스티치는 중후물천을 오버케

스팅하기 위해 사용됩니다 . 가

이드에 따라 천을 안내하고 미

싱을 합니다 .

* 미싱하기 전 바늘이 노루발을 

치지 않도록 확인 해 주십시요 .

 오버케스팅 2

패턴 번
호

실용 14

노루발
오버케스팅 노루
발 (C) 

풀어지는 천 끝을 보호해 주는 스티치입니다 .

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

 이 스티치는 천 끝이 닳게 되어 

해어지게 되는 것을 막아 줍니

다 . 솔기 허용치를 유지하고 스

티치가 가위로 잘려지지 않도록 

주의해서 재봉한 천을 자르십시

요 .

 3 스텝 지그재그 오버케스팅

패턴 번
호

실용 04

노루발 표준 노루발 (A)

 이 오버케스팅 스티치는 얇은 

천을 오버 케스팅 하는데 유용

합니다 . 가이드에 따라 천을 안

내하고 미싱을 합니다 .

* 미싱 하기전 , 바늘이 노루발을 

치지 않도록 확인 해 주십시요 .

 오버 케스팅 3

패턴 번
호

실용 15  (얇은천) 

노루발
오버케스팅 노루
발 (C) 

 * 오버 케스팅 노루발 (C) 를 사
용하지  마십시요 .
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블라인드 스티치

천 ( 뒷면 )

천 ( 뒷면 )

시침 라인

0.5 - 0.6 cm

완성 라인

천 끝에 오버케스팅 박기를 합니다 .

● 오버 캐스팅은 27 페이지를  참조하십시요 .

시침

 천의 접는 방법

패턴 번호 실용 07,  18  ( 얇은천 )

노루발 블라인드  스티치 노루발 (D)

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

1

2

천 ( 뒷면 )

천 ( 뒷면 )

완성 라인

시침 라인 접기

0.5 ~ 0.6 см 떨어뜨림 .

천 ( 뒷면 )

바늘

접힌 엣지선

가이드

노루발 가이드를 접힌 엣지선과 맞추어 핸드휠을 
돌리고 지그재그 땀 폭 조절 다이알로 접힌 엣지선에 
스티치가 도달 할 수 있도록 조절합니다 .
* 바늘이 노루발에  닿지 않도록 주의하여  주십시요 .

3

4
가이드

완성 라인 0.5 - 0.6 cm
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완성 라인

천 ( 앞면 )

천 ( 뒷면 )

천 ( 뒷면 )

가이드

가이드를 접힌 엣지선에 놓고 박습니다 .

미싱이 끝나면 천을 뒤집습니다 .

5

6

2. 접힌 엣지선에 스티치가 도달하지 못하였을 때

1. 접힌 엣지선에 스티치가 훨씬 넘어갈 때

지그재그 폭 조절 버튼

“  ” 을  누릅니다 .

지그재그 폭조절 버튼 

“  ” 을  누릅니다 .

 바늘 들어가는 위치를 변경하고 싶을때

핸드휠을 돌려 바늘 

들어가는 위치를 확

인하고 바늘의 상정

지 위치에서 조절합

니다 .

핸드휠을 돌려 바늘 

들어가는 위치를 확

인하고 바늘의 상정

지 위치에서 조절합

니다 .
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* 단추구멍 길이는 단추구멍 노루발에 단추를 껴 놓으시면 단추크기에 알맞게 자동으로 조정되여 집니다 .
* 지름 0.7~2.6cm 단추의 구멍을 미싱 할 수 있습니다 .
* 스트레치 원단의 경우 , 천 뒷면에 비탄성 안감을 사용합니다 .
* 미싱의 옳바른 단추구멍을 재봉하기 위해 테스트 박기로 확인하십시요 .
* 실용 패턴 번호 26,27 은 니트 천을 위한 것이며 또한 니트 바늘을 사용하십니다 .

패턴 번호 실용 09, 23~29 

노루발 단추구멍  노루발 (E)

단추구멍 종류

09 표준 단추구멍
중후물 단추구멍

표준단추구멍

23
라운드 단추구

멍

여성 브라우스 및 아동복

또한 얇은 천 단추 구멍

25

24 양복 단추구멍
양복 자켓 ,  코트등 두꺼운 

천 열쇠구멍 ,  단추구멍

단추 구멍 스티치

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

26

니트용

박물 니트 단추구멍 ( 장식 단추

구멍으로 사용 )

27
중후물 니트 단추 구멍 ( 장식 단

추 구멍으로 사용 )

28

장식

장식 단추구멍

손바늘과 같은 장식 단추 구멍

29

홈

노루발 설치

바늘 상 / 하  버튼을 눌러 바늘을 올리고 노루발을 올립니다 .

노루발 홀더 홈과 노루발 핀의 위치를 추고 노루발 홀더를 내립니다 .

핀

1

단추 홀더

단추 세팅

A 쪽으로 버튼 홀더를 잡아당겨 버튼 홀더 위에 버튼을 놓고 그리고 단

추구멍 길이를 세팅하기 위하여 B 쪽으로 홀더를 밀어

단추에 꽉 맞게 끼웁니다 .

* 4mm 이상  되는 두꺼운 단추는 셋팅이 불가능합니다 .

2
A

B
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더이상 내려가지 않을 때까지 레버를 내립니다 .

레버는 노루발의 돌출부 뒷쪽이 될 것입니다 .

* 레버가 정확히 셋팅이 되면 화면의 윗쪽

에 아이콘이  사라지게  됩니다 .

노루발 아래 천을 놓습니다 .

노루발을 올리고 노루발 위 구멍을 통하여 바늘실을 통과 시키고 옆으

로 잡아 빼냅니다 .

노루발 밑에 천을 놓고 미싱 출발점과 마킹이 일치 되도록 합니다 . 핸

드휠을 돌려서 천속에 바늘을 넣고 노루발을 내립니다 .

바늘 실

표시

3
노루발 구멍

레버

미싱 출
발점

미싱 시작

미싱이 단추구멍 재봉을 한 후 자동으로 정지합니다 .

* 같은 사이즈 단추구멍을  다시 재봉하려면  우선 ,  실을 자르기 위해 

사절 버튼을 누르고 노루발을  올립니다 .

이 상태에서  다른 지점으로  이동하시면  됩니다 .  노루발을  내리고 

그리고 나서 미싱을 시작합니다 .

* 단추 구멍 재봉시 땀길이 /  지그재그  폭을 변경하지  마십시요 .  불

균형 스티치의  원인이 됩니다 .

* 만일 사절버튼을  단추구멍  재봉중에  누르면 미싱이 정지되어  단추

구멍이 완성 되지 않습니다 .  처음부터  미싱이 출발할 것입니다 .

* 재봉 소재나 천의 짜인 방향에 따라 단추구멍 우측과 좌측사이 지그

재그 넓이가 약간 차이가 날 수도 있습니다 .

실제 재봉을 하기전에 우선 , 테스트 재봉을 권해 드립니다 .

여기서부터 시작

5

스토퍼 핀
리퍼를 이용하여 단추구멍 따기

[ 이중 바텍 ]

리퍼를 사용하여 단추구멍을 자르세요 . 스티치가 잘리지 않도록 조심 

하십시요 .

[ 양복 단추구멍 ]

단추 구멍 아래에 두꺼운 종이를 놓으세요 . 단추 구멍 펀지로 구멍을 

뚫으세요 . 그리고 나서 바텍에 스토퍼 핀을 꽂고 리퍼로 단추 구멍을 

자르세요 .

리퍼

6

4

단추구멍 펀치
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김프사 단추구멍은 늘어나는 것을 방지하고 안정되게 만듭니다 . 손바느질 단추구멍이나 김프사와 유사한 실을 사용하십시요 . 

 김프사 단추구멍

패턴 번호 실용 09

노루발 단추구멍  노루발 (E)

1

 노루발 밑을 통해 바늘실을 통과 시키고 노루발 쪽으로 실을 끌어냅니다 .

 단추구멍 노루발 전면 우측에 있는 새김눈 안에 김프사의 한쪽끝을 놓고 노루발 아래 김프사를 

잡아 빼내여 노루발 후크에서 실을 뀁니다 .

 후크에서 실을 꿴 후 노루발 밑에서 김프사를 뒤로 잡아 빼내여 노루발 전면 좌측에 단단히 끼웁

니다 .

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

새김눈

후크 ( 갈고리 )

2

3

 미싱 출발점에서 바늘을 내리고 노루발도 내립니다 . 

 단추구멍 재봉을 합니다 .

 완만한 출발을 위하여 남은 김프사를 잡아 빼내고 잔여 김프사를 자릅

니다 .
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 단추구멍 넓이 변경

 땀 밀도 변경

지그재그 폭 조절 버튼을 누릅니다 .

땀길이  조절 버튼을 누릅니다 .

* 단추구멍 넓이와 땀길이 설정은 전원이 꺼지거나 다른 패턴을 선택하면 취소됩니다 .

넓 음

누름 "  "

땀길이가 좁아짐

좁 음 큼

누름 "  "

땀길이가 커짐

누름 "  "

폭이 좁아짐

누름 "  "

폭이 넓어짐
좁 음

좁은 땀 큰 땀
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바 텍

바텍은 풀리는 땀부분을 보강시키는데 사용합니다 .

* 바텍길이는 되돌려박기 버튼을 누름으로 결정되고 최고 20

땀에 도달 할때 자동으로 U 턴합니다 .

* 노루발이 침판과 평행을 이루지 못하면 두꺼운 마분지를 사

용합니다 .

천

 사용의 예

바지와 스커트 백 주머니

노루발 밑에 천을 놓습니다 .

10 cm

노루발 사이로 바늘실을 통과 시키십시요 .

패턴 번
호

실용 20

노루발
수동 단추구멍 

노루발 (I) 

2

1

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .

● 출발 /  정지 버튼을 누르면 
미싱이 재봉을 시작하고 첫
바텍과 같은 지점에서 자동
으로 U 턴을 합니다 .

● 재봉이 끝지점으로 오면 되돌
려 박기 버튼을 누릅니다 .

첫번째 바텍 길이를 메모리 시키고 다시 같은 

길이의 바텍 재봉을 하려면 ....

* 만약 바텍 길이 메모리를 변경하고 싶으면 , 스티
치 패턴을 다시 선택하십시요 .

미싱 시작

출발 /  정지 버튼을 누르면 미싱이 직진 스티치로 재봉을 
시작합니다 .

미싱이 재봉에 끝점에 도달하면 되돌려 박기 버튼을 

누릅니다 .

미싱은 잠금 스티치로 재봉하고 정지합니다 .

시작 / 정지  버튼3

4

5

되돌려박기 버튼

전환점에 도달하면 역진 스티치 버튼을 누릅니다 .

미싱이 직진 스티치 재봉에 의해 출발점으로 되돌아 오고 
되돌려 박기
버튼을 눌러 그 지점에서 지그재그 재봉을 합니다 .

시작점

전환점

전환점
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지퍼 달기

 재봉시 표준노루발 (A) 를  사용하십시요 .

천을 포개여 초벌 길이와 삽입되여지는 지퍼의 길이를 체크하십시요 . 
미싱으로 천에 지퍼를 시침 ( 가봉 ) 합니다 .

미싱 시침 =  지퍼 열리는 길이 + 1cm

미싱 시침 ... 땀길이  “4”

천 ( 뒷면 )

갈래 끝

되돌려박기 땀 (1см)

초벌 ....  땀길이 “자동”

 지퍼 달기전 준비사항

패턴 번호 실용 00

노루발 지퍼 노루발 (B)

지퍼 달기의 두가지 방법 : 옷의 사이드 심에 달기와 센터 달기가 있습니다 .
* 바늘 위치는 반드시 중앙에 위치하도록  하십시요 . ( 스티치 패턴 번호는 실용 00.)

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

1

( 오른쪽 ) ( 왼쪽 )

지퍼 노루발 (B)  을 미싱에 설치 .

지퍼의 좌측을 미싱 할 때 , 지퍼 노루발 우측 밑에 지퍼를 놓습니다 . 
지퍼 우측을 미싱 할 때 노루발 좌측 밑에 지퍼를 놓습니다 .

2

시접을 오픈합니다 .

깔끔하게 시접을 오픈합니다 .
시접으로부터 0.3cm 나오게 다리미로 주름을 접습니다 . 
지퍼 이빨 끝을 따라 주름을 맞춥니다 .

지퍼

천 ( 뒷면 )

지퍼 오
픈 사이
즈

1 cm

지퍼 이빨

슬라이더

0.3 cm

갈래 끝

 가랑이 지퍼

1
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5 cm0.7 - 1 cm

가봉

되돌려 박기
스티치

천 ( 뒷면 )

슬라이더를 위로합니다 .

 지퍼를 뒤집어 천을 놓습니다 .

지퍼를 가봉하고 천 위에 지퍼를 세팅합니다 .
* 지퍼를 손으로 가봉하고 지퍼 꼭지로 슬라이더를 옮깁니

다 . 지퍼를 뒤집어서 천을 덮고 가봉합니다 .

 역진 스티치를 하고 우측 재봉을 합니다 .

꼭지점에서 역진 스티치를 한 후 노루발 좌측을 지퍼 노루
발 잇빨에 세팅합니다 . 지퍼 끝 5cm 까지 박고 가봉 스티
치를 풀고 슬라이더를 노루발 반대로 옮기고 나머지 부분
을 박습니다 .

3

4
좌측 세팅

5 cm

0.3 cm

자크

( 슬라이더 )

 지퍼 바닥에서 꼭지까지 허용 솔기 위에 지퍼 

테이프를 박습니다 .
지퍼 이빨 끝을 따라 지퍼 노루발 끝에 맞춥니다 . 허용 솔
기 위에 지퍼 테이프를 재봉합니다 . 지퍼 슬라이더 부분에
서 슬라이더 앞 5cm 에서 미싱을 정지합니다 . 슬라이더를 
노루발 반대쪽으로 옮기고 꼭지 끝에
도달 할 때까지 지퍼를 박습니다 .

2
우측 세팅

가봉 스
티치

지퍼

천 ( 앞면 )

이빨

솔기라인

가봉

지퍼 ( 뒷쪽 )

자크 ( 슬라이드 )

천 ( 뒷면 )

지퍼를 시침합니다 .

시접을 오픈을 합니다 . 솔기라인 끝에서 지퍼 라인을 맞춥
니다 .
손으로 시침을 하고 슬라이더탭을 위쪽으로 끌어냅니다 .

0.7 - 1 cm

0.7 - 1 cm

천 ( 앞면 ) 지퍼 테이프

지퍼 테이
프

지퍼 좌측을 갈래 끝으로부터 박습니다 .

솔기 라인으로부터 0.7mm  ~ 1 cm 를 박습니다 .

지퍼 우측을 박습니다 .

갈래 끝을 되돌려 박기 스티치로 몇번 박고 솔기라인으로
부터 0.7mm  ~ 1cm 를 박습니다 .

가봉 스티치를 풉니다 .

 쎈터 지퍼 붙이기

우측 세팅

좌측 세팅

1

2

3

4
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샤링 및 게더링

샤 링 : 어깨라인 및 스커트 허리 부분에 주름이 보이지 않
게 오그라들게 합니다 . 

게더링 : 어깨 합봉 및 스커트 주름을 잡아 줍니다 .

바늘 ( 밑 ) 실  장력을 느슨히 합니다 .

땀 길이 변경

게더링은 3.0  ~ 4.0  이고 샤링은 1.5  ~ 2.0

게더링 샤링

느슨히2

1

45 3

샤 링

게더링

미싱 시작

미싱 시작시 밑실과 윗실을 5cm  정도 남겨 놓고 

평생선으로 재봉합니다 .

손으로 천에 주름이 생기도록 밑실을 잡아 당깁니다 .

3

4

패턴 번
호

실용 00

노루발 표준 노루발 (A)

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .

핀탁

 사용의 예

● 블라우스 ● 앞치마

주름이 늘어나지 않게 한선한선 주름에 미싱을 

합니다 .

핀탁 주름을 다림질합니다 .

미싱을 한 후 , 핀탁을 뒤집고 다림질 합니다 .

완성된 핀탁의 폭

주 름

주 름

2

1

3

핀탁 스티치는 브라우스 및 앞치마 등 앞판 장식 재봉에 사용
합니다 .

패턴 번
호

실용 00

노루발 표준 노루발 (A)

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .
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웰트 솔기

이 스티치는 시접 끝을 확실하게 하기 위하여 사용합니다 .

패턴 번
호

실용 00

노루발 표준 노루발 (A)

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .

 패턴 선택 후 , 메모리 버튼  을 누르시면 원포인트 

패턴에 재봉됩니다 .

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .

0.7 cm

천 ( 뒷면 )

천 ( 뒷면 )

천 ( 뒷면 )

1.5 cm

끝선

천을 함께 올려놓고 재봉을 합니다 .

시접을 반 자릅니다 .

 완성 라인으로부터 천을 펴 시접을 접고 다림질을 

합니다 .

짧은 시접을 긴 시접이 감싸면서 접고 그 끝을 

재봉합니다 .

1

2

3

4

장식 스티치 및 원 포인트 패턴

패턴 번
호

원 포인트 
00~39

노루발
수동 단추구멍  
노루발 (I)

    한 싸이클 길이의 디스플레이

장식 패턴의 한 싸이클 길이가 디스플레이 되여 있지만 실제
로는 천과 실에 따라 변경이 되므로 화면은 단지 참고용으로
만 사용하십시요 .

예 :

노루발 밑에 천을 놓고 미싱을 시작합니다 .

한 싸이클 길이 화면 5.8 mm

0.3 mm
패턴 스티치 길이 화면
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조개모양 스티치

테이블보나 블라우스 카라 작업 등 , 끝 장식용으로 사용합니다 .

 패턴 본내대로 유지하면서 천 끝 여유를 남겨놓고 옷감 끝을 

재봉합니다 .

스티치가 가위에 손상되지 않게 미싱한 천을 조심히 자릅니다 .

패턴 번호 원 포인트 30

노루발 수동 단추구멍  노루발 (I)

* 재봉 되여진 천에 따라 장식 스티치 길이를 조절하십시요 .
너무 두꺼운 천 박기는 미싱이 움직이지  않는 원인이 될 수도 
있습니다 .

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

1

2

패턴 번호 실용 30~39

노루발 수동 단추구멍  노루발 (I)

퀼 트

장식 스티치를 사용 할 때 천조각을 맞붙여 장식 효과를 볼 수 있습니다 . 
자수실과 같은 장식용 실을 사용 할 것을 권해드립니다 .

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .
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아플리케

스티치가 잘 보이지 않도록 아플리케가 재봉됩니다 .

솔기 허용량

2

1 아플리케 천이 시접 3~5mm 가 되게 재단합니다 .

패턴 번호 실용 05

노루발 수동 단추구멍  노루발 (I)

패턴 종이

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

3 핸드휠을 자기쪽으로 돌리고 아플리케 천 외측으로 바늘이 

떨어지도록미싱을 시작합니다 .

재봉을 시작할 때 자동으로 3 땀 잠금스티치가 들어갑니다 .

* 굴곡이 심한 곡선 재봉을 할 경우 , 아플리케 천 외측에 있는 상태에서 노

루발을 올리고 방향을 바꾸면서 천천히 재봉합니다 .

천 뒷면에 패턴 종이를 놓고 완성 라인을 따라 접습니다 .

바탁천 위에 아플리케 천을 놓고 , 일시적으로 가봉스티치나 풀로 

고정 시킵니다 .

4 재봉 끝지점에서 잠금 스티치

되돌려박기 버튼을 누르면 자동으로 3 땀 잠금 스티치가 들어갑니다 . 아플

리케 천 외측에서 잠금 스티치를 하는 것이 예쁘게 마무리 한는데 좋습니

다 .

* 보통 중앙 바늘 위치에서  아플리케를  사용하지만 ,  우측 또는 좌측 

바늘 위치에서도  사용합니다

바늘 위치 변경 : 24 페이지  참조

가봉
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글자 박기 및 원포인트 패턴

( 깔끔하게  패턴을 재봉하기 위해서는 , 안감을 사용하여 먼저 테스트 박기를 하십시요 .)

천 뒷면에 부직포 안감을 붙일때에 다리미를 사용하십시요 .

* 땀 길이가 너무 적으면 보빈 ( 밑 ) 실이 천 전면에 빠져 나오거나 땀이 뭉칠 

수 있습니다 . 따라서 테스트 박기를 사전에 꼭 하여 주십시요 .

천

 재봉전 준비사항

패턴 번호
원 포인트 00~39

비 포인트  00~99

노루발 수동 단추구멍  노루발 (I)

  주 의 노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주십시요 .

1.  모양의 A 버튼을 누름

2. 테스트 박기를 할 수 있도록 천조각과 실을 준비합니다 .

3. 재봉결과를 체크합니다 . 옳바르지 않으면 B 버튼을 눌러서 그림 C 의 땀

길이를 조절합니다 . 수치는 -30 에서 +30 에서 설정할 수 있습니다 .

4.  모양의 A 버튼을 다시 누르면,  화면이 정상으로  되돌아 옵니다.

천의 종류와 두께 그리고 사용되는 부직포 안감에 따라 패턴이 변형될 수도 

있습니다 . 사용할 같은 천과 안감에 테스트 재봉을 꼭 하십시요 .

올바른 모양

 테스트 재봉

우측이 좌측보다  높아지면 , 우측이 좌측보다  낮아지면 ,

 버튼을 눌러서 , 조

절합니다 .

A

B

C

 버튼을 눌러서 , 조

절합니다 .
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 패턴 ( 글자 )  선택방법

예 :

누름

20 번 패턴을 선택

JUKI

누름

누름

누름

누름

누름

누름

누름

09 번 패턴을 선택

20 번 패턴을 선택

10 번 패턴을 선택

08 번 패턴을 선택

누름

누름

누름

누름
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2 번

패턴 사이즈 ( 글자 ) 를  변경하고 싶을 때 ,

원하는 패턴 ( 글자 ) 에 커서를 옮기세요 . 크기와 

폭을 변경할 수 있습니다 .

크기 : 지그재그  폭 조절 버튼 

폭    : 땀길이 조절 버튼

누름

CRL 을 누르면 오래된 것부터 최근 순서대로 
패턴이 지워집니다 .
버튼을 계속 누르고 있으면 모든 메모리 된 패
턴이 지워집니다 .

메모리에서 글자와 패턴을 지우기

70  가지 글자와 원포인트 패턴이 메모리에 저
장됩니다 .

누름

20 번 패턴을 선택

누름

노루발 밑에 천을 놓고 미싱을 출발 .

미싱이 끝나면 자동으로 정지됩니다 .

주 의 :

1. 미싱 속도는 재봉되는  스티치 패턴 ( 글자 ) 에 따라 변합니다 .

2. 자동사절  기능을 재봉하는  도중에 사용하면 ,  맨처음부터  박기가 시작

됩니다 .

3. 촘촘히 재봉 할 경우 ,  땀길이를  너무 작게 하면 스티치가  뭉칩니다 .

가위로 천 앞 면 위의 불필요한 실을 제거 합니다 .

 패턴 ( 글자 )  재봉 방법

 점프 스티치 실 끝 처리
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패턴조정버튼

 결합된 재봉패턴을 연속으로 재봉하는 방법

결합된 재봉패턴을 연속으로 재봉하기 

위하여 , 패턴 조정 버튼을 길게 누릅니

다 . ( 보통 이 버튼은 패턴 조정 박기를 

합니다 .)

다시 한번 길게 누르면 연속 재봉 모드

가 해지 됩니다 .

패턴을 저장하고 , 패턴 조정 버튼을 길게 

누르시면  모양이 깜빡입니다 .

예 제 :                                이 모양을 5 개 연속 재봉하기

재봉을 시작합니다 .

미싱이 5 번째 결합된 연속 재봉을 할 때 , 패턴 조정 버튼을 길게 누릅니다 . 

5 번째 마지막 패턴을 재봉한 후 정지하게 됩니다 .

* 연속 재봉을 세팅하지 않고 재봉을 시작할때 , 재봉을 하면서 패턴 조정 버틀을 길게 누르면 계속 패턴으로 재봉됩니다 . 이경우 

다시 패턴 조정 버튼을 길게 누르면 미싱이 마지막 패턴 재봉을 완료후 정지합니다 .

1

2
3

당신의 홈미싱으로 즐기세요 !

다음과 같은 아이템들을 가까운 대리점에서 구입하십시요 .

옵션 악세사리 부속 소개

● 말아 박기 노루발

천끝을 밑에서 말아박기를 합니다 .
셔츠 , 블라우스 , 밑단 가장자리 장식과 손수건 끝에 사
용합니다 .

● 단추달이 노루발

이 노루발은 단추 달이에 사용합니다 .

● 퀼트 노루발 ( 투명타입 )

프리모션 퀼팅에 사용합니다 . 지그재그 스티치도 이 노
루발을 사용합니다 .

● 코딩 및 자수 노루발

프리모션 퀼팅에 사용하고 코드도 이 노루발을 사용 할 
수 있습니다 .
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● 아플리케 노루발

노루발 앞 , 뒷면이 짧아 곡선지점에서 소재를 이동하기
가 쉽습니다 . 투명해서 천이 잘 보입니다 .

● 코딩 노루발 (3 코드 )

1 ~ 3 개 코드를 3 스텝 지그재그나 장식 스티치로
달수 있습니다 .

● 직선 스티치  침판

더 좋은 스티치 퀄리티를 위해 패치워크 노루발을 사용
합니다 .

● 바인더 노루발

네겹 바이어스 테이프와 같은 테이프 달이에 유용합니
다 .

● 지그재그 말아박기 노루발

천끝이 밑에서 둘둘싸서 지그재그로 말아 박습니다 . 셔
츠 , 블라우스 밑단과 손수건 끝에 사용합니다 .

● 퀼트 노루발 ( 오픈타입 )

프리모션 재봉에 사용합니다 . 앞면이 열려 있어 바늘이 
박히는 지점이 잘 보입니다 .

● 인비지블 지퍼 노루발

지퍼나 땀이 천 앞염에 보이지 않습니다 .
열려진 것이 깔끔히 천끝을 맞 붙이기가 완성됩니다 .

● 펄 달기 노루발

이 노루발로 진주 , 구슬 , 두꺼운 코드를 달 수 있습니다 .

● 가이드 조기 노루발

이 노루발에 2mm  거리를 나타내는 표시가 있어
가이드를 해줍니다 .

● 스무스 노루발

비닐이나 사튼 스티치와 같은 잘 미끄러지지 않는 소재
에 사용합니다 .

● 아이릿 펀치

양복 단추 구멍의 둥근 부분에 구멍을 뚫어줍니다 .

● 와이드 테이블

퀼트와 같은 큰 프로젝트 재봉시 사용합니다 .

● 오픈 토우 노루발

아플리케나 장식 스티치에 사용합니다 .

● 시접 노루발

노루발 중앙 가이드를 사용하여 합봉 소재의 센터라인 
박기로 패치워크에 사용합니다 .

● 패치워크 노루발

패치워크 스티치에 사용합니다 .

● 퀼트 가이드

같은 거리로 라인 박기를 안내합니다 .

● 워킹풋

이 노루발은 니트 , 져지 , 비닐 , 인조 가죽 , 가죽 및 퀼
팅과 이송이 힘든 소재에 유용합니다 .

● 퀼트 노루발

퀼트 스티치 ( 프리모션 퀼팅 ) 에 사용합니다 .
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확장 테이블의 제일 윗표면이 미싱 몸체와 높이가 

같아 지도록 다리 높이를 조정하십시요 .

보조 배드를 빼십시요 .

안전하게 정지 위치에서 정지 할 때까지 확장 테이블 

다리를 여십시요 .

미싱 몸체에 확장 테이블을 조립하십시요 .

미싱의 프리암에 붙여 주십시요 .

1

2

3

4

확장 테이블 설치 방법

   주 의

 * 확장 테이블에  무거운 것을 올려 놓지 

마십시요 .

 * 확장 테이블이  설치된 상태에서  미싱

을 이동하지  마십시요 .

1

2

노루발 홀더

퀼트 가이드

넓은 재봉선

퀼트 가이드 끝과 스티치를 따라 재봉을 합니다 .

재봉 라인 사이의 거리를 자유롭게 조절할 수 있습니다 .

퀼트 가이드를 노루발 홀더 홈 안으로 삽입하십시요 .

1

좁은 재봉선

2

패턴 번
호

실용 00, 03

노루발 표준 노루발 (A)

퀼트 가이드 사용법

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .

옵션 악세사리옵션 악세사리
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패턴 번
호

실용 00

노루발 엣지 노루발 (R)

패치워크와 아플리케 끝을 퀼팅하는데 쓰입니다 .

천의 낮은 ( 얇은 ) 면을  재봉합니다 . 그 결과 스티치를 눈에 

띠지 않고 삼차원 또는 강조하고 싶은 디자인 룩을 만드는데 

효과가 있습니다 .

디취 퀼팅 스티치

1

옵션 악세사리

2 주름을 따라 노루발 가이드에 놓고 박습니다 .

바늘은 가이드 밑에 넣어 주름 끝이 재봉 되여 집

니다 .

* 원하는 지점이 박혀지지  않으면 ,  바늘 위치를 조

절하십시요 .

 바늘 위치 변경 : 24 페이지  참조

 곡선 감추어 퀼트

수동 단추구멍 노루발 (I)  또는 오픈 토우 노루발 (O) 를  

사용하십시요 . 노루발을 올리고 자주 방향을 바꾸면서 곡

선으로 재봉합니다 .

또한 이것은 퀼트 노루발로 프리모션도 할 수 있습니다 . 

(48 페이지 참조 )

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .

패치워크 또는 아플리케 작업시 제일 윗천을 놓고 그 

다음 퀼팅면 그리고 제일 아래천을 놓고 핀이나 가봉 

스티치로 고정시킵니다 .

패턴 번
호

실용 00

노루발
워킹풋 노루발 
(N)

퀼팅 ( 직선 스티치 )
옵션 악세사리

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .

퀼팅은 윗 천 - 중간 솜 - 아래 천 을 놓고 재봉하는 것입니다 . 

워킹 풋 노루발을 사용하여 미싱이 아래와 윗천을 동시에 함

께 이송함으로써 천이 밀리는 것을 제거합니다 .

1 노루발 홀더 고정나사

노루발 대

노루발 홀더

2

3

노루발 고정나사

가동 레버

바늘 클램프

노루발 대

조립 지점

패치워크나 아플리케를 위해 위의 천 - 중간 솜 - 

아래 천에 핀이나 시침 스티치를 사용하여 고정해 

놓습니다 .

노루발 양면에 손을 위치시키고 천을 밀어 미싱을 

시작합니다 .

* 서서히 중간속도로  재봉을 합니다 .

워킹풋 노루발 조립방법

노루발 대를 올리고 노루발 홀더 고정나사를 풀고 노루발 
홀더를 제거합니다 . (12 페이지 참조 ) 
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1

패치워크 또는 아플리케 작업시 제일 윗천 퀼트 

솜 그리고 제일 아래 천을 핀이나 가봉 스티치를 

이용하여 함께 놓습니다 .

미싱 톱니를 사용하지 않고 어느 방향으로나 자유롭게 천을 

움직일 수 있어 프리모션 퀼트라고 부릅니다 . 

톱니를 내리면 손으로 천을 움직여 여러가지 곡선 또는 어느 

방향으로나 재봉이 가능합니다 .

패턴 번
호

실용 00

노루발
퀼트 노루발   
(Q)

노루발 홀더 고정나사

노루발 대

노루발 홀더

퀼팅 ( 프리모션 )

  주 의
노루발을 교환 할 경우 반드시 전원을 꺼주
십시요 .

2

노루발 고정 나사

퀼트 노루발 조립

노루발대를 노루발 홀더 고정 나사를 풀고 노루발 홀더를 
제거합니다 . (12 페이지 참조 )
퀼팅 노루발을 세팅하고 노루발을 고정나사로 조입니다 .

옵션 악세사리

3
우측으로 톱니 손잡이를 움직입니다 .

톱니가 내려갑니다 .

4

노루발 밑에 천을 위치시키고 노루발을 내립니다 .

천의 두께에 따라 나사로 노루발 높이를 조절합니다 .

높이가 천 표면으로부터 1mm 가  될 때 간섭 없이 

천을 움직이기가 쉬워집니다 .

나사

1 mm 

5

두 손을 사용하여 천을 참고 장애없이 느슨하게 

움직입니다 . 땀 길이는 약 1.5~2.0mm 입니다 .

6
프리모션 재봉이 끝나면 좌측으로 톱니 손잡이를 

되돌려 움직입니다 .
미싱을 다시 시작하면 동시에 맞물리게 됩니다 . 

● 스티치 잠금법

1. 미싱을 시작 할 때 밑실을 끌어올려서 윗실과 밑실을 

같이 잡고 같은 지점에 3 땀을 재봉합니다 . 이런 방

식으로하면 천 뒷면의 스티치가 깔끔히 보입니다 .

2. 미싱이 끝날 때 같은 지점에 3 땀을 재봉하고 정지합

니다 .

● 같은 땀길이 스티치 재봉법

1. 속도 조절 발판을 사용 할 때 천을 두손으로 안내하

면 천을 자유롭게 움직일 수 있습니다 .

2. 먼저 속도 조절기를 중간 또는 중저로 세팅하고 속도 

조절 발판을 완전히 밟고 천을 움직입니다 .

- 스티치가 너무 크면 속도조절기를 “빠르게” 로 세

팅하고

- 스티치가 너무 작으면 속도조절기를 “느리게” 로  

세팅합니다 .

팁

지그재그  스티치로  프리모션을  할 때 판매점으로부터  옵션으로  문의 구입하셔서  퀼트 노루발 ( 투명타입 ) 을 

사용하십시요 .
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미싱 유지 보수

먼지가 쌓이면 미싱이 고장이 날 수 있습니다 . 따라서 반드시 미싱 청소를 자주 하여 주십시요 .

보빈케이스 홀더 

( 속가마 )

침판 제거

바늘과 노루발을 제거하고 T 자모양 드라이버를 사용하여 바늘대를 제거하
십시요 .

보빈 케이스 홀더 ( 속가마 ) 를  빼내십시요 .

1

2

   주 의 항상 침판이나  보빈 케이스 홀더를 빼내기 전에 소켓 출구로부터  플러그를  뽑아주세요 .

침판

보빈 케이스 홀더 설치

포인트 A 와 B 가 서로 닿도록 보빈 케이스 홀더를 
설치하십시요 .

실밥과 먼지를 제거하십시요 .

청소용 브러쉬로 톱니와 보빈케이스 홀더 근처 실밥과 먼지를 제거 하십시
요 .

3

4

침판 설치

침판구멍과 위치고정 핀과 일치하게 맞춥니다 .

A

B
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아래 리스트에 따라 조치를 하고 나서도 상황이 좋아지지 않을때는 즉시 판매점에 상담하여 주십시요 .

증 상 원인 ( 이유 ) 처치 방법
참  조 
페이지

● 미싱을 하다가 갑자기 정

지한다 .

( 핸드휠을  손으로 보통 

돌릴 수 있을 정도 )

● 저속으로 장시간 미싱을 할때 ( 모터가  

과열되는 것을 방지하기 위해 안전장치

가 작동되면서 자동으로 전원이 차단됩

니다 .)

● 전원 스위치를 끄고 잠시 ( 약 10 분

간 ) 기다리면 안전장치가 복귀되고 

정상으로 돌아옵니다 .

3

● 미싱을 하다가 갑자기 정

지한다 .

( 핸드휠을  돌리기가 무

겁다 .)

● 실이 엉키거나 바늘이 휘어 있을때 일시

적으로 모타의 안전장치가 움직여서 미

싱이 정지됩니다 .

● 실의 엉킴 원일을 제거합니다 .

● 바늘이 휘였는지 확인하십시요 .

* 바늘을 확인하기 전에 반드시 전원

을 꺼주십시요 .

-
18

● 미싱이 회전 후 곧 정지

한다

● 온도가 현저히 낮은 경우 실이 엉키거나 

모터가 과부하 되었을 때 모타의 과열 

방지를 위해 안전 장치가 작동되면서 미

싱이 정지합니다 .

● 미싱이 방온도에 적응 될 때까지 잠

시 기다립니다 .

● 실이 뭉치는 원인을 제거합니다 .

3

-

● 미싱을 출발 시켜도 작동 

되지 않는다 .

● 노루발이 올라가 있다 . ● 노루발을 내리고 스타트 버튼을 누릅

니다 .

9

● 시작 / 정지  버튼을 눌러

도 움직이지 않는다 .

( 미싱 전구에 불이 켜있

을때 )

● 노루발이 틀리게 설치되어 바늘이 노루

발을 치고 있다 .

● 바늘을 가마속에 떨어 뜨리고 출발 시킬

때

● 선택 스티치 패턴과 노루발이 맞게 

갈아 끼웁니다 .

● 가마 부근으로부터 떨어진 바늘을 제

거한다 .

-

-

● 바늘이 부러졌다 . ● 가는 바늘로 두꺼운 천을 박을 때

● 바늘이 완전히 삽입 되지 않을 때

● 바늘 고정나사가 완전히 조여지지 않을 

때

● 패턴에 맞지 않는 노루발을 사용할 때

● 천과 미싱실과 미싱 바늘 관계를 확

인한다 .

● 바늘 설치를 확인한다 .

● 바늘 고정나사를 꽉 조인다 .

● 패턴과 노루발의 관계를 확인한다 .

18

18
18

-

● 미싱 할 때 크고 또는 예

리한 잡음이 난다 .

● 톱니에 먼지가 쌓여 있을 때

● 가마에 실밥이나 먼지가 쌓여 있을 때

● 톱니 근처를 청소한다 .

● 가마 근처를 청소한다 .

49
49

● 미싱이 천을 이송하지 못

한다 .

● 땀길이를 “0” 으로 세팅 되었을 때

● 타올 등 부드러운 천을 박을 때

● 미싱이 드롭피드 상태로 세팅 되여 있을 

때 ( 톱니  손잡이가 우측에 있다 )

● 스티치 패턴을 다시 선택하고 , 기본

세팅으로 돌아온다 .

● 땀길이를 3 ~ 5 로 쎄팅합니다 .

● 톱니 손잡이를 좌측으로 세팅 합니

다 .

24

-
19

작동 체크 리스트
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증 상 원인 ( 이유 ) 처치 방법
참  조 
페이지

● 실꿰기가 안된다 . ( 실꿰기가  

돌아가지 않은 상태 )

● 실꿰기 후크가 바늘 구멍에 

들어가지 않는다 .

● 바늘이 상정지가 되지 않을 때 ( 상정

지가  되지 않으면 실꿰기가 돌아가지 

않습니다 . 이것은 후크를 보호하기 위

해서 입니다 .)

● 바늘을 완전히 삽입하지 않을 때

● 핸드휠을 돌려 바늘을 상정지를 

시킵니다 .

● 바늘 설치를 확인합니다 .

16

18

● 실꿰기 레버가 원위치로 돌

아가지 않고 미싱을 적절히 

돌릴 수 없다 . ( 이것은  바늘

꿰기 후크가 바늘 구멍에 머

물러 있다 )

● 실꿰기 레버를 내린 상태에서 핸드휠

을 실수로 돌린 상태입니다 . ( 바늘에  

실꿰기 과정에서 )

● 핸드휠을 자기 반대쪽으로 약간 

돌린다.(재봉  할 때 반대 쪽으로)

-

● 출발 / 정지 버튼을 눌러도 

출발하지 않는다 .

● 속도 조절 발판이 플러그에 꽂혀있다 . ● 속도 조절 발판이 제거되면 , 출

발 / 정지 버튼이 사용가능 하게 

됩니다 .

8

● 실이 끊어진다 .

● 땀이 뜬다 .

● 미싱에 실을 잘못 끼웠을 때

● 실에 매듭이나 마디가 있을 때

● 수동 실장력 세팅이 옳바르지 않을 때

● 바늘이 휘거나 끝이 부러져 있을때

● 바늘 설치가 틀릴 때

● 보빈실의 실감기가 올바르지 않을 때

● 보빈이 가마 홀더 안에서 부드럽게 돌

지 않을 때

● 바늘 사이즈가 실과 맞지 않을 때

● 실채기에 실이 꿰여 있지 않을 때

● 실거는 순서를 확인하고 다시 실

꿰기를 한다 .

● 실로부터 매듭이나 마디를 제거 

합니다 .

● 사용하는 천과 실에 따라 수동 으

로 실장력을 조절합니다 .

● 바늘을 교환합니다 .

● 바늘을 바르게 설치합니다 .

● 밑실 세팅 방법을 확인합니다 .

● 보빈 ( 밑 ) 실  감기 방법을 확인합

니다 .

● 미싱실과 바늘의 관계를 확인 합

니다 .

● 실 거는 방법을 확인합니다 .

16

-

19

18
18
15
-

18

16

● 실장력이 좋지 않다 . ● 윗실 거는 방법이 틀리게 되어있다 .

● 밑실 세팅이 틀리게 되어 있다 .

● 실패 캡 방향이 실패와 맞지 않는다 .

● 실 거는 방법을 확인한다 .

● 밑실 세팅 방법을 확인한다 .

● 실패에 맞는 캡 방향으로 끼웁니

다 .

16
15
16

● 파카링이 생긴다 . ● 땀수 길이가 얇은천에 비해 너무크다 .

● 바늘 끝이 부러졌다 .

● 땀길이를 적게 한다 .

● 바늘을 교환한다 .

24
18
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重要安全事项
为了能正确安全地使用本机，请您务必遵守以下事项。即：使用此缝纫机之前，请阅读所有的安全警告措施。

危险—为了降低触电的危险：

 1、 接通电源后，缝纫机必须有人照看。

 2、 在使用后，以及进行清洁前，必须将缝纫机的插头从电源插座拔出。

警告—为了降低烧伤、火灾、触电以及人身伤害的危险：

 1、 这款机器可以给 8 岁以上的孩子以及有智力上和行为能力上限制的人以及缺乏相关知识和经验的技能者，只要他

们接受过指导或看过使用说明指导安全的使用机器并指导其有危险即可。孩童不得将本机器当玩具使用。清洁或

是维修不得用无监管的孩童。

 2、 本缝纫机的功能仅限于本手册规定的范围内，仅可使用本手册中生产商推荐的附件。

 3、 当发生以下情况时：电源线或插头损坏、无法正常工作、被摔过或损坏，或者被溅到水中，则不要使用本缝纫机。

应将缝纫机送到最近的授权经销商处或售后服务中心，进行检查、修理、电气或机械调整。

 4、 在任何通风口被堵塞时，不要使用缝纫机。应保持缝纫机的通风和脚踏控制器的清洁，防止棉绒、灰尘和零布的

堆积积聚。

 5、 手指应远离所有运动的部件。在机针的周围应特别注意。

 6、 必须使用合适的针板。使用不合适的针板会引起机针的折断。

 7、 不要使用弯曲的机针。

 8、 进行缝纫时不要强行推拉织物。否则会引起机针折断。

 9、 在机针周围进行调整时如：穿线，换针，梭芯穿线或更换压脚等类似的操作，必须关闭缝纫机（即将开关至“O”）。

10、 在卸下机盖、加注润滑油，或进行本使用说明书中提到的规定保养或调整工作时，必须拔下电源线插头。

11、 不要在本机开口处放下或插入任何物品。

12、 不要在户外使用本机。

13、 在使用气溶胶（喷涂）制品场合，或正在使用氧气场合，不要运行缝纫机。

14、 切断电源时，请将所有可控部位调至关闭状态“O”位置，然后拔下电源线插头。

15、 不要通过拉住电线拔下插头。握紧插头将其拔下，而非电线。

16、 不使用缝纫机时，请关闭电源开关，并从室内插座上拔掉电源插头。

17、 缝纫机的电源线损坏后，需要到附近的正规代理店或者服务中心更换专用的电源线。 

18、 （除美国／加拿大）本机具有双重绝缘。请使用相同的更换零件。同时，请参照维修保养双重绝缘机器的操作程序。

双重绝缘产品的修理 
进行了双重绝缘处理后的产品具有代替地线功能的二种绝缘系统。此双重绝缘产品上没有可以使用于接地的部分。另外，

请另外追加接地用装置进行固定。修理双重绝缘产品时，需要特别加以注意，因此必须由具有维修保养资格的维修人

员来进行修理。同时，更换零件也一定使用与现在的产品中使用的零件完全相同的零件。在双重绝缘产品上，标有“双

重绝缘（DOUBLE INSULATION）”或“已实施了双重绝缘（DOUBLE INSULATED）”的文字。

在此产品上，有时还用  记号表示。

其他注意事项：
此缝纫机仅供家庭使用。
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危险警告 有触电的危险
有发生火灾的

危险

有手受伤的危

险等。

禁止的事项
禁止拆卸 /变

更

不要将手指放

到针下
不可倒油，等。

一般要求的行

为
断开电源插头

感谢您购买重机缝纫机。

请务必阅读安全注意事项中的“安全使用缝纫机”的指导手册，使用前要充分了解功能和缝纫机操作程序以便能长期

使用缝纫机。

当你阅读本手册，请务必在保修期内保管好，以便在必要的时候可以找到。

安全使用缝纫机
标志和象形文字包含在说明书并在缝纫机上显示，是用以保证缝纫机安全运行，防止对使用者及他人造成伤害。

警告标志，用于不同的目的如下。

象形文字的意思如下：

 警告 表明有死亡或严重伤害，这个标记是不容忽视的，如果缝纫机操作错误，会存在这种风险。

 注意安全 如果忽略这个标记，一旦机器操作错误的话，会引发危险的人身或是物理伤害。
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● 不要使用稀释剂或类似溶剂清洁缝纫机。

 一旦缝纫机脏了，可用软

布蘸少量中性清洁剂仔细

擦拭即可。

● 请在 5ºC~40ºC 的温度范围内使用本机。

 如果温度过低，机器将不能正常运转。

●不要将缝纫机直接暴露在阳光或潮湿环境中。

注意，因本机内置有半导体电子元件或是精密的电子电路。因此一旦有以下情况发生，请随时关注。

※ 缝纫机的工作温度是 5ºC~40ºC. 不要在阳光直射下使用缝纫机，也不要靠近燃烧的东西如炉或蜡烛，或在潮湿的

地方。如果这样做的话，缝纫机内部的温度会上升或是电源线的涂层会融化，从而导致火灾或触电的发生。

● 如果长时间持续缓慢缝制的话，为了防止异常发热，

会启动安全装置，机器会停止运转。此时，启动 / 停

止按钮将不起作用。

 通过安全装置复原约 10

分钟后，缝纫机将重返工

作状态。

 警告
特别是面料与线与机针的组合，请务必遵循【机针的更换】说明表在选择了最匹配的组合后再进行使用。

一旦不匹配的话，特别是在缝制厚料（粗斜纹棉布）时采用了细针（#11 以下）的话很可能会造成机针断裂或者是意

外人身伤害。

其他注意事项

停
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手轮（皮带轮）

电源开关

电源插口

脚踏控制器插孔

线轴帽（大）

线轴架

LCD 屏

操作键

面罩

启动 /停止按钮

辅助操作台（附件盒）

抬压脚扳手

下送料旋钮

机针固定螺丝

机针

压脚

压脚释放钮

送布牙

针板

旋梭盖

绕线器轴

旋梭盖开关钮

压脚座固定螺丝
压脚座

返缝按钮

※ 不要将重物放在机壳
外罩和扩展机台上。

切线刀

速度控制钮

切线按钮（G220）
机针上下调节按钮（G120）

线张力调节盘

主要部件

机壳外罩

锁眼扳手

穿线扳手
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从左侧拉出辅助操作台。

● 辅助操作台内（附件盒内附件）

拆线器 /清洁刷

标准压脚（A）

梭芯（3个）

机针包
  HA X 1      11 号（1个）
              14 号（1个）
              16 号（1个）
  针织用（蓝） 11 号（1个）

附件

● 安装在本机上的部件

● 放在机壳外罩内的附件

脚踏控制器
（型号：4C-339G）

梭芯（1个）

线轴帽（大）

线轴帽（小）

使用说明书
（即本手册）

电源线

暗缝压脚（D）

拉链压脚（B）

锁眼压脚（E）

包边压脚（C）

T形螺丝刀

手动锁眼压脚（I）

使用说明 DVD
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切线注意事项：

1. 请不要使用 30 号以上的粗线。
2. 切线后，即使不拉出底线也可进行缝制。
3. 切线后，再次缝制时，一旦拉出底线，底线与面线从压脚的横

向拉出起缝的话，可以达到一个非常完美的起缝。
4. 一旦切线部位残留有线屑的话会引发故障，因此请手工清理一

下。（参见第 49 页）

速度控制钮
即使在进行缝制时，速度也可以调节。

启动 /停止按钮
按下此按钮，缝纫机开始启动，然后通过
速度控制钮设定的速度开始缝制。再次按
下此钮，缝纫机停机，机针处于下位置。
按钮的颜色表明缝纫机的状态。
绿色：准备启动、正在缝纫
红色：无法启动（当按钮为红色状态时，
仅 1针即停车）
黄色：绕线状态。

返缝按钮
仅在按下此按钮期间可
以进行返缝（固定缝）。

切线按钮
缝纫结束后，按下此钮自动剪断面线和底线。

操作按钮的功能

G220 

G120 
机针上下调节按钮
在缝纫机停机时，按下此按钮可改变机针的位置。（当机针在上停止
位置时，机针转换成下上停止位置，反之亦然。）

    即使压脚被抬起，也要小心机针的上下移动。
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电源连接

 启动 /停止按钮的使用：

    1. 关闭电源开关（转到“O”）
    2. 将电线插头插入缝纫机电源插口。
    3. 将插头插入插座。
    4. 将电源开关打开。（转到“I”）

电源插口

  警告  • 当不使用机器时，请关闭电源（”O”侧），并将电源插头拔下。否则易造成触电或是火灾。

电源开关
插头

插座

电线插头

     脚踏控制器的使用：

    1. 关闭电源开关（转到“O”）
    2. 将脚踏控制器插头插入脚踏控制器插孔。
    3. 将电源线一端插入缝纫机电源插座。
    4. 将插头插入插座。
    5. 打开电源开关。（转到“I”）
    ※使用脚踏控制器时，启动 /停止按钮不能被用来开启缝纫操作。
      开启按钮：不能用于开启缝纫操作。
      停止按钮：可以用于停止缝纫操作。

插头

脚踏控制器

脚踏控制器插头

脚踏控制器插孔

电源开关
插座

电线插头

电源插口

 电源开关的操作：

要关闭缝纫机，将电源开关置于“O”。

要开启缝纫机，将电源开关置于“I”。
开

关



9

速度控制

 调速器

速度控制钮
缝制速度，可通过速度控制钮自由调节。

加速

减速

加速

减速

 脚踏控制器

要运行缝纫机，踩下脚踏控制器。

您踩得越用力，缝纫机运行的越快。

速度控制钮可以设置缝纫机运行的最大速度。

踩重→速度变快

踩轻→速度变慢

※必须清洁脚踏控制器。

请一定不要在脚踏控制器上放置任何物品，因为这样做可能会引起对

使用者的伤害，并造成机器故障。

抬压脚扳手

通过使用抬压脚扳手，可以上升或是下降压脚。

1下降位置……在缝纫时，压脚应被降下。

2正常抬升位置……此位置被用于移去织物和更换压脚。

3更高抬升位置……此位置被用于将厚面料放置在压脚下。

※ 如果在机针下降位置上进行更高位置抬升的话，压脚可能会与止针
螺丝相碰，请多加注意。

抬压脚扳手

压脚

1

2

3

1

2

3
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其他操作按钮的名称和功能

   操作按钮和屏幕

使用压脚（标记）

缝迹宽幅

缝迹长度

3缝迹长度调节按钮

4自动返缝和切线按钮

5 机针上下调节按钮 / 机针停
止位置转换按钮

1花样选择按钮

2 缝迹宽幅调节按钮

使用花样 NO.

G220 

机针停止位置

机针上停止

机针上停止

6模式选择转换按钮

模式选择

实用模式

图案模式

字母模式

7 记忆按钮

8删除按钮

9花样调节按钮

使用压脚（标记）

缝迹宽幅

缝迹长度

3缝迹长度调节按钮

4自动返缝按钮

5机针停止位置转换按钮

1花样选择按钮

2 缝迹宽幅调节按钮

使用花样 NO.

G120 

机针停止位置

机针上停止

机针上停止

6模式选择转换按钮

模式选择

实用模式

图案模式

字母模式

7 记忆按钮

8删除按钮

9花样调节按钮
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1

花样选择按钮 此按钮用来选择花样。
左侧的数字为十位数。
右侧的数字为个位数。

2

缝迹宽幅调节按钮 此按钮用来改变曲折缝宽度以及机针落针的位置。

3

缝迹宽幅调节按钮 此按钮用来改变缝迹长度。

4

自动返缝切线按钮 当按钮按下时，屏幕上将会显示“  “标志。

缝纫机将会在缝纫开始和结束时自动返缝，然后剪断面线和底线。

自动返缝按钮 当按钮按下时，屏幕上将会显示“  “标志。

缝纫机将会在缝纫开始和结束时自动返缝。

5

机针上下调节按钮 /
机针停止位置转换按
钮

在缝纫机停止工作时，按下此按钮可立即改变机针的上下位置。当机针在上停止位
置时按下它，机针将会向下移动。当机针在下停止位置时按下它，机针将会向上移动。
连续按下此按钮进入程序控制，您可选择机针停止的位置，上停止或下停止。

按下此按钮，屏幕上将会显示  或  符号。

在显示  符号时进行缝纫，机针停在上停止位置。

在显示  符号时进行缝纫，机针停在下停止位置。

机针停止位置转换按
钮

按下此按钮，屏幕上将会显示  或  符号。

在显示  符号时进行缝纫，机针停在上停止位置。

在显示  符号时进行缝纫，机针停在下停止位置。

6

模式选择转换按钮 此按钮用来改变模式。

实用模式 / 图案模式（装饰模式） /字母模式 

7

记忆按钮 此按钮用来存储所选择的字母或图案模式的记忆。

8
删除按钮 此按钮用来删除所选缝迹模式。当按钮按仅按下一次时，所选模式将被删除。连续

按下按钮，所有保存的缝迹模式都将被删除。

9
花样调节按钮 此按钮用来调节花样外观。

（参见第 41 页）

   操作按钮的名称和功能

G220 

G120 

G220 

G120 
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更换压脚

 压脚的拆卸和安装 

 卸下压脚

1. 抬升机针和压脚。
2. 按下压脚释放钮，卸下压脚。

 安装压脚

对齐压脚的插销和压脚座内的槽。然后，使用压脚抬升扳手降下压脚座。
※压脚均有标志。请根据缝迹模式选择正确的压脚。

压脚释放钮

压脚座

压脚

压脚座内的槽

插销

压脚标志

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

 压脚座的拆卸和安装

 卸下压脚座：

1. 提升机针和抬升压脚。
2. 向左旋转松开压脚座的固定螺丝，卸下压脚座。

压脚座固定螺丝

压脚座

 安装压脚座：

将压脚杆上的螺丝孔与压脚座（长槽）上的孔对齐。
通过向右旋转拧紧固定螺丝。

压脚座固定螺丝

压脚座

压脚杆
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 压脚的类型和应用

标准压脚 A 此压脚主要用于直线缝和曲线缝。在对厚重的面料进行缝纫时，请使用
此压脚。

拉链压脚 B 此压脚用于安装拉链。

包边压脚 C 此压脚特别用于包边，防止面料的绽裂。

暗缝压脚 D 此压脚用于裤子、衬衫和袖子折边的暗缝。

锁眼压脚 E 此压脚用于自动锁眼。

手动锁眼压脚 I 此压脚用于缝制装饰物、字母和套结。

压脚标志

↓

 可选压脚 

上送料压脚 N 通常，此压脚用于难以送料的面料，例如：针织物、运动衫、塑料布、
人造皮和皮革，以及衬棉。

拼布压脚 P 此压脚用于拼布缝。有两条缝线，从机针的中心位置开始 1/4 英寸和
1/8 英寸处。

防滑压脚 T 此压脚用于防滑面料，例如：塑料和缎子的缝制。

开放式压脚 O 此压脚用于贴布和装饰缝。
（压脚的前面部分打开，从而获得更好的视野。）

绗缝压脚 Q 压脚用于衬棉的缝制。
（缝纫机设置：中基线直线用）

边缝压脚 R 通过使用压脚的中心导航，此压脚用于拼布，缝制各种面料结合的中心线。
※落针点可通过【缝迹宽幅调节钮】进行微调。
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4

1

2

3

5

绕线导向器

线轴架

底线的准备

打开旋梭盖。

取出梭芯。

  ※如果梭芯上线量过少，请不要继续使用，因为线会打结。
  ※仅使用专用的梭芯。其他梭芯可能会引起机器故障。

 取出梭芯

将线轴放入线轴架内，一个线轴帽对应一个线轴架。

※ 不要使用只带有少量线的线轴。在开始缝纫时，它会造成线

打结或是脱线。

 安装线轴

  注意 取放梭芯时，务必关闭电源开关。

1 小线轴线轴帽

大线轴线轴帽

旋梭盖

绕线结束时，绕线轴自动停止，绕线压舌向右边移动，

返回到原始位置。从绕线轴上取下梭芯并切断线。
※ 在绕线时，如果缝线缠绕的话，会加重绕线马达的负荷，

旋转速度一旦下降，就会自动停止绕线。

5

4

 梭芯绕线

将梭芯装在绕线轴4上。

3

4

向梭芯方向压绕线压舌5。

现在，开启 / 停止按钮变成黄色。当按下开启 / 停止

按钮时，缝纫机开始绕线。

绕线轴

1 绕线压舌

2
将线穿过绕线导向器 1，然后分别穿过绕线导向器 2
和3（图上圈内的绕线导向器）

2
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 安装底线 

拉出的线端，勾入线槽A和B。

※用手指按压旋梭，就容易挂线了。

 一边拉线，一边向左移动，然后挂到导线器C。

B

A

C

3

2

1

将梭芯放入内梭。

※将梭芯线按照线逆时针缠绕方向放置。

 用内装的切刀F切断缝纫机线。

5

关闭旋梭盖。

F

不拉出底线，可以这样开始缝制。需要拉出底线之

后再进行缝制时，请在穿上线之后参照「向上拉梭

芯线」（17 页）。

 把缝纫机线挂到D和E的导线器。

 （从C返回到E之后，自然地会挂到D上）

※ 拉出线之后，旋梭向逆时针方向转动。如果顺时针方

向转动的话，请把旋梭上下面翻过来交替旋梭的朝向。

4

D

E

C

6
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如果没有正确安装机针，或使用了
弯曲的机针，会造成无法缝制。从
而引发机器发生故障，请多加注意。

注意 :

※ 使用 11-16 号的机针，以及
30-90 号的线。

※ 当使用双针时，机针自动穿线
将无法使用。

面线的准备

确保将针推
入顶端。12

3

4

5

6

  警告 在对机针进行穿线前，务必关闭电源开关。

抬升压脚扳手。

将线轴放置在线轴架上，并将线轴帽安装在线轴架上。

①

② 小线轴线轴帽

大线轴线轴帽

1

2

3

4
5

 向导线器 1 穿线。

拿住线一头，沿着箭头方向开始穿线。

※如果压脚没有抬升的话，降无法正确穿线。

※请确认线是否正确地穿在了挑线杆上。

③

6

从右侧向导线器 6 绕线。

④

※ 将手轮上的标志与机

身上的标志对齐。

 穿面线
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A

一旦放开穿线扳手，缝纫面线将被穿入针眼。

 自动穿线装置

降下压脚。

升起机针。然后，将穿线扳手降下半程（直至它变得

沉重），并将线挂在A位置。

完全降下穿线扳手。然后，在导线器之间完全穿入线。

（穿针勾会穿过针眼）

穿线扳手

向后拉线。

从针眼拉将线拉出大约 10 厘米或 4英寸。

3

1

2

4

 向上拉梭芯线 

将机针和梭芯线均拉出约 10 厘米（4 英寸），将它们

向缝纫机后方穿过压脚下。

抬起压脚，轻轻固定面线端部。

将手轮向自己方向转动，从而使针上下移动。当您轻

轻拉动缝纫面线时，梭芯线圈将被拉出。

2

3

1

不拉出底线可以进行缝制，如果要拉出底线后进行

缝制时，请按照下述那样进行操作。
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安装机针

卸下机针

1.向您的方向转动手轮，直至机针到最高位置，降下压脚。
2. 向您的方向转动机针固定螺丝 1到 2圈，卸下机针。

安装机针

（机针只有处于正确位置时才能被插入。）

将机针平面部分固定，背面朝向您。将它完全插入，直至它
接触到定位销。确保机针固定螺丝已拧紧。

定位销

将机针平面部分固定，
背面朝向您。

1 2

机针固定螺丝

T型螺丝刀

机针尺寸：
号码越大，机针越粗。

需要购买的机针

当购买备用机针时，指定 HA X 1
（130/705H）或 HA X 1 SP（针织物
专用机针）。

检查机针

时常检查机针的平直度。
任何弯曲的针都将引起跳线、断线或面
料损坏。
注意：如果机针没有正确插入，或使用

了弯曲的针，缝纫机可能会无法
进行缝制。并有可能造成机器故
障，请多加注意。

平面物体

机针的平面部分

针柄

  警告 在更换机针前，务必关闭电源开关。

选择合适面料的缝线和机针的方法

  面料

                  
  线   机针 

           HA×1

 轻质的面料  细麻布 丝线 ................................80,90 号
短纤维线 ............................80,90 号

11 号
 乔其纱

 内衣 短纤维线 ............................60-90 号 11 号针织物专用针

 羊毛和化纤
丝线 ...................................80 号
短纤维线 ............................60-90 号

11-14 号

 一般普通的面料  棉布和化纤 短纤维线 ............................50,60 号 11-14 号

 薄运动衫
丝线 ...................................50 号
短纤维线 ............................50,60 号

11 号针织物专用针

 普通羊毛和化纤
丝线 ...................................50 号
短纤维线 ............................50,60 号

11-14 号

 厚重的面料  牛仔布 短纤维线 ............................30-60 号 14-16 号

 运动衫
丝线 ...................................50 号
短纤维线 ............................50,60 号

11-14 号针织物专用针

 大衣 丝线 ...................................50 号 11-14 号

※通常，面线和底线使用同一种线。

※轻薄织物使用细针和细线，厚料则使用较粗针和粗线。

※通过在将要使用的面料上进行试运行，检验机针和线的组合是否正确。

※针织用针适合于弹力织物（例如针织物）和化纤。

※请使用 30-90 号的线。

※对于高低段差较难跨越缝制的部位，请用手辅助一下进行缝制。

※在缝制装饰物或字母（参见第 21 页）时，使用针织用针效果更好。
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 向右移动下送料钮，直至送布牙在下位置，能够自如进行绗缝、缝纽扣等。 

※ 缝纫结束后，将下送料钮向左移动。当缝纫机开始工作时，送布牙将会
自动上升。

在降低送布牙时 在提升送布牙时

线

送布牙下降方法

怎样调整线张力

松紧合适的线张力

直线缝：机针和底线在织物厚度的中间位置互相交织。（A）
曲线缝：将缝纫棉线向织物的背面稍微拉一点。
如果缝纫机设置为“4”，则它适用于大部分织物。然而，根据织物
和缝纫方式不同，可能需要必要的调整。
如果张力设置不正确，将会引起缝纫结构不均衡、布皱和断线。

面线

底线

A

织物（正面）

织物
（背面）

线张力调节盘

4
5 3

张力减弱
张力增强

如果缝纫面线过紧：

底线将会被拉到织物的正面。
转动线张力调节盘，选择更小的数字。

如果缝纫面线过松：

缝纫面线将会被拉到织物的背面。
转动线张力调节盘，选择更大的数字。

底线

面线

织物（背面）

织物（正面）

面线

底线

织物（背面）

织物（正面）
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通过模式转换按钮 ，选择 。

然后通过花样选择按钮，选择所需的线迹模式号码。

实用模式

☆共有 180 中线迹模式可供选择。
☆打开缝纫机时，缝纫机自动选择在中基线直线缝。
☆共有三种方法进行线迹模式的选择。

1

怎样选择线迹模式

在LCD 屏上，您可以看到所选花样的号
码，以及所选压脚的标记。

花样号码的十位数 花样号码的个位数

花样选择按钮

花样 No. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

花
样

用
途

中基线 左基线
伸
缩
直
线
缝

曲
折
缝

三
点
曲
折
缝

贴
花
缝

包
边
缝

暗
缝

加
强
直
线
缝

标
准
锁
眼

直
线
缝

参考页 22 26 26 27 27 40 27 28 26 30

花样 No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

花
样

用
途

中基线 左基线 右基线
两
点
曲
折
缝

包
边
缝

包
边
缝
用
于
轻
质
布
料

包
边
缝
用
于
柔
性
布
料

装
饰
花
样

暗
缝
用
于
轻
薄
质
面
料

贝
壳
型
褶
皱

套
结

孔
眼

织
补
缝
（
花
样
调
整
）

锁
缝
（
折
边
固
定

线
缝
）

曲
折
缝

参考页 26 26 - 27 27 - - 28 - 34 - -
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花样 No. 23 24 25 26 27 28 29

花
样

 

用
途

双
圆
头
锁
眼

凤
眼
锁
眼

单
圆
头
锁
眼

针
织
用

装
饰
用

参考页 30

・锁眼模式 ・绗缝模式

花样 No. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

花
样  

用
途

绗
缝
花
样

参考页 39

花
样

参考页 41 ～ 43

花
样

参考页 41 ～ 43

通过模式转换按钮 ，选择 。

然后通过花样选择按钮，选择所需的线迹模式号码。

装饰缝和图案模式2

字母模式3
通过模式转换按钮 ，选择 。

然后通过花样选择按钮，选择所需的线迹模式号码。
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 缝纫结束

停止缝纫，按下切线按钮，切线。

直线缝

花样 No. 实用模式 00

压脚 标准压脚（A） 

线张力调节盘 自动

 缝纫开始

将面线和底线放在压脚后方，下降压脚开始缝制。

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

<通过切线按钮 >

按下切线按钮，自动切线。

G220 

G220 G120 

< 通过切线刀 >

您也可以通过面部盖板切线刀，手动切线。
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58 4// 11

10 20

10
7

584/ /1 1

 厚料布边的起缝

将机针下降到起缝的位置上，按下标准压脚的黑色按钮，在按下按钮的同时

压脚下降，手一旦离开按钮，则开始缝制。

 在改变缝纫方向时

在预定位置前停止缝纫，然后使用机针上下调节按钮继续缝纫，直至目标点。

机针刺穿面料的同时，抬升压脚。改变缝纫方向，降下压脚，然后再开始缝纫。

 缝纫结束后锁针

<在使用启动 /停止按钮时 >

缝纫结束后，按下返缝按钮。按住时，缝纫机将会倒缝。当它被放开时，缝

纫机将停止倒缝。

※进行倒缝时，缝纫速度较慢。

<在使用脚踏控制器时 >

进行倒缝时，最高速度可达到与正常缝纫相同。

当返缝按钮被放开，即缝制方向变为前进方向。

 针板上的缝宽标志线

将织物边缘与缝宽标志线对齐后进行缝纫。

※ 缝宽标志线上的数字以毫米和英寸为单位，位于中心针位置和标志线之

间。

数字 7、10 和 20 以毫米为单位。

数字 1/4、5/8 和 1 以英寸为单位。

5 mm

以中间机针位置为基准
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变更直线缝制的针基线位置的方法

使用缝迹宽幅调节按钮可以改变机针位置。

按下 ，机针向左移动。

按下 ，机针向右移动。

变更线迹长度的方法

使用线迹长度调节按钮可以改变线迹长度。

按下 ，显示的数值变小，线迹长度相应变短。

按下 ，显示的数值变大，线迹长度相应变长。

 直线缝的机针基线位置变更 /线迹长度的变更
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选择花样后，按一下 。

在起缝，缝纫机将会倒缝几针

（锁缝），最后通过剪切面，底

线并停车。

屏幕上显示： 

当再次按下  时，此功

能将被取消。

G220 

 自动锁缝和切线

B

A

织物

举例：直缝

选择花样后，按一下 。

在起缝，缝纫机将会倒缝几针

（锁缝），停车。

屏幕上显示：

当再次按下  时，此功

能将被取消。

G120 

 自动锁缝

B

A

织物

举例：直缝

按下倒缝按钮。B

缝纫机倒缝几针，停止缝纫并自动剪断面线和底线。

将织物放到缝纫开始位置，开始缝纫。A

缝纫机倒缝几针，然后继续。2

3

 选择模式后，您可以按下 ，屏幕上显示 。

1 G220 

G120 
 选择模式后，您可以按下 ，屏幕上显示 。
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锁缝（折边固定线缝）

缝纫结束，按下倒缝按钮。

缝纫机将进行折边固定线缝，然后停机。

加强直线缝

在缝制弹性织物或织物的受力部分等易磨损部分时，

加强直线缝能够帮助加固。

弹性织物的伸缩直线缝

完成的缝为弹性的。此花样可用于在弹性织物（例如：

针织物和平纹织物）上进行直线缝。

 其他直线花样 曲线缝

在改变曲线缝宽时

在缝纫时可以改变曲线缝宽。

按下 ，显示的数值变小，曲折缝宽相应变小。

按下 ，显示的数值变大，曲折缝宽相应变大。

宽幅

花样 No. 实用模式 03

压脚 标准压脚（A）

在改变线迹长度时

在缝纫时可以改变线迹长度。

按下 ，显示的数值变小，线迹长度相应变小。

按下 ，显示的数值变大，线迹长度相应变大。

长度

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。
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包边缝

 将织物向导线器推，然后缝纫。
如果织物和导线器分离，将无法
缝制得美观。为确保织物沿着导
线器走，请缓慢操作。

※在缝纫前，检查确保机针不会
碰到压脚。

 包边缝 1

花样 No. 实用模式 06

压脚 包边压脚（C）

 这种缝纫方法用来对中等厚度和
厚重的布料进行包边。引导织物
沿着导线器运行，进行缝纫。

※在缝纫前，检查确保机针不会
碰到压脚。

 包边缝 2

花样 No. 实用模式 14

压脚 包边压脚（C）

这种缝纫方法用来防止织物边缘绽线。

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

 这种缝纫方法用来防止织物边缘
的绽线。
缝需要留出冗余的位置，小心地
剪下缝好得织物，这样缝纫的地
方就不会被剪刀剪到。

 三点曲折包边缝

花样 No. 实用模式 04

压脚 标准压脚（A）

 这种缝纫方法用来对轻质布料进
行包边。引导织物沿着导线器运
行，进行缝纫。

※在缝纫前，检查确保机针不会
碰到压脚。

 包边缝 3 

花样 No.
实用模式 15

（薄料用） 

压脚 包边压脚（C）

※不得使用包边压脚（C）。
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暗缝

织物（背面）

织物（背面）

疏缝线

0.5 - 0.6 cm

终点线

在织物边缘进行包边缝。

● 包边缝的方法参见第 27 页

疏缝

 折叠织物

花样 No. 实用模式 07、18（薄料用）

压脚 暗缝压脚（D）

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

1

2

织物（背面）

织物（背面）

终点线

从疏缝线折叠。

留出 0.5 到 0.6 厘米。

织物（背面）

针

折叠边

导线器

将压脚的导线器和折叠边对齐。转动手轮，调节曲折缝

宽幅调节钮，使缝迹到达折叠边。
※注意机针不要碰到压脚。

3

4
导线器

终点线 0.5 - 0.6 cm
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终点线

织物

（正面）

织物

（背面）

织物

（背面）

导线器

将折叠边放置在导线器的背面进行缝制。

缝纫完成后翻过织物。

5

6

2. 如果线缝没有到达折叠边

1. 如果线缝超过折叠边过多

按下曲折缝宽调节按

钮“  ”。

按下曲折缝宽调节按

钮“  ”。

 改变落针点时

转动手轮检查落针点。

进行调整时，确保机

针在上位置。

转动手轮检查落针点。

进行调整时，确保机

针在上位置。
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※仅在将扣子放在扣眼压脚上时，扣眼长度可被自动确定。

※缝纫机可以对直径在 0.7 到 2.6 厘米的扣子锁扣眼。

※对于拉伸的织物，在织物的背面使用非弹性内衬。

※务必进行测试缝纫，保证缝纫机正确锁扣眼。

※实用模式 26 和 27 适用于针织物，应使用针织机针。

花样 No. 实用模式 09,23 ～ 29

压脚 锁眼压脚（E）

扣眼类型 

09 标准扣眼
用于中等重量和厚重布料的扣眼。
标准扣眼。

23

圆头扣眼

用于女式衬衫和儿童服装的扣眼。
同样用于轻薄面料。

25

24 凤眼扣眼
凤眼扣眼用于厚重布料，例如：
套装、夹克、外套等。

扣眼锁边

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

26

用于针织

用于薄针织面料的扣眼（同样用
于装饰扣眼）

27
用于普通针织面料的扣眼（同样
用于装饰扣眼）

28

装饰用

装饰扣眼
装饰扣眼看起来接近于像手工缝
制

29

槽

放置压脚

按下机针上下调节按钮，提升压脚。将压脚座的槽和压脚锁销对齐，降
下压脚座。

锁销

1

纽扣放置台

纽扣放置台

向 A 拉动纽扣放置台，将纽扣放在放置台上，然后将固定装置推向 B，
设置扣眼的长度。
※无法放置厚度超过 4毫米的纽扣。

2
A

B
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降下锁眼扳手直至它无法进一步移动。

锁眼扳手杆应背靠压脚的突出物。

※ 当锁眼扳手正确放置后，屏幕上的图标将
消失。

将织物放在压脚下

抬升压脚，将面线穿过压脚上的孔，并将它从一边拉出。
将织物放在压脚下，将标志与缝纫开始点对齐。通过转动手轮并降下压脚，
将机针扎入织物。

面线

标志

3
压脚上的孔

杆

缝纫开
始点

开始缝纫。

在锁扣眼后，缝纫机将自动停止。

※如果有相同尺寸的扣眼将被再次缝纫，按下剪线按钮剪断线，抬升压脚。

在此情况下，向另一点移动，降下压脚，然后开始缝纫。

※锁扣眼时，不要改变缝线长度和曲折缝宽。否则会引起缝纫不均衡。

※ 如果在锁扣眼时，剪线按钮被按下，缝纫机将会停机，将无法完成锁

扣眼。它将从头开始缝纫。

※ 根据缝纫的布料以及布料纺织方向的不同，扣眼左右线的曲折缝宽稍

有差别。请进行测试缝纫。从这里开始

5

绷针

使用拆线器开扣眼

【双面套结】

在结上穿过一个绷针，使用拆线器切开扣眼。小心不要切到缝线。

【凤眼扣眼】

在扣眼下放置一个纸板，并使用打孔器打一个孔。然后在结上穿过一个

绷针，使用拆线器切开扣眼。

拆线器

6

4

打孔器
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带有芯线的扣眼能够防止扣眼变大，使它们更安全。使用手工缝扣眼的线和类似的线作为芯线。

 带芯线的扣眼

花样 No. 实用模式 09

压脚 锁眼压脚（E）

1

将面线在压脚下穿过，然后将线拉向压脚侧。

将芯线的一端穿入扣眼压脚右侧的槽口，拉拽压脚下的芯线，并在压脚的带钩部位穿过。

在穿过带钩部位后，向后拉压脚下的芯线，并将它紧紧放入压脚左前侧的槽口内。

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

槽口

带勾部位

2

3

将机针落在起缝的位置上，放下压脚。
开始锁扣眼。

将左侧芯线拉到卸下的松度，切断多余的芯线。
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 在改变扣眼宽幅时

 在改变线缝长度时

按下曲折线宽幅调整按钮。

按下线缝长度调整按钮。

※电源关闭后或选择了另一种模式时，扣眼宽度和线缝长度的设置将被取消。

宽

按下 "  "

线缝长度变密

窄 宽

按下 "  "

线缝长度变稀

按下 " "

宽度变窄

按下 "  "

宽度变宽

窄

较密的缝迹 稀疏的缝迹
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套结

套结被用作加固有可能松开的线缝部分。
※套结的长度通过倒缝按钮来确定，但是当它到达最多20针时，
将会自动回转。
※如果压脚不能与针板平行，则应使用填料或纸板。

织物

 应用举例

裤子和裙子 背包 口袋

将织物放在压脚下。

10 cm

将缝纫面线穿过压脚。

花样 No. 实用模式 20

压脚 手动锁眼压脚（I） 

2

1

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

● 当按下开启 / 停止按钮时，
缝纫机开始工作，并在与第
一个套结相同的点自动回转。

● 当它到达缝纫末点时，按下倒
缝按钮。

如需再次缝制具有相同长度的套结的话…

第一个套结的长度已经被记忆。

※ 如果您想要改变套结的记忆长度，请再次选择花样
模式。

开始缝纫。

按下启动 /停止按钮，缝纫机开始直线缝。

当到达缝纫末点时，再按下返缝按钮。

缝纫机进行加固缝，然后停机。

启动 /停止按钮3

4

5

返缝按钮

在套结转弯点时，按下返缝按钮。

通过直线缝，缝纫机回到起始点。然后进行曲折缝，直至返

缝按钮被按下的点。

起始点

转弯点

加固缝
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缝拉链

 使用标准压脚（A）进行缝纫。

将织物面对面放置。检查初缝长度和要插入的拉链长度。用缝纫机将

拉链疏缝在织物上。

疏缝长度 =拉链开口长度 +1 厘米

疏缝…缝迹长度“4”

织物（背面）

衩止口

倒缝（1厘米）

初缝 -缝迹长度 “自动”

 缝制拉链前的准备

花样 No. 实用模式 00

压脚 拉链压脚（B）

拉链有两种不同的放置方式：插入服装的侧缝内，或者置于中心位置。

※确保使用中基线的直线（花样模式号码为实用模式 00）。

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

1

（右） （左）

将拉链压脚（B）安装在缝纫机上。

在缝拉链的左边时，将拉链放在拉链压脚的右侧部分下面。

在缝拉链的右边时，将拉链放在拉链压脚的左侧部分下面。

2

打开预留缝。

整齐地打开预留缝。调整背面预留缝，使它伸出缝 3 毫米。用熨斗压

出褶痕。让褶痕沿着拉链齿边。

拉链

织物（背面）

拉链开
口尺寸

1 cm

拉链齿

拉链头

0.3 cm

裤裆开口顶端

 叠合插入

1
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5 cm0.7 - 1 cm

疏缝

倒缝

织物（背面）

向上移动滑块

将织物放在拉链上。

将拉链疏缝在织物上。
※ 使用手工疏缝将拉链带疏缝在织物上。将滑块移动到拉链

最上端。将织物放在拉链上进行疏缝。

进行倒缝，缝制右手侧。

倒缝结束后，将拉链压脚的左手侧对准拉链齿。对距离拉链

顶端 5 厘米（2 英寸）前的部分进行缝纫。松开疏缝线，将

拉链头移到压脚远端。然后对其余部分进行缝纫。

3

4
放在左边

5 cm

0.3 cm

拉链头

在预留缝从下向上缝拉链带。

沿着拉链齿的边缘，对齐拉链压脚边缘，将拉链带缝在预留

缝上。在拉链的滑动部分，在滑块前 5厘米（2英寸）处停机。

将滑块移动到压脚的侧边，将拉链缝到最顶端。

2
放在右边

疏缝

拉链

织物（正面）

拉链齿

缝合线

疏缝

拉链 (背面 )

拉链头

织物（背面）

将拉链和服装疏缝。

打开预留缝。将拉链齿放在缝合线的顶端，用手进行疏缝。

将拉链头拉到上侧。

0.7 - 1 cm

0.7 - 1 cm

织物（正面） 拉链带

倒缝

从下向上，直至顶端，将拉链的左边部分缝在预留缝上。

缝制缝合线的 0.7 到 1 厘米处。

缝制拉链的右边部分。

倒缝若干次。

在另一边缝制缝合线的 0.7 到 1 厘米处。

仅松开疏缝线。

 中心插入

放在右边

放在左边

1

2

3

4
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做褶和打裥

做褶：例如裙子的肩线和腰，这里做隐形的褶。

打裥：例如裙子的肩膀结合处和褶边。

放松面线张力。

改变线缝长度。

对于打裥设置为 3.0-4.0，做褶设置为 1.5-2.0。

打裥 做褶

放松2

1

45 3

做褶

打裥

开始缝纫。

在缝纫开始和结束时，均留出约 5厘米的面线和底线，

并保持平行缝制。

用手拉下方的线使织物皱缩。

3

4

花样 No. 实用模式 00

压脚 标准压脚（A）

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

Pintucking

 应用举例

● 女士衬衫 ● 围裙

然后顺着同方向，一个一个地缝制褶缝，避免变形。

熨平褶缝的折边外侧。

缝纫结束后，将细褶倒向一边，将它们熨平。

完工的褶缝宽度

褶缝

褶缝

2

1

3

这种缝纫方法被用来在女士衬衫和围裙前面缝纫装饰。

花样 No. 实用模式 00

压脚 标准压脚（A）

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。
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暗包缝

这种缝纫方法用来固定边缘。

花样 No. 实用模式 00

压脚 标准压脚（A）

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

 选择一种模式后，按下记忆按钮 ，将使用图案模式

进行缝纫。

如果记忆按钮将不会被按下，缝纫机将继续此模式进行工作。

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

0.7 cm

织物（背面）

织物（背面）

织物（背面）

1.5 cm

完成时的线

将织物放在一起，然后缝纫。

将冗余缝剪出一半。

从终点线打开织物，将冗余缝一起折叠，并熨平。

用较长的一边包好较短的冗余缝，缝起褶缝边缘。

1

2

3

4

装饰缝和图案模式

花样No.
图案模式 
00 ～ 39 

压脚 手动锁眼压脚（I） 

    显示一个循环的长度

虽然装饰模式一个循环的长度已被显示，但此长度仅供参考，

因为它会基于织物和线的不同有所改变。

例）

将织物放在压脚下，开始工作。

显示一个循环的长度。
5.8 mm

0.3 mm
显示此模式的线缝长度。
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月牙边缝

这种缝纫方法用于桌布、女士衬衫的领子等上的装饰边。

为保证花样完整，多留点边，并在衣服的边缘处缝纫。

请沿着缝迹进行裁剪，保证缝线不被剪刀剪断。

花样 No. 图案模式 30

压脚 手动锁眼压脚（I） 

※根据缝制的织物调整装饰缝的线缝长度。织物上如果缝制过密

将会引起故障。

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

1

2

花样 No. 实用模式 30 ～ 39

压脚 手动锁眼压脚（I） 

绗缝

使用装饰缝将使补缀品的连接看起来像装饰物。

推荐使用装饰缝线，例如：绣花线。

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。
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贴花

为保证缝迹不明显，使用贴花缝制。

冗余缝

2

1 切断贴花织物时应留出 3到 5毫米的冗余缝。

花样 No. 实用模式 05

压脚 手动锁眼压脚（I） 

模型纸

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

3 向自己的方向转动手轮，开始沿着贴花织物外侧缝纫。

开始缝纫时，缝纫机将自动进行三条锁缝。

※在进行转角缝纫时，请保持机针在织物内，一边抬起压脚，一边改变缝纫

方向，缓慢操作。

将模型纸放在织物背面，将冗余缝按照成品形状进行折边。

将贴花织物放在底布上。使用假缝或胶水临时固定。

4 在缝纫末尾进行锁缝。

按下倒缝按钮，缝纫机将自动进行三条加固缝。最好在贴花织物外侧进行加

固缝。

※通常中间机针位置被用来进行贴花缝纫，但也可能在左侧或右侧位置。

改变机针基准位置：参见第 24 页。

假缝
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缝制字母和图案模式

(为了使缝制外形美观，需要加上衬布，并先进行测试缝制 .)

使用熨斗将可溶的衬布贴在织物的背面。

※ 当线缝长度变得过小时，底线将会跑出织物的前方，缝纫将会停止。因此需

要确保先进行测试缝纫。

织物

 缝纫前的准备

花样 No.
图案模式 00-39

字母模式 00-99

压脚 手动锁眼压脚（I） 

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

1. 按下  按钮A。

2. 放置一块织物和一条线，用于进行测试缝纫。

3. 检查缝纫结果。如果不正确，通过线缝长度调节按钮 B 改变数字 C。可选

-30 到 +30 的数字。

4. 当  按钮A被再次按下时，屏幕将恢复原状。

由于根据织物的类型和厚度，模式可能被改变，所以应使用可溶性衬布，确

保在相同的织物和衬布上进行测试缝纫。

正确的形状

 测试缝纫

当右侧高于左侧时， 当右侧低于左侧时，

按下  进行调整。

A

B

C

按下  进行调整。



42

 怎样选择花样（字母）

例 :

按下

选择模式 20。

JUKI

按下

按下

按下

按下

按下

按下

按下

选择模式 09。

选择模式 20。

选择模式 10。

选择模式 08。

按下

按下

按下

按下
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两次。

当您想改变模式（字母）的大小时……

将指针移到想要的模式（字母）。您就可以通过下列方式改

变高度和宽度：

高度：曲折缝宽调整按钮。

宽度：线缝长度调整按钮。

按下

按下它将会删除从最开始到最近一次记忆的模
式。
当此按钮被持续按下，所有记忆的模式将删除。

从记忆中删除字母和图案模式。

记忆可储存最多 70 个字母和图案模式。

按下

选择模式 20。

按下

将织物放在压脚下开始缝纫。

缝纫结束时，缝纫机将自动停止工作。
注意：

1. 注意根据所缝花样（字母）不同，缝纫速度有所不同。

2. 如果在缝纫时使用了自动剪线器，缝纫机会从头开始缝纫。

3. 在进行密集缝纫时，如果线缝长度过小，缝纫机可能出现故障。

用剪刀将织物正面不必要的线头剪掉。

 花样（字母）的缝制

 过渡线头的处置
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花样调节按钮

 怎样使用组合模式进行连续缝纫

如需使用组合模式进行连续缝纫，请长

按调节按钮。（通常此按钮用于调节花

样。）当再次长按此按钮时，连续缝纫模

式将被取消。

在记忆了此模式后，长按花样调节按钮。将会闪烁 

 图案。

示例：在连续进行五次

开始缝纫。

在进行组合模式中的第五次缝纫

时，长按调节按钮。在第五次缝纫结束后，缝纫机将停止运行。

* 如果开始缝纫时没有设置连续缝纫，您可以在缝纫过程中按下花样调节按钮，从而进行连续缝纫。此时，如果再次长按花样调节按钮，

缝纫机将在最后的缝纫模式结束后停止运行。

1

2
3

祝您家庭缝纫愉快！
请在您购买我们产品的商店购买下列物品。

可选附件简介

● 滚边压脚

将它卷下时，对织物边缘进行缝边。

用于衬衫、女士衬衫、装饰，以及手帕的边缘缝纫。

● 钉扣压脚

此压脚用于向服装上钉扣。

● 绗缝压脚（透明型）

它被用来进行自如地绗缝。曲折缝也可使用此压脚。

● 滚边和绣花压脚

用于绗缝的自由运行，此压脚还可用于将粗线缝到一起。
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● 贴花压脚

由于压脚的前后较短，所以布料可以在转折点自如运行。

同时，由于此压脚显而易见，所以织物能够被清晰地看到。

● 滚边压脚（用于三条滚边）

它能够通过三点曲折缝或装饰缝进行 1-3 条滚边。

● 直线缝的针板

使用拼缝压脚缝纫效果更好。

● 暗缝压脚

它可将附加的带子，例如：斜栽带，加入四个折中。

● 曲折缝滚边压脚

将它卷下时，织物边缘通过曲折缝滚边。

用于衬衫、女士衬衫、装饰，以及手帕的边缘缝纫。

● 绗缝压脚（开放型）

它被用来进行自如地绗缝。

由于前面部分打开，所以很容易就能看到机针的入点。

● 隐形拉链压脚

由于缝在织物的右侧不显示，所以可以使用整齐对接的织

物边缘完成开口。

● 钉珠压脚

使用此压脚可以在服装上钉珍珠、珠子和粗绳。

● 带有导线器的压脚

由于压脚带有标志，它能显示出 2 毫米的距离，这些标志

可以作为导线器使用。

● 防滑压脚

此压脚用于防滑布料，例如：维纶和缎子。

● 打孔器

它用于在钥匙孔扣眼处打洞。

● 扩展机台

用于缝纫大型物品，例如：被子等。

● 开趾压脚

此压脚用于贴花和装饰缝纫。（压脚的前部打开，能见度

更好。）

● 锁边压脚

通过使用压脚上的中心导线器，此压脚用于补缀品、多种

布料的中心线缝制。

● 拼布压脚

此压脚用于拼布缝。

● 绗缝导线器

它用于引导缝纫线路具有正确的距离。

● 上送料压脚

此压脚用于难以送料的面料，例如：针织物、平纹织物、

维纶、人造皮和皮革，以及衬棉。

● 绗缝压脚

此压脚用于自由绗缝。
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调节支脚的高度，使扩展机台的上平面与缝纫机身处

于同一高度。

卸下辅助操作台。

打开扩展机台的支脚，直至它们安全地停在停止位置。

在缝纫机身上安装扩展机台。

将它安装在缝纫机的自由臂上。

1

2

3

4

怎样安装扩展机台

  注意
※不要在扩展机台上放置任何重物。

※在安装扩展机台时，不要移动缝纫机。

1

2

压脚座

绗缝导线器

缝迹间隔变宽

根据绗缝导线器的引导确定缝纫路径。

缝合线之间的距离可以任意调整。

将绗缝导线器插入压脚座的槽内

1

缝迹间隔变窄

2

花样 No. 实用模式 00、03

压脚 标准压脚（A）

怎样使用绗缝导线器

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

可选附件可选附件



47

花样 No. 实用模式 00

压脚 边缝压脚（R）

它用于绗缝拼布和贴花。

缝纫机将对织物铺层的下侧（较薄处）进行缝纫。从而，使缝

迹不明显，从而使设计外观更具立体感或更加突出。

暗绗缝

1

可选附件

2 将压脚的导线器沿着褶皱进行缝纫。

机针从导线器后面进入，从而可以对褶皱的边缘进

行缝纫。

※如果所需的点无法进行缝纫，则调整机针的位置。

机针位置的改变：参见第 24 页。

 弯曲的暗绗缝

使用手动锁眼压脚（I）或开放式压脚（O）。升起压脚缝纫

曲线，因为方向的变化很频繁。同时，它也可以通过使用

绗缝压脚进行自由运动实现。

（参见第 48 页）

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

使用夹子或假缝，将织物顶层的缝拼布和贴花、棉胎

用棉，以及织物的底层合在一起。

花样 No. 实用模式 00

压脚 上送料压脚（N）

绗缝（直缝）
可选附件

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

绗缝是将表，棉衬及里布重叠放在一起进行缝制工艺，将棉衬

在中间，然后下面放一层织物。使用上送料压脚，缝纫机同时

向顶层和底层织物送料，从而防止织物的移位。

1 压脚座的固定螺丝

压脚杆

压脚座

2

3

压脚固定螺丝

执行杠杆

针箍

压脚杆

安装部位

使用夹子或疏缝，将织物的上层与拼布、贴花、棉胎

用棉和底层织物固定在一起。

将手放在压脚的两侧，拉着织物平移进行缝纫。

※以中低速进行缝纫。

上送料压脚的安装。

抬升压脚杆。拧松压脚座的固定螺丝，卸下压脚座。（参见

第 12 页）

将执行杠杆放在针箍上，插入压脚杆的安装部位，拧紧压脚

的固定螺丝。
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1

使用夹子或疏缝，将织物的上层与拼布、贴花、棉胎

用棉和底层织物固定在一起。

它被称为自由绗缝，能够使织物向任意方向自由运动，无需使

用缝纫机送布牙。

当送布牙放下时（下送料），能够手工缝纫各种曲线，以及向

任意方向移动织物。

花样 No. 实用模式 00

压脚 绗缝压脚（Q）

压脚座的固定螺丝

压脚杆

压脚座

绗缝（自由缝）

  注意 在更换压脚前，务必关闭电源开关。

2

压脚固定螺丝

安装绗缝压脚。

提升压脚杆。拧松压脚座螺丝，卸下压脚座。（参见第 12 页）

安装绗缝压脚，拧紧压脚固定螺丝。

可选附件

3
向右转动下送料钮。

送布牙被放下。

4

将织物放在压脚下，降下压脚。

根据织物的厚度，使用螺丝调整压脚的高度。当高度

为 1毫米（从织物表面到压脚）时，移动织物将会很

通畅无阻。

螺丝

1 mm 

5

用两手抓紧织物使它运动。目标线缝的长度大约为 1.5

到 2.0 毫米。

6
在自由运动缝纫完成后，将下送料按钮转回左侧。

送布牙将会上升，当缝纫机启动开始工作时恢复正常送料。

● 怎样加固缝

1. 在缝纫开始时，将底线拉起到织物上面，将机针和底

线一起固定，并在相同点缝三针。然后，将织物移到

您所需位置。这样织物背面的线缝看起来会很整齐。

2. 缝纫结束时，在相同点缝三针，停机。

● 怎样以相同的线缝长度进行缝纫

1. 使用压脚时，织物可由两手引导，自由移动织物。

2. 先将调速器设置为中低速，完全按下脚踏控制器，移

动织物。

- 如果线缝过大，将调速器速度调高。

- 如果线缝过小，将调速器速度调低。

说明

在进行曲折线自由缝制时，可使用绗缝压脚（透明型）。绗缝压脚作为可选附件可在经销商处购买。
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缝纫机的维修保养

如果积聚了线头和灰尘，机器会出现故障。因此需要经常清洁缝纫机。

内梭

卸下针板

卸下机针和压脚，使用 T形螺丝刀卸下针板。

取出内梭。

1

2

  注意 在进行维护保养前，务必关闭电源并将插头拔下来。

针板

安装内梭。

放入内梭，直至A点和B点相互接触。

清除线头和灰尘。

用清洁刷清除送布牙和内梭周围的线头和灰尘。3

4

安装针板。

安装针板时，将定位销嵌入针板的孔内。

A

B
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如果发生缝纫问题，请确保下列说明事项正确。

如果问题仍然存在，下面的提示项可能帮助解决。

故 障 原因（理由） 处理办法 参考页

●机器突然停止工作。

（此时可以手动转动手轮）

●缝纫机持续低速工作。

（缝纫机的安全装置自动切断电源以防止

电机过热。）

●关闭电源等一会（大约 10 分钟）。安

全装置将会重启，机器恢复正常。

3

●缝纫机在缝纫过程中停

止工作。（手轮转动困难）

●如果线缠在一起或机针弯曲，电机将会

锁闭，安全装置立即开始工作，缝纫机

将会停止缝纫。

●除去引起线缠绕的因素。

●检查机针是否弯曲。

※检查机针前请关闭电源。

-

18

●在缝了几针后缝纫机停

止工作。

●室温较低或线缠绕，电机过载，安全机

构开始工作，缝纫机停机。从而使机器

不会变的过热。

●将缝纫机放在房间里，让它自己适应

房间的温度。

●除去引起线缠绕的因素。

3

-

●启动机器后，缝纫机仍

无法工作。

●压脚在上停止位置。 ●降下压脚开始缝纫。 9

●按下启动 /停止按钮，缝

纫机仍无法工作。（此时，

缝纫机灯仍亮。）

●由于安装了错误的压脚，导致机针碰到

压脚。

●机针掉入旋梭内的状态下启动了机器。

●根据所选的花样模式使用合适的压

脚。

●从旋梭内取出机针。

-

-

●机针折断。 ●使用细针缝制厚布料。

●机针没有完全插入。

●机针固定螺丝没有完全紧固。

●针对某种花样模式使用了错误的压脚。

●检查织物、机针和线是否匹配。

●检查机针的安装。

●确保机针固定螺丝被拧紧。

●检查花样模式和所用压脚是否匹配。

18

18

18

-

●缝纫过程中发出很大或

刺耳的响声。

●送布牙上有线头或灰尘。

●旋梭上有线头或灰尘。

●清洁送布牙区域。

●清洁旋梭区域。

49

49

●缝纫机无法送料。 ●线缝长度设置为“0”。

●缝纫毛巾等软织物。

●缝纫机处于下送料状态。（下送料按钮在

右侧）

●重新选择花样模式时，机器将回到默

认设置。

●将线缝长度设置为 3-5。

●将下送料按钮拨到左侧。

24

-

19

发生故障时
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故 障 原因（理由） 处理办法 参考页

●机针无法穿线。（此时穿线扳

手器无法转动。）

●穿线扳手的穿线勾停留在针

眼。

●机针停在下停止位置。（当机针不在上

停止位置时，穿线扳手将无法转动。）

●机针未完全插入。

●转动手轮，向上提起机针。

●检查机针的安装。

16

18

●挑线杆无法回到原始位置，

机器不能正常运转。（此时缝

针穿线扳手的穿线勾在针眼

内。）

●当挑线杆在下位置时，手轮错误转动。

（在向机针穿线过程中。）

●轻轻将手轮向远离您的方向转动。

（缝纫的相反方向。）

-

●即使开始 /停止按钮已按下，

机器也无法启动。

●脚踏控制器被接通电源。 ●脚踏控制器被移开后，开始 /停止

按钮将起作用。

8

●断线。

●跳线。

●机器未正确穿线。

●线打结或有节。

●手动调节线张力的设置不正确。

●机针弯曲或机针尖被损坏。

●机针未正确安装。

●梭芯线穿线错误。

●梭芯在内梭打滑，梭芯无法顺利转动。

●机针型号与线不匹配。

●使用的线未被穿入。

●重新正确穿线。

●清除线上的结或节。

●根据使用的织物和线，手动调整线

张力。

●更换机针。

●正确安装机针。

●检查梭芯线放置的正确方法。

●检查梭芯线穿线的正确方法。

●检查机针和线是否匹配。

●重新正确穿线。

16

-

19

18

18

15

-

18

16

●线张力不好。 ●缝纫面线穿线错误。

●梭芯线穿线错误。

●线轴帽的方向与线轴不匹配。

●重新正确穿线。

●检查梭芯线安装的正确方式。

●将线轴帽以正确方向安装。

16

15

16

●发生褶皱 ●在轻薄织物上的缝迹长度太长。

●机针尖被损坏。

●缩短缝迹长度。

●更换机针。

24

18
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花样一览表

图案模式

字母 /数字 /符号



52٨٩

)١٠٤(  
   اللفقةأنواعقائمة 

  
  نقطة واحدة 

  
  التمديد/ نوع االستطالة 

  
  األحرف

  
  

٨٩

)١٠٤(  
   اللفقةأنواعقائمة 

  
  نقطة واحدة 

  
  التمديد/ نوع االستطالة 

  
  األحرف

  
  

٨٩

)١٠٤(  
   اللفقةأنواعقائمة 

  
  نقطة واحدة 

  
  التمديد/ نوع االستطالة 

  
  األحرف
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ةيبرعلا

٩٣

  ص المرجع  الحل   العلةأوسبب المشكلة   الحالة
يحدث هذا في حال أن علبة خـيط        

  )تدوراإلبرة ال
فان علبة خيط ) ألعلى في وضع   اإلبرةالتكون  

  ) التتحركاإلبرة
   تماماأو التدخل كلية اإلبرةـ 

  األعلى
  اإلبرةـ افحص تثبيت وتركيب 

  
٤١  

 التعود للوضع   اإلبرةـ رافعة خيط    
ن الماكينـة مـن      ، والتتمك  األصلي

يحدث هـذا   (العودة الحركة العادية    
 اإلبرة خطافية علبة خيط    أنفي حال   

  )اإلبرةتبقى داخل عين 

 وتحريك عجلة اليد بالخطـأ عنـدما        ادارة ـ
 ألسـفل  في الوضـع     اإلبرةتكون رافعة خيط    

  ) بالخيطاإلبرة عملية تغذية أثناء(

للجانب (ـ حرك عجلة اليد ببطء بعيدا عنك        
  ) الخياطةأثناءالعكسي 

-  

ـ التبدأ الماكينة العمل حتـى فـي        
/ حال الـضغط علـى زر البدايـة       

  التوقف

مل عنـد   التوقف أن يع  / يمكن لزر البداية    ـ     ضبط القدم مسدودةأداةـ 
  إزالة ضبط القدم

١٨  

  ـ قطع الخيط
  ـ اللفقة غير مثبتة في مكانها

ـ الماكينة تتغـذى بـالخيط بطريقـة غيـر          
  صحيحة

   مشبك على الخيط أوقدة ـ يوجد ع
  ـ ضبط شدة الخيط اليدوية غير صحيحة

   مكسوراإلبرة طرف أو مثنية اإلبرةـ 
   بطريقة غير صحيحةاإلبرةـ تثبيت 

  ـ تزويد المكوك بالخيط غير صحيح
 حمـل   أداةـ اليعمل المكوك بسهولة داخـل       

  الخطافية
   اليتمشى مع الخيطاإلبرةـ حجم 

  ـ الخيط المنكمش اليعمل

 توصيل الخيط بالماكينـة بـصورة       إعادةـ  
  صحيحة

   تشابك الخيط أو العقدة إزالةـ 
ـ ضبط شدة الخيط يدويا وذلك على حـسب         

  القماش والخيط المستخدم 
  اإلبرةـ تغيير 

   بشكل صحيحاإلبرةـ تركيب 
ـ فحص الطريقة الصحيحة لـضبط  خـيط         

  المكوك
ـ فحص ومعاينة الطريقة الـصحيحة للـف        

  خيط المكوك
   معا واإلبرةفحص كل من الخيط ـ 
   توصيل الخيط بالماكينةإعادةـ 

٣٦  
  
-  
٤٥  
  
٤١  
٤١  
٣٥  
  
-  
  
٤٣  
٣٦  

   يعمل بشكل صحيحاإلبرةـ خيط   ـ شدة الخيط غير جيدة
  ـ خيط المكوك يتوصل بصورة غير سليمة

  ـ اتجاه غطاء ملف الخيط اليتمشى مع الملف

 توصيل الخيط بالماكينـة بـصورة       إعادةـ  
  سليمة

 فحص ومعاينة الطريقة الصحيحة لـضبط       ـ
  خيط المكوك

ـ توصيل غطاء ملف الخيط فـي االتجـاه         
  الصحيح

٣٦  
  
٣٥  
  
٣٦  

ـ طول اللفقة طويل جدا على القمـاش ذات           ـ حدوث تجعد
  الوزن الخفيف 
  اإلبرةـ كسر طرف 

  )اقصر(ـ جعل طول اللفقة اصغر 
  اإلبرةـ تغيير 

٥٤  
٤١  

  
  

18

8

16

19

18

18

15

18

16

16

16

15

24

18
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٩٢

)١٠٧(  
   : األداء مراجعة قامة

 أدنـاه  تعليمات التشغيل بصورة صحيحة وان استمرت المشكلة ، فان التعليمات المدونة             إتباع من   تأكدفي حال حدوث مشاكل بالخياطة ،       
  .سوف تساعدك على الحل 

  ص المرجع  الحل   العلةأوسبب المشكلة   الحالة
( ـ تتوق الماكينة عن الخياطة فجأة       

 أويتم تشغيل    أنيحدث ذلك في حال     
  ) عجلة اليد باستخدام اليدإدارة

 أن(ينة تعمل بسرعة بطيئة باستمرار      ـ الماك 
 الكهرباء آليـا    إقفال أوالماكينة لها آلية لغلق     

  )لمنع الموتور من الحرارة الزائدة

 الطاقـة ثـم انتظـر فتـرة مـن          أغلـق ـ  
 آلية الـسالمة    أنتجد  ) دقائق١٠حوالي(الوقت

  تعود للوضع الطبيعييعاد ضبطها والماكينة 

٢  

 أثنـاء ـ تتوقف ماكينـة الخياطـة       
 أوعجلة اليد ثقيلة للحركة     ( الخياطة
  )الدوران

 اإلبـرة  أن أو تعطل الخيط وتوقـف ،       إذاـ  
كانت مثنية بتعطيل الموتور وآليـة الـسالمة        
يعمل بثبات ثم تتوقف ماكينة الخياطـة عـن         

  العمل

 حشر وركنـة    أسباب أوـ تخلص من سبب     
  الخيط

   حتى التكون مثنيةاإلبرةـ افحص 
  اإلبرةالكهرباء قبل معاينة /  الطاقة أغلقـ 

-  
٢  

 كانت درجة حرارة الغرفـة منخفـضة        إذاـ    توقف الخياطة بعد عمل عدة لفقات
 حمولة  أن في حال    أو تعثر الخيط ،     أونسبيا ،   

الموتور زادت عن حدتها فان اليـة الـسالمة         
اكينة وبـذلك   تعمل ولكن تتوقف الخياطة بالم    

  التسخن الماكينة

 تتـأقلم ـ اترك ماكينة الخياطة بالغرفة حتى       
  الماكينة مع نفسها ودرجة حرارة الغرفة

   توقف الخيطأسبابـ تخلص من 

٢  
-  

 في حال بدء    حتىـ التعمل الماكينة    
  التشغيل

  ٢٨  اخفض القدم الضاغطة ثم ابدأ الخياطة  ألعلىـ تكون القدم الضاغطة في وضع 

تعمل الماكينة حتى عند الضغط     ـ ال 
يحـدث  (التوقف  / على زر البداية    

 الخياطـة الخفيفـة     أنهذا في حال    
  )الزالت مستمرة

 تصطدم بالقـدم الـضاغطة بـسبب        اإلبرةـ  
 تثبيت قدم ضاغطة بطريقـة غيـر        أوتركيب  

  صحيحة 
 منطقة الخطامية لمحاولة بدء     اإلبرةـ  تدخل    

  العمل

اسـبة لنـوع    ـ استخدم القدم الضاغطة المن    
  اللفقة التي تم اختيارها

   من مكان الخطافيةاإلبرةانزع  / أزلـ 

-  
-  

 إبـرة ـ القماش السميك يتم خياطته باستخدام         اإلبرةـ كسر 
  نحيفة

   لم تدخل تمامااإلبرةـ 
   غير محكم بشكل امناإلبرةـ طقم براغي 

ـ تستخدم القدم الضاغطة الغير صحيحة لعمل 
  نموذج معين

  واإلبرة من القماش ، الخيط ـ افحص كال
  اإلبرةتثبيت / ـ عاين تركيب 

  اإلبرة على طقم براغي بأمانـ احكم 
ـ افحص كال من نوع اللفقة والقدم الضاغطة  

  لالستخدام

٤٣  
  
٤١  
٤١  
-  
  

 صوت بالركبـة  أوـ صوت مرتفع  
   الخياطةأثناء

 بعلبـة تغذيـة   أتربة أو كتانية  أنسجةـ تجمع   
  الخيط

   بالخطافيةاألتربة أوالكتان ـ تجميع كل من 

  ـ تنظيف مكان علبة التغذية 
  ـ تنظيف مكان الخطافية

١٠٥  
١٠٥  

ـ لم تتمكن الماكينـة مـن تغذيـة         
  القماش بالخيط

  " "ـ ضبط طول اللفقة عند 
(  الملساء مثل الوسـادة      األقمشةـ يتم خياطة    

  )المخدة
( ـ ضبط الماكينة عند تدلي علبة تغذية الخيط  

غذية المتدلي يكون علـى الجانـب       مقبص الت 
  )األيمن

 اختيار نـوع اللفقـة ، تعـود         إعادةـ  عند    
  الماكينة للخلف عند الضبط المهمل

  ٥-٣ـ ضبط طول اللفقة ما بين 
ـ اضبط مقبص التغذيـة المتـدلي للجانـب         

  األيسر

٥٤  
  
-  
٤٧  

  ٣٩ لالتجـاه   اإلبـرة ـ ادر عجلة اليد ثم ارفـع        عنـدما   (ألعلـى  ليست في وضـع      اإلبرةـ  ( فـراز الخـيط      اليمكنها إ  ـ اإلبرة 

٩٢

)١٠٧(  
   : األداء مراجعة قامة

 أدنـاه  تعليمات التشغيل بصورة صحيحة وان استمرت المشكلة ، فان التعليمات المدونة             إتباع من   تأكدفي حال حدوث مشاكل بالخياطة ،       
  .سوف تساعدك على الحل 

  ص المرجع  الحل   العلةأوسبب المشكلة   الحالة
( ـ تتوق الماكينة عن الخياطة فجأة       

 أويتم تشغيل    أنيحدث ذلك في حال     
  ) عجلة اليد باستخدام اليدإدارة

 أن(ينة تعمل بسرعة بطيئة باستمرار      ـ الماك 
 الكهرباء آليـا    إقفال أوالماكينة لها آلية لغلق     

  )لمنع الموتور من الحرارة الزائدة

 الطاقـة ثـم انتظـر فتـرة مـن          أغلـق ـ  
 آلية الـسالمة    أنتجد  ) دقائق١٠حوالي(الوقت

  تعود للوضع الطبيعييعاد ضبطها والماكينة 

٢  

 أثنـاء ـ تتوقف ماكينـة الخياطـة       
 أوعجلة اليد ثقيلة للحركة     ( الخياطة
  )الدوران

 اإلبـرة  أن أو تعطل الخيط وتوقـف ،       إذاـ  
كانت مثنية بتعطيل الموتور وآليـة الـسالمة        
يعمل بثبات ثم تتوقف ماكينة الخياطـة عـن         

  العمل

 حشر وركنـة    أسباب أوـ تخلص من سبب     
  الخيط

   حتى التكون مثنيةاإلبرةـ افحص 
  اإلبرةالكهرباء قبل معاينة /  الطاقة أغلقـ 

-  
٢  

 كانت درجة حرارة الغرفـة منخفـضة        إذاـ    توقف الخياطة بعد عمل عدة لفقات
 حمولة  أن في حال    أو تعثر الخيط ،     أونسبيا ،   

الموتور زادت عن حدتها فان اليـة الـسالمة         
اكينة وبـذلك   تعمل ولكن تتوقف الخياطة بالم    

  التسخن الماكينة

 تتـأقلم ـ اترك ماكينة الخياطة بالغرفة حتى       
  الماكينة مع نفسها ودرجة حرارة الغرفة

   توقف الخيطأسبابـ تخلص من 

٢  
-  

 في حال بدء    حتىـ التعمل الماكينة    
  التشغيل

  ٢٨  اخفض القدم الضاغطة ثم ابدأ الخياطة  ألعلىـ تكون القدم الضاغطة في وضع 

تعمل الماكينة حتى عند الضغط     ـ ال 
يحـدث  (التوقف  / على زر البداية    

 الخياطـة الخفيفـة     أنهذا في حال    
  )الزالت مستمرة

 تصطدم بالقـدم الـضاغطة بـسبب        اإلبرةـ  
 تثبيت قدم ضاغطة بطريقـة غيـر        أوتركيب  

  صحيحة 
 منطقة الخطامية لمحاولة بدء     اإلبرةـ  تدخل    

  العمل

اسـبة لنـوع    ـ استخدم القدم الضاغطة المن    
  اللفقة التي تم اختيارها

   من مكان الخطافيةاإلبرةانزع  / أزلـ 

-  
-  

 إبـرة ـ القماش السميك يتم خياطته باستخدام         اإلبرةـ كسر 
  نحيفة

   لم تدخل تمامااإلبرةـ 
   غير محكم بشكل امناإلبرةـ طقم براغي 

ـ تستخدم القدم الضاغطة الغير صحيحة لعمل 
  نموذج معين

  واإلبرة من القماش ، الخيط ـ افحص كال
  اإلبرةتثبيت / ـ عاين تركيب 

  اإلبرة على طقم براغي بأمانـ احكم 
ـ افحص كال من نوع اللفقة والقدم الضاغطة  

  لالستخدام

٤٣  
  
٤١  
٤١  
-  
  

 صوت بالركبـة  أوـ صوت مرتفع  
   الخياطةأثناء

 بعلبـة تغذيـة   أتربة أو كتانية  أنسجةـ تجمع   
  الخيط

   بالخطافيةاألتربة أوالكتان ـ تجميع كل من 

  ـ تنظيف مكان علبة التغذية 
  ـ تنظيف مكان الخطافية

١٠٥  
١٠٥  

ـ لم تتمكن الماكينـة مـن تغذيـة         
  القماش بالخيط

  " "ـ ضبط طول اللفقة عند 
(  الملساء مثل الوسـادة      األقمشةـ يتم خياطة    

  )المخدة
( ـ ضبط الماكينة عند تدلي علبة تغذية الخيط  

غذية المتدلي يكون علـى الجانـب       مقبص الت 
  )األيمن

 اختيار نـوع اللفقـة ، تعـود         إعادةـ  عند    
  الماكينة للخلف عند الضبط المهمل

  ٥-٣ـ ضبط طول اللفقة ما بين 
ـ اضبط مقبص التغذيـة المتـدلي للجانـب         

  األيسر

٥٤  
  
-  
٤٧  

  ٣٩ لالتجـاه   اإلبـرة ـ ادر عجلة اليد ثم ارفـع        عنـدما   (ألعلـى  ليست في وضـع      اإلبرةـ  ( فـراز الخـيط      اليمكنها إ  ـ اإلبرة 
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)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
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٨٦

)١٠١(  
   االختيارياإلكسسواراتجزء 

  )حركة حرة) ( لفقة ( بطانة اللحاف 
  ـ رقم النموذج١
  ..ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة البطانة ٤
  
  

  ضاغطة القدم الإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
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مكن عمل خياطة منحنيات مختلفة  فان من الم) التغذية
  .ماش باليد عمل أي اتجاهات من خالل تحريك القأو

 الالصقة األعمالـ ضع الطبقة العلوية من القماش مع       
، االبليكات ، بطانة اللحاف القطنية واسفل القماش معا         

  . لفقات مشقوقة أووذلك باستخدام دبوس 
  .ـ تجميع القدم الضاغطة لبطانة اللحاف 

ارفع الذراع الضاغط اعمل على تحرير طقم البراغي        
 حمـل القـدم     أداة ثم انزع     حمل القدم الضاغطة   ألداة
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  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
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  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
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وضع علبـة   (حينما تكون علبة تغذية الخيط منخفضة       
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* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 

G2209.4/رطل20.7كجم

G1208.9/رطل19.6كجم

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.
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ةيبرعلا

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

1
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3

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٨٢

)٩٧(  
   االختياريةاإلكسسواراتجزء 
  ف البطانة للحاإزالةلفقة 

  ـ رقم النموذج١
  ..ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  .الالصقة واالبليكات/  المضغوطة األعمال عمل بطانة طرف إلىيهدف هذا 

 من طبقات القماش ، ونتيجة لذلك اليمكن مالحظة اللفقات ، كما )االنحف(تقوم الماكينة بخياطة الجانب االسفل      
  .  مفعولها عمل تصميم ذات ثالث ابعاد مؤكدة أن

والبطانة القطنية والطبقة الـسفلي مـن       .  االبليكات أو الالصقة   األعمالـ ضع الطبقة العلوية من القماش مع        
  .مشققة/  لفقات مفتوحة أوالقماش معا بواسطة دبوس 

  

٨٢

)٩٧(  
   االختياريةاإلكسسواراتجزء 
  ف البطانة للحاإزالةلفقة 

  ـ رقم النموذج١
  ..ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  .الالصقة واالبليكات/  المضغوطة األعمال عمل بطانة طرف إلىيهدف هذا 
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    .اإلبرةـ في حال عدم التمكن من خياطو النقاط المطلوبة ، اضبط موضع 

  ٥٤ صفحة إلى باإلشارة اإلبرةـ تغيير موضع 
  :نية المختفية البطانة المنح
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 يمكن عمل ذلـك عـن       أيضاقم بخياطة المنحنيات عن طريق رفع القدم الضاغطة وتغيير االتجاه عدة مرات             
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 يمكن عمل ذلـك عـن       أيضاقم بخياطة المنحنيات عن طريق رفع القدم الضاغطة وتغيير االتجاه عدة مرات             

  )١٠١ لصفحة إشارة(طريق الحركة الحرة مع القدم الضاغطة للبطانة 
  

 

* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 
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)١٠٠(  
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 وأداة حمل القدم الضاغطة ثم انزع القدم الضاغطة أداةارفع الذراع الضاغط ثم اعمل على تحرير طقم براغي        
 إلى ثم ادخل نقطة التجميع      اإلبرة رفع تشغيل الماكينة على ذراع       أداةضبط  ) ٣٠ صفحة   إلى إشارة(حمل القدم   

  .الذراع الضاغط ثم احكم بقوة طقم البراغي للقدم الضاغطة 

  
  .بعيدا/ خياطة عن طريق سحب القماش جانبا ضع يدك على كال الطرفين من القدم الضاغطة ثم قم بال

  .قم بالخياطة من حالة البطء حتى المتوسط للخياطة السريعة 
  . لعمل خياطة بنفس المسافة استخدم موجه لفقة بطانة اللحاف األمر لزم إذاـ 

  ٩٦ صفحة إلى إشارة: موجه لفقة البطانة 
  ـ الذراع الضاغطة١
  ـ رافعة تشغيل الخياطة٢
  التجمعـ نقطة ٣
  اإلبرةـ ذراع ٤
  .ـ طقم براغي القدم الضاغطة ٥
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  . لعمل خياطة بنفس المسافة استخدم موجه لفقة بطانة اللحاف األمر لزم إذاـ 

  ٩٦ صفحة إلى إشارة: موجه لفقة البطانة 
  ـ الذراع الضاغطة١
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* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 
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جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.
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٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق
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٦٩

)٨٤(  

  مقدمة عن قطع الغيار االختيارية

يمكنكم شراء المواد التالية من المتجر الذي تـشتري منـه           .  استمتاعا ورونقا    أكثرـ اجعل الخياطة بالبيت     ١
  المنتجات

 ألسفل ويستخدم   ألسفل ثنيه   أو اللف ،    أثناءـ القدم الضاغطة للفقة المدورة ، يتم عمل حاشية لطرف القماش            ٢
   الشيرت ، البلوز ، التزيين ، وطرف المناديل أو القمصان

   على القماشاألزرارـ القدم الضاغطة المتصلة بالزر ، هذه القدم الضاغطة تستخدم لربط وتوصيل ٣

 فان لفقة الزقزاق    أيضا بطانة متحركة حرة ،      أوالبطانة ، تستخدم لعمل حاشية      / ـ القدم الضاغطة للحاشية     ٤
  .هذه القدم الضاغطة التعرج ممكن عملها ب/ 

ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل ولعمل التطريز ، تستخدم لعمل لفقات حاشية ذات حركة حرة                  ٥
  ولفقات على هيئة عقد يمكن خياطتها معا بهذه القدم الضاغطة

ـ                  ٦ ات ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متصلة ومرصعة ، باستخدام هذه القدم الضاغطة ، يمكـن توصـيل لفق
  . ، وعقد متشابكة سميكة يةوكرمرصعة ، عقد 

 ملليمتر فـان    ٢ القدم الضاغطة لها عالمات ، توضع مسافة قدرها          أنـ القدم الضاغطة مع الموجه ، حيث        ٧
  .هذه العالمات تعمل كمثابة موجه 
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 فان لفقة الزقزاق    أيضا بطانة متحركة حرة ،      أوالبطانة ، تستخدم لعمل حاشية      / ـ القدم الضاغطة للحاشية     ٤
  .هذه القدم الضاغطة التعرج ممكن عملها ب/ 
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 أفـضل قعة لعمل لفقة     المر لألعمالـ الشريحة الحلقية لعمل لفقة مستقيمة ، استخدم ذلك مع القدم الضاغطة             ١
  .وبنوعية جيدة 

 أربع منحرفة داخل    أو مثل شرائط مائلة     أشرطةمن الممكن توصيل    . ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متناثرة       ٢
  .لفقات/ طبقات

زقزاق ، يتم ثني طرف  القماش لعمل حاشـية بواسـطة            / ـ القدم الضاغطة للحاشية لعمل لفقات متعرجة        ٣
 آل تي شيرت ، البلـوزات       أسفلحاشية للقماش   / استخدم ذلك لعمل بطانة      . ألسفلقة   لف أثناءتعرج  / زقزاق  

  .وطرف المنديل 

يستخدم في حالة خياطة ذات حركة حرة ، حيث         ) الحرف المفتوح / النموذج  (ـ القدم الضاغطة لعمل الحشو      ٤
   .اإلبرة يكون مفتوح ، فان من السهل رؤية نقطة دخول األمامي الجزء أن

 مقدمة ومؤخرة القدم الضاغطة قصيرة ، فانـه مـن           أنتطريز ، حيث    / قدم الضاغطة لعمل ابليكات       ـ ال ٥
  . يمكن رؤية القماش بسهولة بسبب شفافيته وأيضاالقماش ناجية النقاط المحنية ، / السهل تحريك المنسوجات 

 عـن طريـق   ٣-١ من  نوصلأنمن الممكن   )  حبل ٣لعمل  (ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل         ٦
  . لفقة مزخرفة أو نقاط ٣عمل زقزاق من 

  

٧٠

)٨٥(  
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 مقدمة ومؤخرة القدم الضاغطة قصيرة ، فانـه مـن           أنتطريز ، حيث    / قدم الضاغطة لعمل ابليكات       ـ ال ٥
  . يمكن رؤية القماش بسهولة بسبب شفافيته وأيضاالقماش ناجية النقاط المحنية ، / السهل تحريك المنسوجات 

 عـن طريـق   ٣-١ من  نوصلأنمن الممكن   )  حبل ٣لعمل  (ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل         ٦
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 أفـضل قعة لعمل لفقة     المر لألعمالـ الشريحة الحلقية لعمل لفقة مستقيمة ، استخدم ذلك مع القدم الضاغطة             ١
  .وبنوعية جيدة 

 أربع منحرفة داخل    أو مثل شرائط مائلة     أشرطةمن الممكن توصيل    . ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متناثرة       ٢
  .لفقات/ طبقات

زقزاق ، يتم ثني طرف  القماش لعمل حاشـية بواسـطة            / ـ القدم الضاغطة للحاشية لعمل لفقات متعرجة        ٣
 آل تي شيرت ، البلـوزات       أسفلحاشية للقماش   / استخدم ذلك لعمل بطانة      . ألسفلقة   لف أثناءتعرج  / زقزاق  

  .وطرف المنديل 

يستخدم في حالة خياطة ذات حركة حرة ، حيث         ) الحرف المفتوح / النموذج  (ـ القدم الضاغطة لعمل الحشو      ٤
   .اإلبرة يكون مفتوح ، فان من السهل رؤية نقطة دخول األمامي الجزء أن

 مقدمة ومؤخرة القدم الضاغطة قصيرة ، فانـه مـن           أنتطريز ، حيث    / قدم الضاغطة لعمل ابليكات       ـ ال ٥
  . يمكن رؤية القماش بسهولة بسبب شفافيته وأيضاالقماش ناجية النقاط المحنية ، / السهل تحريك المنسوجات 

 عـن طريـق   ٣-١ من  نوصلأنمن الممكن   )  حبل ٣لعمل  (ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل         ٦
  . لفقة مزخرفة أو نقاط ٣عمل زقزاق من 
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)٨٤(  

  مقدمة عن قطع الغيار االختيارية

يمكنكم شراء المواد التالية من المتجر الذي تـشتري منـه           .  استمتاعا ورونقا    أكثرـ اجعل الخياطة بالبيت     ١
  المنتجات

 ألسفل ويستخدم   ألسفل ثنيه   أو اللف ،    أثناءـ القدم الضاغطة للفقة المدورة ، يتم عمل حاشية لطرف القماش            ٢
   الشيرت ، البلوز ، التزيين ، وطرف المناديل أو القمصان

   على القماشاألزرارـ القدم الضاغطة المتصلة بالزر ، هذه القدم الضاغطة تستخدم لربط وتوصيل ٣

 فان لفقة الزقزاق    أيضا بطانة متحركة حرة ،      أوالبطانة ، تستخدم لعمل حاشية      / ـ القدم الضاغطة للحاشية     ٤
  .هذه القدم الضاغطة التعرج ممكن عملها ب/ 

ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل ولعمل التطريز ، تستخدم لعمل لفقات حاشية ذات حركة حرة                  ٥
  ولفقات على هيئة عقد يمكن خياطتها معا بهذه القدم الضاغطة

ـ                  ٦ ات ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متصلة ومرصعة ، باستخدام هذه القدم الضاغطة ، يمكـن توصـيل لفق
  . ، وعقد متشابكة سميكة يةوكرمرصعة ، عقد 

 ملليمتر فـان    ٢ القدم الضاغطة لها عالمات ، توضع مسافة قدرها          أنـ القدم الضاغطة مع الموجه ، حيث        ٧
  .هذه العالمات تعمل كمثابة موجه 
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  مقدمة عن قطع الغيار االختيارية

يمكنكم شراء المواد التالية من المتجر الذي تـشتري منـه           .  استمتاعا ورونقا    أكثرـ اجعل الخياطة بالبيت     ١
  المنتجات

 ألسفل ويستخدم   ألسفل ثنيه   أو اللف ،    أثناءـ القدم الضاغطة للفقة المدورة ، يتم عمل حاشية لطرف القماش            ٢
   الشيرت ، البلوز ، التزيين ، وطرف المناديل أو القمصان

   على القماشاألزرارـ القدم الضاغطة المتصلة بالزر ، هذه القدم الضاغطة تستخدم لربط وتوصيل ٣
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  .وبنوعية جيدة 
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  .وبنوعية جيدة 

 أربع منحرفة داخل    أو مثل شرائط مائلة     أشرطةمن الممكن توصيل    . ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متناثرة       ٢
  .لفقات/ طبقات

زقزاق ، يتم ثني طرف  القماش لعمل حاشـية بواسـطة            / ـ القدم الضاغطة للحاشية لعمل لفقات متعرجة        ٣
 آل تي شيرت ، البلـوزات       أسفلحاشية للقماش   / استخدم ذلك لعمل بطانة      . ألسفلقة   لف أثناءتعرج  / زقزاق  

  .وطرف المنديل 

يستخدم في حالة خياطة ذات حركة حرة ، حيث         ) الحرف المفتوح / النموذج  (ـ القدم الضاغطة لعمل الحشو      ٤
   .اإلبرة يكون مفتوح ، فان من السهل رؤية نقطة دخول األمامي الجزء أن

 مقدمة ومؤخرة القدم الضاغطة قصيرة ، فانـه مـن           أنتطريز ، حيث    / قدم الضاغطة لعمل ابليكات       ـ ال ٥
  . يمكن رؤية القماش بسهولة بسبب شفافيته وأيضاالقماش ناجية النقاط المحنية ، / السهل تحريك المنسوجات 

 عـن طريـق   ٣-١ من  نوصلأنمن الممكن   )  حبل ٣لعمل  (ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل         ٦
  . لفقة مزخرفة أو نقاط ٣عمل زقزاق من 

  

٧٠

)٨٥(  

  

 أفـضل قعة لعمل لفقة     المر لألعمالـ الشريحة الحلقية لعمل لفقة مستقيمة ، استخدم ذلك مع القدم الضاغطة             ١
  .وبنوعية جيدة 

 أربع منحرفة داخل    أو مثل شرائط مائلة     أشرطةمن الممكن توصيل    . ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متناثرة       ٢
  .لفقات/ طبقات

زقزاق ، يتم ثني طرف  القماش لعمل حاشـية بواسـطة            / ـ القدم الضاغطة للحاشية لعمل لفقات متعرجة        ٣
 آل تي شيرت ، البلـوزات       أسفلحاشية للقماش   / استخدم ذلك لعمل بطانة      . ألسفلقة   لف أثناءتعرج  / زقزاق  

  .وطرف المنديل 

يستخدم في حالة خياطة ذات حركة حرة ، حيث         ) الحرف المفتوح / النموذج  (ـ القدم الضاغطة لعمل الحشو      ٤
   .اإلبرة يكون مفتوح ، فان من السهل رؤية نقطة دخول األمامي الجزء أن

 مقدمة ومؤخرة القدم الضاغطة قصيرة ، فانـه مـن           أنتطريز ، حيث    / قدم الضاغطة لعمل ابليكات       ـ ال ٥
  . يمكن رؤية القماش بسهولة بسبب شفافيته وأيضاالقماش ناجية النقاط المحنية ، / السهل تحريك المنسوجات 

 عـن طريـق   ٣-١ من  نوصلأنمن الممكن   )  حبل ٣لعمل  (ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل         ٦
  . لفقة مزخرفة أو نقاط ٣عمل زقزاق من 

  

٧٠

)٨٥(  

  

 أفـضل قعة لعمل لفقة     المر لألعمالـ الشريحة الحلقية لعمل لفقة مستقيمة ، استخدم ذلك مع القدم الضاغطة             ١
  .وبنوعية جيدة 

 أربع منحرفة داخل    أو مثل شرائط مائلة     أشرطةمن الممكن توصيل    . ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متناثرة       ٢
  .لفقات/ طبقات

زقزاق ، يتم ثني طرف  القماش لعمل حاشـية بواسـطة            / ـ القدم الضاغطة للحاشية لعمل لفقات متعرجة        ٣
 آل تي شيرت ، البلـوزات       أسفلحاشية للقماش   / استخدم ذلك لعمل بطانة      . ألسفلقة   لف أثناءتعرج  / زقزاق  

  .وطرف المنديل 

يستخدم في حالة خياطة ذات حركة حرة ، حيث         ) الحرف المفتوح / النموذج  (ـ القدم الضاغطة لعمل الحشو      ٤
   .اإلبرة يكون مفتوح ، فان من السهل رؤية نقطة دخول األمامي الجزء أن

 مقدمة ومؤخرة القدم الضاغطة قصيرة ، فانـه مـن           أنتطريز ، حيث    / قدم الضاغطة لعمل ابليكات       ـ ال ٥
  . يمكن رؤية القماش بسهولة بسبب شفافيته وأيضاالقماش ناجية النقاط المحنية ، / السهل تحريك المنسوجات 

 عـن طريـق   ٣-١ من  نوصلأنمن الممكن   )  حبل ٣لعمل  (ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل         ٦
  . لفقة مزخرفة أو نقاط ٣عمل زقزاق من 

  

●

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

●

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

●

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
  .لضاغطة للمنسوجات المتصلة وذلك باستخدام الموجه المركزي من القدم ا

  

●

٧١

)٨٦(  

  

 من القماش ، يمكن عمل فتحـة        األيمن العروة التظهر على الجانب      أنحيث  .ـ  القدم المنزلقة الغير مرئية       ١
  . القماش بعقدة دقيقة أطرافمنتهية مع 

 الغير منزلقة مثـل الفنيـل       األقمشة أو ـ القدم الضاغطة الملساء ، تستخدم القدم الضاغطة على المنسوجات         ٢
  .ولفقات الستان

  .ـ لفقة لصقة العين ، يقصد بها على فتحة في مكان دائري من العروة المفتوحة ٣

  .وخالفه .. وذلك لعمل خياطة المشاريع كبيرة مثل الحشو . ـ الطاولة العريضة ٤

الضاغطة لعمل لفقات ابليكات ولفقات مزخرفة      ـ القدم الضاغطة الصبع القدم المفتوحة ، تستخدم هذه القدم           ٥
  ). من القدم الضاغطة تكون مفتوحة لعمل لفقة جيدة ومرئية األماميالجزء (

تستخدم هذه القدم الضاغطة لعمل اشكال الصقة وخياطة خط مركـزي           : ـ القدم الضاغطة لخياطة الطرف    ٦
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٦٩

)٨٤(  

  مقدمة عن قطع الغيار االختيارية

يمكنكم شراء المواد التالية من المتجر الذي تـشتري منـه           .  استمتاعا ورونقا    أكثرـ اجعل الخياطة بالبيت     ١
  المنتجات

 ألسفل ويستخدم   ألسفل ثنيه   أو اللف ،    أثناءـ القدم الضاغطة للفقة المدورة ، يتم عمل حاشية لطرف القماش            ٢
   الشيرت ، البلوز ، التزيين ، وطرف المناديل أو القمصان

   على القماشاألزرارـ القدم الضاغطة المتصلة بالزر ، هذه القدم الضاغطة تستخدم لربط وتوصيل ٣

 فان لفقة الزقزاق    أيضا بطانة متحركة حرة ،      أوالبطانة ، تستخدم لعمل حاشية      / ـ القدم الضاغطة للحاشية     ٤
  .هذه القدم الضاغطة التعرج ممكن عملها ب/ 

ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل ولعمل التطريز ، تستخدم لعمل لفقات حاشية ذات حركة حرة                  ٥
  ولفقات على هيئة عقد يمكن خياطتها معا بهذه القدم الضاغطة

ـ                  ٦ ات ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متصلة ومرصعة ، باستخدام هذه القدم الضاغطة ، يمكـن توصـيل لفق
  . ، وعقد متشابكة سميكة يةوكرمرصعة ، عقد 

 ملليمتر فـان    ٢ القدم الضاغطة لها عالمات ، توضع مسافة قدرها          أنـ القدم الضاغطة مع الموجه ، حيث        ٧
  .هذه العالمات تعمل كمثابة موجه 
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  .هذه القدم الضاغطة التعرج ممكن عملها ب/ 

ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات على هيئة حبل ولعمل التطريز ، تستخدم لعمل لفقات حاشية ذات حركة حرة                  ٥
  ولفقات على هيئة عقد يمكن خياطتها معا بهذه القدم الضاغطة

ـ                  ٦ ات ـ القدم الضاغطة لعمل لفقات متصلة ومرصعة ، باستخدام هذه القدم الضاغطة ، يمكـن توصـيل لفق
  . ، وعقد متشابكة سميكة يةوكرمرصعة ، عقد 
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* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف
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جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.
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  ـ اضغط٢

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٣

  ـ اضغط٤

  ـ اضغط٥

  ـ اضغط٦

  )٠٩(ـ الختيار النموذج رقم ٧

  ـ اضغط٨

  ـ اضغط٩

  ـ اضغط١٠

  ـ اضغط١١

  )١٠(ـ الختيار النموذج رقم ١٢

  ـ اضغط١٣

  ـ اضغط١٤

  )٠٨(ـ الختيار النموذج رقم ١٥

  ـ اضغط ١٦

  

٦٧

)٨٢(  
  
  

  ـ اضغط١

  ـ مرتين٢

  ـ اضغط٣

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٤

  ـ اضغط٥
  
  
  
  
  
   حرف ونماذج ذات نقطة واحدة بالذاكرة٧٠ـ يمكن تخزين حتى ٦
   والنماذج بالذاكرةاألحرف إلغاءـ ٧
  ـ ٨

  . منها األحدث واحدة حتى آخرفسوف يلغي النماذج الموجودة بالذاكرة من (..) اضغط 
  .ضغط على الزر بصورة مستمرة فان جميع النماذج الموجودة بالذاكرة يمكن الغاؤهاوعند ال

  )..األحرف(ـ عند تغير حجم النموذج ٩
  المطلوب) الحرف(حرك المؤشر جهة النموذج 

  : يمكن تغيير الطول والعرض عن طريق 
  التعرج/ زر ضبط عرض الزقزاق : االرتفاع / الطول 

   .رز ضبط طول اللفقة: العرض 
  
  

٦٦

)٨١(  

   اختيار نموذج لالحرف ـ كيفية

   : أمثلة

  ـ اضغط١

  ـ اضغط٢

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٣

  ـ اضغط٤

  ـ اضغط٥

  ـ اضغط٦

  )٠٩(ـ الختيار النموذج رقم ٧

  ـ اضغط٨

  ـ اضغط٩

  ـ اضغط١٠

  ـ اضغط١١

  )١٠(ـ الختيار النموذج رقم ١٢

  ـ اضغط١٣

  ـ اضغط١٤

  )٠٨(ـ الختيار النموذج رقم ١٥

  ـ اضغط ١٦

  

٦٦

)٨١(  

   اختيار نموذج لالحرف ـ كيفية

   : أمثلة

  ـ اضغط١

  ـ اضغط٢

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٣

  ـ اضغط٤

  ـ اضغط٥

  ـ اضغط٦

  )٠٩(ـ الختيار النموذج رقم ٧

  ـ اضغط٨

  ـ اضغط٩

  ـ اضغط١٠

  ـ اضغط١١

  )١٠(ـ الختيار النموذج رقم ١٢

  ـ اضغط١٣

  ـ اضغط١٤

  )٠٨(ـ الختيار النموذج رقم ١٥

  ـ اضغط ١٦

  

٦٦

)٨١(  

   اختيار نموذج لالحرف ـ كيفية

   : أمثلة

  ـ اضغط١

  ـ اضغط٢

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٣

  ـ اضغط٤

  ـ اضغط٥

  ـ اضغط٦

  )٠٩(ـ الختيار النموذج رقم ٧

  ـ اضغط٨

  ـ اضغط٩

  ـ اضغط١٠

  ـ اضغط١١

  )١٠(ـ الختيار النموذج رقم ١٢

  ـ اضغط١٣

  ـ اضغط١٤

  )٠٨(ـ الختيار النموذج رقم ١٥

  ـ اضغط ١٦

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

.1

.2

.3

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 

  

٦٨

)٨٣(  
  أحرفـ كيف تقوم بعمل لفقة على شكل 

   القدم الضاغطة ثم أبدأألسفلضع القماش 
  تتوقف الماكينة اتوماتيكيا عند االنتهاء من الخياطة

  :مالحظات 
  التي يتم خياطتها ) األحرف( اللفقة أنواع سرعة الخياطة تختلف حسب أنـ الحظ ١
  . الخياطة ، فان الماكينة تبدأ في الخياطة من البداية أثناءيا  تشذيب وضبط الخيط الأداةـ عند استخدام ٢
  .ـ في حال الخياطة المكثفة فان كل طول اللفقة صغير جدا ، فان اللفقات قد تتعقد وتتوقف ٣

  
  . الخيط للفقات المتجعدةأطرافاظهار / عرض 

   . من القماش بالقطع والمقصاألماميتخلص من الخيط غير الضروري على الطرف 
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٦٦

)٨١(  

   اختيار نموذج لالحرف ـ كيفية

   : أمثلة

  ـ اضغط١

  ـ اضغط٢

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٣

  ـ اضغط٤

  ـ اضغط٥

  ـ اضغط٦

  )٠٩(ـ الختيار النموذج رقم ٧

  ـ اضغط٨

  ـ اضغط٩

  ـ اضغط١٠

  ـ اضغط١١

  )١٠(ـ الختيار النموذج رقم ١٢

  ـ اضغط١٣

  ـ اضغط١٤

  )٠٨(ـ الختيار النموذج رقم ١٥

  ـ اضغط ١٦

  ٦٦

)٨١(  

   اختيار نموذج لالحرف ـ كيفية

   : أمثلة

  ـ اضغط١

  ـ اضغط٢

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٣

  ـ اضغط٤

  ـ اضغط٥

  ـ اضغط٦

  )٠٩(ـ الختيار النموذج رقم ٧

  ـ اضغط٨

  ـ اضغط٩

  ـ اضغط١٠

  ـ اضغط١١

  )١٠(ـ الختيار النموذج رقم ١٢

  ـ اضغط١٣

  ـ اضغط١٤

  )٠٨(ـ الختيار النموذج رقم ١٥

  ـ اضغط ١٦

  

٦٦

)٨١(  

   اختيار نموذج لالحرف ـ كيفية

   : أمثلة

  ـ اضغط١

  ـ اضغط٢

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٣

  ـ اضغط٤

  ـ اضغط٥

  ـ اضغط٦

  )٠٩(ـ الختيار النموذج رقم ٧

  ـ اضغط٨

  ـ اضغط٩

  ـ اضغط١٠

  ـ اضغط١١

  )١٠(ـ الختيار النموذج رقم ١٢

  ـ اضغط١٣

  ـ اضغط١٤

  )٠٨(ـ الختيار النموذج رقم ١٥

  ـ اضغط ١٦

  

٦٦

)٨١(  

   اختيار نموذج لالحرف ـ كيفية

   : أمثلة

  ـ اضغط١

  ـ اضغط٢

  )٢٠(ـ االختيار النموذج رقم ٣

  ـ اضغط٤

  ـ اضغط٥

  ـ اضغط٦

  )٠٩(ـ الختيار النموذج رقم ٧

  ـ اضغط٨

  ـ اضغط٩

  ـ اضغط١٠

  ـ اضغط١١

  )١٠(ـ الختيار النموذج رقم ١٢

  ـ اضغط١٣

  ـ اضغط١٤

  )٠٨(ـ الختيار النموذج رقم ١٥

  ـ اضغط ١٦

  

٦٦

)٨١(  
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ةيبرعلا

A

B

C

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
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 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٦٤

)٧٩(  



   والنموذج ذات النقطة الواحدةرفحاألخياطة 
  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٣
  ٣٩ – ٠٠ـ نقطة واحدة ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
   والتجهيز قبل الخياطةإلعداداـ 
   )أوال وتجهيز االختيار للخياطة اإلعداداتلعمل خياطة لنموذج بطريقة دقيقة ، قم بعمل ( 

   المغزلية للجانب الغير صحيح من القماشاألجزاءاستخدام المكواة لربط وتوصيل 
 ربما  أو من القماش ،     مياألماـ عندما تصبح طول اللفقة صغير جدا ، فان خيط المكوك سوف يخرج للجانب               

   . أوال تجري معاينة واختبار للخياطة أن تأكدتتشابك وتتوقف اللفقات ، ولذلك 

  ٦٤

)٧٩(  



   والنموذج ذات النقطة الواحدةرفحاألخياطة 
  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٣
  ٣٩ – ٠٠ـ نقطة واحدة ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
   والتجهيز قبل الخياطةإلعداداـ 
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 ربما  أو من القماش ،     مياألماـ عندما تصبح طول اللفقة صغير جدا ، فان خيط المكوك سوف يخرج للجانب               
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  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٦٤

)٧٩(  



   والنموذج ذات النقطة الواحدةرفحاألخياطة 
  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٣
  ٣٩ – ٠٠ـ نقطة واحدة ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
   والتجهيز قبل الخياطةإلعداداـ 
   )أوال وتجهيز االختيار للخياطة اإلعداداتلعمل خياطة لنموذج بطريقة دقيقة ، قم بعمل ( 

   المغزلية للجانب الغير صحيح من القماشاألجزاءاستخدام المكواة لربط وتوصيل 
 ربما  أو من القماش ،     مياألماـ عندما تصبح طول اللفقة صغير جدا ، فان خيط المكوك سوف يخرج للجانب               

   . أوال تجري معاينة واختبار للخياطة أن تأكدتتشابك وتتوقف اللفقات ، ولذلك 

  

٦٤

)٧٩(  



   والنموذج ذات النقطة الواحدةرفحاألخياطة 
  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٣
  ٣٩ – ٠٠ـ نقطة واحدة ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
   والتجهيز قبل الخياطةإلعداداـ 
   )أوال وتجهيز االختيار للخياطة اإلعداداتلعمل خياطة لنموذج بطريقة دقيقة ، قم بعمل ( 

   المغزلية للجانب الغير صحيح من القماشاألجزاءاستخدام المكواة لربط وتوصيل 
 ربما  أو من القماش ،     مياألماـ عندما تصبح طول اللفقة صغير جدا ، فان خيط المكوك سوف يخرج للجانب               

   . أوال تجري معاينة واختبار للخياطة أن تأكدتتشابك وتتوقف اللفقات ، ولذلك 

  

٦٤

)٧٩(  



   والنموذج ذات النقطة الواحدةرفحاألخياطة 
  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٣
  ٣٩ – ٠٠ـ نقطة واحدة ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
   والتجهيز قبل الخياطةإلعداداـ 
   )أوال وتجهيز االختيار للخياطة اإلعداداتلعمل خياطة لنموذج بطريقة دقيقة ، قم بعمل ( 

   المغزلية للجانب الغير صحيح من القماشاألجزاءاستخدام المكواة لربط وتوصيل 
 ربما  أو من القماش ،     مياألماـ عندما تصبح طول اللفقة صغير جدا ، فان خيط المكوك سوف يخرج للجانب               

   . أوال تجري معاينة واختبار للخياطة أن تأكدتتشابك وتتوقف اللفقات ، ولذلك 

  

٦٤

)٧٩(  



   والنموذج ذات النقطة الواحدةرفحاألخياطة 
  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٣
  ٣٩ – ٠٠ـ نقطة واحدة ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
   والتجهيز قبل الخياطةإلعداداـ 
   )أوال وتجهيز االختيار للخياطة اإلعداداتلعمل خياطة لنموذج بطريقة دقيقة ، قم بعمل ( 

   المغزلية للجانب الغير صحيح من القماشاألجزاءاستخدام المكواة لربط وتوصيل 
 ربما  أو من القماش ،     مياألماـ عندما تصبح طول اللفقة صغير جدا ، فان خيط المكوك سوف يخرج للجانب               

   . أوال تجري معاينة واختبار للخياطة أن تأكدتتشابك وتتوقف اللفقات ، ولذلك 

  

٦٤

)٧٩(  



   والنموذج ذات النقطة الواحدةرفحاألخياطة 
  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٣
  ٣٩ – ٠٠ـ نقطة واحدة ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
   والتجهيز قبل الخياطةإلعداداـ 
   )أوال وتجهيز االختيار للخياطة اإلعداداتلعمل خياطة لنموذج بطريقة دقيقة ، قم بعمل ( 

   المغزلية للجانب الغير صحيح من القماشاألجزاءاستخدام المكواة لربط وتوصيل 
 ربما  أو من القماش ،     مياألماـ عندما تصبح طول اللفقة صغير جدا ، فان خيط المكوك سوف يخرج للجانب               

   . أوال تجري معاينة واختبار للخياطة أن تأكدتتشابك وتتوقف اللفقات ، ولذلك 

  

٦٤

)٧٩(  



   والنموذج ذات النقطة الواحدةرفحاألخياطة 
  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٣
  ٣٩ – ٠٠ـ نقطة واحدة ٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
   والتجهيز قبل الخياطةإلعداداـ 
   )أوال وتجهيز االختيار للخياطة اإلعداداتلعمل خياطة لنموذج بطريقة دقيقة ، قم بعمل ( 

   المغزلية للجانب الغير صحيح من القماشاألجزاءاستخدام المكواة لربط وتوصيل 
 ربما  أو من القماش ،     مياألماـ عندما تصبح طول اللفقة صغير جدا ، فان خيط المكوك سوف يخرج للجانب               

   . أوال تجري معاينة واختبار للخياطة أن تأكدتتشابك وتتوقف اللفقات ، ولذلك 

  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

.1

.2

.3

.4

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

A

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

B

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

A

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥

  
  

٦٥

)٨٠(  
  

  معاينة الخياطة
 النوع و سماكة    أو/  حدث تشوية للنموذج بسبب النموذج       إذا

 يـتم   أن أوال تأكد المغزلية المستخدمة ،     واألطرافالقماش  
  . المغزلية واألطراف للخياطة لنفس القماش إجراء

  )(ـ اضغط على زر ١
ـ ضع قطعة من القماش والخيط المستخدم لفحص ومعاينة ٢

  الخياطة
 لم تكن صحيحة ، اعمل على       أنـ عين نتائج الخياطة ،      ٣

من خالل زر ضبط طول اللفقة      ) (الرقم  / تغيير الشكل  ،   
) ( ٣٠+  حتى ٣٠- األشكالويمكن اختيار  

  .، تعود الشاشة للوضع الطبيعي ) ) (( على الزر خرىأـ عند الضغط مرة ٤
  

 مـن   أعلى األيمنـ عندما يكون الجانب     ٢
  األيسرالجانب 

  

 منخفض عـن    األيمنـ عندما يكون الجانب     ٣
  األيسرالجانب 

  

ـ الشكل ١
  الصحيح

  

  ثم اضبطه ( ....) ـ اضغط على ٤

  

  ثم اضبطه(...... ) ـ اضغط على ٥
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٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
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  ـ لفقة مغلقة عند نهاية الخياطة
ر اللفقة العكسية ثم تقوم الماكينة اتوماتيكيا بخياطة ثالث لفقـات           ادفع ز 
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إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 
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   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
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  ـ لفقة مغلقة عند نهاية الخياطة
ر اللفقة العكسية ثم تقوم الماكينة اتوماتيكيا بخياطة ثالث لفقـات           ادفع ز 

   الخارجي من القماش المزين  غلق اللفقة عند الجانباألفضلمغلقة ومن 
 إال المركزي يستخدم لعمل لفقات تزيين       اإلبرةـ عادة ما يكون موضع      

   اليسار يمكن استخدامه أو من اليمين اإلبرة موضع أن
  ٥٤ للصفحة إشارة : رةاإلبتغيير موضع 




  : لفقة اللحاف 
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  ـ القدم الضاغطة للعرو اليدوية٤
  
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  عة المرقاألعمال استخدام اللفقة المزخرفة ، يعطي منظرا مزخرفا لربط وتوصيل أن
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  :لفقات اسكالوب 
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الطاقـة  / لكهرباء   مفتاح ا  أغلق:  تحذير  
   القدم الضاغطةإحاللقبل 
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  الباقة ) الكسوة( مثل مالبس الطاولة 

  .الخ.. حول البلوزة 
  لالحتفاظ بتجانس وتماسك النموذج اترك 

  بعض الهوامش ثم قم بالخياطة على طرف
   القماش

  
  

  ء ،  الذي تم خياطته باعتناشالقماقص / ـ اقطع 
    نب قطع اللفقات باستخدام المقص وبذلك تتج

اضبط طول اللفقة بالنسبة للفقات المزخرفة 
وذلك طبقا للقماش الذي يتم خياطته ، كما        

 خياطة القماش السميك جدا قد يـسبب        أن
  تجعد للقماش
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)٧٦(  
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  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤
  
  
  

الطاقـة  / لكهرباء   مفتاح ا  أغلق:  تحذير  
   القدم الضاغطةإحاللقبل 

  تستخدم هذه اللفقة لالطراف المزخرفة 
  الباقة ) الكسوة( مثل مالبس الطاولة 

  .الخ.. حول البلوزة 
  لالحتفاظ بتجانس وتماسك النموذج اترك 

  بعض الهوامش ثم قم بالخياطة على طرف
   القماش

  
  

  ء ،  الذي تم خياطته باعتناشالقماقص / ـ اقطع 
    نب قطع اللفقات باستخدام المقص وبذلك تتج

اضبط طول اللفقة بالنسبة للفقات المزخرفة 
وذلك طبقا للقماش الذي يتم خياطته ، كما        

 خياطة القماش السميك جدا قد يـسبب        أن
  تجعد للقماش

  

٦١

)٧٦(  
  :لفقات اسكالوب 

  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ٣٠ـ نقطة واحدة ٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤
  
  
  

الطاقـة  / لكهرباء   مفتاح ا  أغلق:  تحذير  
   القدم الضاغطةإحاللقبل 

  تستخدم هذه اللفقة لالطراف المزخرفة 
  الباقة ) الكسوة( مثل مالبس الطاولة 

  .الخ.. حول البلوزة 
  لالحتفاظ بتجانس وتماسك النموذج اترك 

  بعض الهوامش ثم قم بالخياطة على طرف
   القماش

  
  

  ء ،  الذي تم خياطته باعتناشالقماقص / ـ اقطع 
    نب قطع اللفقات باستخدام المقص وبذلك تتج

اضبط طول اللفقة بالنسبة للفقات المزخرفة 
وذلك طبقا للقماش الذي يتم خياطته ، كما        

 خياطة القماش السميك جدا قد يـسبب        أن
  تجعد للقماش

  

٦١

)٧٦(  
  :لفقات اسكالوب 

  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ٣٠ـ نقطة واحدة ٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤
  
  
  

الطاقـة  / لكهرباء   مفتاح ا  أغلق:  تحذير  
   القدم الضاغطةإحاللقبل 

  تستخدم هذه اللفقة لالطراف المزخرفة 
  الباقة ) الكسوة( مثل مالبس الطاولة 

  .الخ.. حول البلوزة 
  لالحتفاظ بتجانس وتماسك النموذج اترك 

  بعض الهوامش ثم قم بالخياطة على طرف
   القماش

  
  

  ء ،  الذي تم خياطته باعتناشالقماقص / ـ اقطع 
    نب قطع اللفقات باستخدام المقص وبذلك تتج

اضبط طول اللفقة بالنسبة للفقات المزخرفة 
وذلك طبقا للقماش الذي يتم خياطته ، كما        

 خياطة القماش السميك جدا قد يـسبب        أن
  تجعد للقماش

  

٦١

)٧٦(  
  :لفقات اسكالوب 

  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ٣٠ـ نقطة واحدة ٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤
  
  
  

الطاقـة  / لكهرباء   مفتاح ا  أغلق:  تحذير  
   القدم الضاغطةإحاللقبل 

  تستخدم هذه اللفقة لالطراف المزخرفة 
  الباقة ) الكسوة( مثل مالبس الطاولة 

  .الخ.. حول البلوزة 
  لالحتفاظ بتجانس وتماسك النموذج اترك 

  بعض الهوامش ثم قم بالخياطة على طرف
   القماش

  
  

  ء ،  الذي تم خياطته باعتناشالقماقص / ـ اقطع 
    نب قطع اللفقات باستخدام المقص وبذلك تتج

اضبط طول اللفقة بالنسبة للفقات المزخرفة 
وذلك طبقا للقماش الذي يتم خياطته ، كما        

 خياطة القماش السميك جدا قد يـسبب        أن
  تجعد للقماش

  

*

٦١

)٧٦(  
  :لفقات اسكالوب 

  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ٣٠ـ نقطة واحدة ٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤
  
  
  

الطاقـة  / لكهرباء   مفتاح ا  أغلق:  تحذير  
   القدم الضاغطةإحاللقبل 

  تستخدم هذه اللفقة لالطراف المزخرفة 
  الباقة ) الكسوة( مثل مالبس الطاولة 

  .الخ.. حول البلوزة 
  لالحتفاظ بتجانس وتماسك النموذج اترك 

  بعض الهوامش ثم قم بالخياطة على طرف
   القماش

  
  

  ء ،  الذي تم خياطته باعتناشالقماقص / ـ اقطع 
    نب قطع اللفقات باستخدام المقص وبذلك تتج

اضبط طول اللفقة بالنسبة للفقات المزخرفة 
وذلك طبقا للقماش الذي يتم خياطته ، كما        

 خياطة القماش السميك جدا قد يـسبب        أن
  تجعد للقماش

  

٦١

)٧٦(  
  :لفقات اسكالوب 

  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ٣٠ـ نقطة واحدة ٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤
  
  
  

الطاقـة  / لكهرباء   مفتاح ا  أغلق:  تحذير  
   القدم الضاغطةإحاللقبل 

  تستخدم هذه اللفقة لالطراف المزخرفة 
  الباقة ) الكسوة( مثل مالبس الطاولة 

  .الخ.. حول البلوزة 
  لالحتفاظ بتجانس وتماسك النموذج اترك 

  بعض الهوامش ثم قم بالخياطة على طرف
   القماش

  
  

  ء ،  الذي تم خياطته باعتناشالقماقص / ـ اقطع 
    نب قطع اللفقات باستخدام المقص وبذلك تتج

اضبط طول اللفقة بالنسبة للفقات المزخرفة 
وذلك طبقا للقماش الذي يتم خياطته ، كما        

 خياطة القماش السميك جدا قد يـسبب        أن
  تجعد للقماش

  

٦١

)٧٦(  
  :لفقات اسكالوب 

  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ٣٠ـ نقطة واحدة ٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤
  
  
  

الطاقـة  / لكهرباء   مفتاح ا  أغلق:  تحذير  
   القدم الضاغطةإحاللقبل 

  تستخدم هذه اللفقة لالطراف المزخرفة 
  الباقة ) الكسوة( مثل مالبس الطاولة 

  .الخ.. حول البلوزة 
  لالحتفاظ بتجانس وتماسك النموذج اترك 

  بعض الهوامش ثم قم بالخياطة على طرف
   القماش

  
  

  ء ،  الذي تم خياطته باعتناشالقماقص / ـ اقطع 
    نب قطع اللفقات باستخدام المقص وبذلك تتج

اضبط طول اللفقة بالنسبة للفقات المزخرفة 
وذلك طبقا للقماش الذي يتم خياطته ، كما        

 خياطة القماش السميك جدا قد يـسبب        أن
  تجعد للقماش

  



38

1

2

3

4
٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط
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٦٠

)٧٥(  
  النقطة الواحدةاللفقات المزخرفة والنوع ذات 

  ـ رقم النموذج١
  ـ القدم الضاغطة٢
  ٣٩ ـ ٠٠ـ نقطة واحدة ٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤
  
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  .وبذلك يكون خياطة نموذج ذات نقطة واحدة (... ) ـ بعد اختيار النموذج ، ادفع زر الذاكرة 

  .لم تتمكن من دفع زر الذاكرة ، فان الماكينة تقوم بخياطة النموذج بصفة مستمرة إذا
  . القدم الضاغطة ثم ابدأأسفلـ ضع القماش 

  
  
  

  . طول دائرة واحدةوإظهارـ عرض 
 طول دائرة واحدة من النموذج الزخرفي يتضح ويظهر فيمكنك معالجة ذلك على انه مرجع               أنعلى الرغم من    

  القماش والخيط/ يير اعتمادا على النسيج النه قابل للتغ
  ـ مثال ١

  
   طول الدورة الواحدةوإظهارـ عرض ٢
  وإظهارهاـ طول اللفقة للنموذج يتم  عرضها ٣
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  .لم تتمكن من دفع زر الذاكرة ، فان الماكينة تقوم بخياطة النموذج بصفة مستمرة إذا
  . القدم الضاغطة ثم ابدأأسفلـ ضع القماش 

  
  
  

  . طول دائرة واحدةوإظهارـ عرض 
 طول دائرة واحدة من النموذج الزخرفي يتضح ويظهر فيمكنك معالجة ذلك على انه مرجع               أنعلى الرغم من    

  القماش والخيط/ يير اعتمادا على النسيج النه قابل للتغ
  ـ مثال ١

  
   طول الدورة الواحدةوإظهارـ عرض ٢
  وإظهارهاـ طول اللفقة للنموذج يتم  عرضها ٣
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  .لم تتمكن من دفع زر الذاكرة ، فان الماكينة تقوم بخياطة النموذج بصفة مستمرة إذا
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  وإظهارهاـ طول اللفقة للنموذج يتم  عرضها ٣

  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
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  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق
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  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
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  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
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  .مثل ربط الكتف وزخرفة التنورة : ـ الجمع 

  ـ الثنية٢      .ـ الجمع ١
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  ـ الثنية٢      .ـ الجمع ١
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  ـ بدء الخياطة
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   باليد ليحدث انكماش للقماشاألدنىـ اسحب الخيط 
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٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
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   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٧

)٩٢(  
   االختياري اإلكسسواراتجزء 
   الجزء المنزلقإدخال

  ـ رقم النموذج١
  ..ي ـ العمل٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة المنزلقة ٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  . العروة الجانبية للقماش إدخالعن طريق : الجزء المنزلق يتم ضبطه بطريقتين مختلفتين هما 

  .وعن طريق عمل موضع مركزي لمكانها 
  ..)العملي ..   حرف اللفقة أورقم نموذج  ( لإلبرةع المركزي  تستخدم الموضأن تأكد
  . والتجهيز قبل توصيل القدم المنزلقة اإلعدادـ 
  .اتوماتيكيا . طول اللفقة .. ـ عمل لفقة متحركة ١
  "٤"طول اللفقة .. سراجة عن طريق الماكينة / ـ عمل تسريح ٢
  ـ طرف متشعب٣
  سم١ـ لفقة عكسية ٤
  )للطرف الغير صحيح/ الجانب ( ـ قماش ٥

  
  للخياطة) (ـ استخدم القدم الضاغطة المعيارية 

 تقوم الماكينـة تعمـل   إلدخالهاضع القماش وجها لوجه ، ثم راجع طول اللفقة المتحركة ، طول القدم المنزلقة       
  .تسريح للمنزلقة نحو القماش 

  . سم١+ طول اللفقة المنزلقة : تسريح القماش 
  

٧٧

)٩٢(  
   االختياري اإلكسسواراتجزء 
   الجزء المنزلقإدخال

  ـ رقم النموذج١
  ..ي ـ العمل٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة المنزلقة ٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  . العروة الجانبية للقماش إدخالعن طريق : الجزء المنزلق يتم ضبطه بطريقتين مختلفتين هما 

  .وعن طريق عمل موضع مركزي لمكانها 
  ..)العملي ..   حرف اللفقة أورقم نموذج  ( لإلبرةع المركزي  تستخدم الموضأن تأكد
  . والتجهيز قبل توصيل القدم المنزلقة اإلعدادـ 
  .اتوماتيكيا . طول اللفقة .. ـ عمل لفقة متحركة ١
  "٤"طول اللفقة .. سراجة عن طريق الماكينة / ـ عمل تسريح ٢
  ـ طرف متشعب٣
  سم١ـ لفقة عكسية ٤
  )للطرف الغير صحيح/ الجانب ( ـ قماش ٥

  
  للخياطة) (ـ استخدم القدم الضاغطة المعيارية 

 تقوم الماكينـة تعمـل   إلدخالهاضع القماش وجها لوجه ، ثم راجع طول اللفقة المتحركة ، طول القدم المنزلقة       
  .تسريح للمنزلقة نحو القماش 

  . سم١+ طول اللفقة المنزلقة : تسريح القماش 
  

٧٨

)٩٣(  
  مع الماكينة ) (م الضاغطة المنزلقة ـ توصيل القد

 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
   .األسنانعلى امتداد طرف 

  
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٨٠

)٩٥(  
  . مركزيإدخالـ 

  ـ الجزء المنزلق للتسريح وجسم القماش
 للجزء المنزلق ، عند األسنانالعروة ، اضبط / افتح تماس اللفقة 
العروة ثم قم بعمل تسريح عن طريق اليـد ،          / نهاية خط اللفقة    

   .األعلىنب اسحب الشريط المنزلق للجا
 من الجزء المنزلق على خـط تمـاس         األيسرـ خياطة الطرف    

   .أعلى الفتحة من أسفلاللفقة من 
  . سم من خط العروة١ حتى ٠,٧خياطة 

   من المنزلقةاأليمنـ خياطة الجزء 
  قم بخياطة لفقات  عكسية لعدة مرات

  سم من خط العروة١ حتى ٠,٧قم بخياطة الجانب االخر 
  قات المسرجة فقطفتح اللف/ ـ فك 

  ـ خط اللفقة١
  ـ المنزلقة٢
  ـ التسريح ٣
  )الخلقية( ـ المنزلقة ٤
  األسنانـ ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ الضبط ناحية اليمين٧
  سم١ حتى ٠,٧ـ ٨
  ـ الشريط المنزلق٩

  )األيمنالجانب (ـ القماش ١٠
  ـ اللفقات العكسية١١
  ـ الضبط ناحية اليسار١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣

  

٧٧

)٩٢(  
   االختياري اإلكسسواراتجزء 
   الجزء المنزلقإدخال

  ـ رقم النموذج١
  ..ي ـ العمل٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة المنزلقة ٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  . العروة الجانبية للقماش إدخالعن طريق : الجزء المنزلق يتم ضبطه بطريقتين مختلفتين هما 

  .وعن طريق عمل موضع مركزي لمكانها 
  ..)العملي ..   حرف اللفقة أورقم نموذج  ( لإلبرةع المركزي  تستخدم الموضأن تأكد
  . والتجهيز قبل توصيل القدم المنزلقة اإلعدادـ 
  .اتوماتيكيا . طول اللفقة .. ـ عمل لفقة متحركة ١
  "٤"طول اللفقة .. سراجة عن طريق الماكينة / ـ عمل تسريح ٢
  ـ طرف متشعب٣
  سم١ـ لفقة عكسية ٤
  )للطرف الغير صحيح/ الجانب ( ـ قماش ٥

  
  للخياطة) (ـ استخدم القدم الضاغطة المعيارية 

 تقوم الماكينـة تعمـل   إلدخالهاضع القماش وجها لوجه ، ثم راجع طول اللفقة المتحركة ، طول القدم المنزلقة       
  .تسريح للمنزلقة نحو القماش 

  . سم١+ طول اللفقة المنزلقة : تسريح القماش 
  

٧٧

)٩٢(  
   االختياري اإلكسسواراتجزء 
   الجزء المنزلقإدخال

  ـ رقم النموذج١
  ..ي ـ العمل٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة المنزلقة ٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  . العروة الجانبية للقماش إدخالعن طريق : الجزء المنزلق يتم ضبطه بطريقتين مختلفتين هما 

  .وعن طريق عمل موضع مركزي لمكانها 
  ..)العملي ..   حرف اللفقة أورقم نموذج  ( لإلبرةع المركزي  تستخدم الموضأن تأكد
  . والتجهيز قبل توصيل القدم المنزلقة اإلعدادـ 
  .اتوماتيكيا . طول اللفقة .. ـ عمل لفقة متحركة ١
  "٤"طول اللفقة .. سراجة عن طريق الماكينة / ـ عمل تسريح ٢
  ـ طرف متشعب٣
  سم١ـ لفقة عكسية ٤
  )للطرف الغير صحيح/ الجانب ( ـ قماش ٥

  
  للخياطة) (ـ استخدم القدم الضاغطة المعيارية 

 تقوم الماكينـة تعمـل   إلدخالهاضع القماش وجها لوجه ، ثم راجع طول اللفقة المتحركة ، طول القدم المنزلقة       
  .تسريح للمنزلقة نحو القماش 

  . سم١+ طول اللفقة المنزلقة : تسريح القماش 
  

٨٠

)٩٥(  
  . مركزيإدخالـ 

  ـ الجزء المنزلق للتسريح وجسم القماش
 للجزء المنزلق ، عند األسنانالعروة ، اضبط / افتح تماس اللفقة 
العروة ثم قم بعمل تسريح عن طريق اليـد ،          / نهاية خط اللفقة    

   .األعلىنب اسحب الشريط المنزلق للجا
 من الجزء المنزلق على خـط تمـاس         األيسرـ خياطة الطرف    

   .أعلى الفتحة من أسفلاللفقة من 
  . سم من خط العروة١ حتى ٠,٧خياطة 

   من المنزلقةاأليمنـ خياطة الجزء 
  قم بخياطة لفقات  عكسية لعدة مرات

  سم من خط العروة١ حتى ٠,٧قم بخياطة الجانب االخر 
  قات المسرجة فقطفتح اللف/ ـ فك 

  ـ خط اللفقة١
  ـ المنزلقة٢
  ـ التسريح ٣
  )الخلقية( ـ المنزلقة ٤
  األسنانـ ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ الضبط ناحية اليمين٧
  سم١ حتى ٠,٧ـ ٨
  ـ الشريط المنزلق٩

  )األيمنالجانب (ـ القماش ١٠
  ـ اللفقات العكسية١١
  ـ الضبط ناحية اليسار١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣

  

٨٠

)٩٥(  
  . مركزيإدخالـ 

  ـ الجزء المنزلق للتسريح وجسم القماش
 للجزء المنزلق ، عند األسنانالعروة ، اضبط / افتح تماس اللفقة 
العروة ثم قم بعمل تسريح عن طريق اليـد ،          / نهاية خط اللفقة    

   .األعلىنب اسحب الشريط المنزلق للجا
 من الجزء المنزلق على خـط تمـاس         األيسرـ خياطة الطرف    

   .أعلى الفتحة من أسفلاللفقة من 
  . سم من خط العروة١ حتى ٠,٧خياطة 
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٧٧

)٩٢(  
   االختياري اإلكسسواراتجزء 
   الجزء المنزلقإدخال

  ـ رقم النموذج١
  ..ي ـ العمل٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة المنزلقة ٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  . العروة الجانبية للقماش إدخالعن طريق : الجزء المنزلق يتم ضبطه بطريقتين مختلفتين هما 

  .وعن طريق عمل موضع مركزي لمكانها 
  ..)العملي ..   حرف اللفقة أورقم نموذج  ( لإلبرةع المركزي  تستخدم الموضأن تأكد
  . والتجهيز قبل توصيل القدم المنزلقة اإلعدادـ 
  .اتوماتيكيا . طول اللفقة .. ـ عمل لفقة متحركة ١
  "٤"طول اللفقة .. سراجة عن طريق الماكينة / ـ عمل تسريح ٢
  ـ طرف متشعب٣
  سم١ـ لفقة عكسية ٤
  )للطرف الغير صحيح/ الجانب ( ـ قماش ٥

  
  للخياطة) (ـ استخدم القدم الضاغطة المعيارية 

 تقوم الماكينـة تعمـل   إلدخالهاضع القماش وجها لوجه ، ثم راجع طول اللفقة المتحركة ، طول القدم المنزلقة       
  .تسريح للمنزلقة نحو القماش 

  . سم١+ طول اللفقة المنزلقة : تسريح القماش 
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٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط
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)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
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٧٧

)٩٢(  
   االختياري اإلكسسواراتجزء 
   الجزء المنزلقإدخال

  ـ رقم النموذج١
  ..ي ـ العمل٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة المنزلقة ٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  . العروة الجانبية للقماش إدخالعن طريق : الجزء المنزلق يتم ضبطه بطريقتين مختلفتين هما 

  .وعن طريق عمل موضع مركزي لمكانها 
  ..)العملي ..   حرف اللفقة أورقم نموذج  ( لإلبرةع المركزي  تستخدم الموضأن تأكد
  . والتجهيز قبل توصيل القدم المنزلقة اإلعدادـ 
  .اتوماتيكيا . طول اللفقة .. ـ عمل لفقة متحركة ١
  "٤"طول اللفقة .. سراجة عن طريق الماكينة / ـ عمل تسريح ٢
  ـ طرف متشعب٣
  سم١ـ لفقة عكسية ٤
  )للطرف الغير صحيح/ الجانب ( ـ قماش ٥

  
  للخياطة) (ـ استخدم القدم الضاغطة المعيارية 

 تقوم الماكينـة تعمـل   إلدخالهاضع القماش وجها لوجه ، ثم راجع طول اللفقة المتحركة ، طول القدم المنزلقة       
  .تسريح للمنزلقة نحو القماش 

  . سم١+ طول اللفقة المنزلقة : تسريح القماش 
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  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
   .األسنانعلى امتداد طرف 
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)٩٣(  
  مع الماكينة ) (م الضاغطة المنزلقة ـ توصيل القد

 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          
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  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
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   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
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  األسنانـ ٤
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   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
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٧٨

)٩٣(  
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 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
   .األسنانعلى امتداد طرف 
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)٩٣(  
  مع الماكينة ) (م الضاغطة المنزلقة ـ توصيل القد

 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
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  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
   .األسنانعلى امتداد طرف 

  
  

٧٨
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  مع الماكينة ) (م الضاغطة المنزلقة ـ توصيل القد

 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
   .األسنانعلى امتداد طرف 
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)٩٣(  
  مع الماكينة ) (م الضاغطة المنزلقة ـ توصيل القد

 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
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  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
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 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
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   االختياري اإلكسسواراتجزء 
   الجزء المنزلقإدخال

  ـ رقم النموذج١
  ..ي ـ العمل٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة المنزلقة ٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  . العروة الجانبية للقماش إدخالعن طريق : الجزء المنزلق يتم ضبطه بطريقتين مختلفتين هما 

  .وعن طريق عمل موضع مركزي لمكانها 
  ..)العملي ..   حرف اللفقة أورقم نموذج  ( لإلبرةع المركزي  تستخدم الموضأن تأكد
  . والتجهيز قبل توصيل القدم المنزلقة اإلعدادـ 
  .اتوماتيكيا . طول اللفقة .. ـ عمل لفقة متحركة ١
  "٤"طول اللفقة .. سراجة عن طريق الماكينة / ـ عمل تسريح ٢
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  سم١ـ لفقة عكسية ٤
  )للطرف الغير صحيح/ الجانب ( ـ قماش ٥

  
  للخياطة) (ـ استخدم القدم الضاغطة المعيارية 

 تقوم الماكينـة تعمـل   إلدخالهاضع القماش وجها لوجه ، ثم راجع طول اللفقة المتحركة ، طول القدم المنزلقة       
  .تسريح للمنزلقة نحو القماش 

  . سم١+ طول اللفقة المنزلقة : تسريح القماش 
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  )(ـ القدم الضاغطة المنزلقة ٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
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 تقوم الماكينـة تعمـل   إلدخالهاضع القماش وجها لوجه ، ثم راجع طول اللفقة المتحركة ، طول القدم المنزلقة       
  .تسريح للمنزلقة نحو القماش 

  . سم١+ طول اللفقة المنزلقة : تسريح القماش 
  

٧٨

)٩٣(  
  مع الماكينة ) (م الضاغطة المنزلقة ـ توصيل القد

 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
   .األسنانعلى امتداد طرف 

  
  

٧٨

)٩٣(  
  مع الماكينة ) (م الضاغطة المنزلقة ـ توصيل القد

 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
   .األسنانعلى امتداد طرف 

  
  

٧٨

)٩٣(  
  مع الماكينة ) (م الضاغطة المنزلقة ـ توصيل القد

 من القدم الضاغطة المنزلقة     األيمن الجزء   أسفل من الجزء المنزلق ، ضع المنزلقة        األيسرعند خياطة الطرف    
  . من القدم األيسر الجزء أسفل من المنزلقة ، ثم ضع المنزلقة األيمن، وعند خياطة الجانب 

  )األيمن(ـ ١
  )األيسر(ـ ٢

  
   المتراكبة مع بعضها من القماشطرافاأل إدخالـ 
  ـ الطرف المتشعب ١
  ـ المنزلقة٢
  ـ حجم الفتحة المنزلقة٣
  األسنانـ ٤
  ـ المنحرفة٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦

  .عروة التماس / ـ فتح لفقة 
افتح بدقة عروة التماس ، ثم اضبط خلفية لفقة التماس          

اسـتخدام   ملليمتر من العروة ، اضغط ب      ٣حتى تكون   
الفتحة / فتحة ، اضبط هذه الشق      / المكواة لعمل شقة    
   .األسنانعلى امتداد طرف 

  
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

1

* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

حب الخيط إلى الجانب األيسر.بواسطة س$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

للحصول على لمسة نهائية استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
وضع الخياطة التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

تمرة.المس

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

لخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تتوقف ماكينة ا

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

د خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف الماكينة بع

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 

G2209.4/رطل20.7كجم

G1208.9/رطل19.6كجم

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.

مس
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٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

*

*

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٤

)٦٩(  
  بارتاك

  ـ رقم النموذج١
  ٢٠ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للعروة اليدوية٤

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء أغلق:  تحذير 
  زء من اللفقة الذي يعمل على التشويش يستخدم بارتاك لتعزيز وتقوية ج

 إلىـ يتحدد طول البارتاك من خالل دفع زر اللفقة العكسية ، ولكنه يظل اتوماتيكيا لعمل دوران عندما يصل                   
  لفقة) ٢٠( من عمل األقصىالحد 

  لكرتون  اأو على القماش أداةـ في حال عدم تمكن القدم الضاغطة من التوازي من الشريحة الخلفية ، استخدم 

  ـ مثال لالستخدام١

  ـ بنطلون٢

  ـ جيب٣

  شنطة/ ـ حقيبة ٤
  
  
   خالل القدم الضاغطةاإلبرة طخيـ مرر ١
   القدم الضاغطةأسفلـ ضع القماش ٢
  ـ القماش٣

٥٥

)٧٠(  
  ـ بدء الخياطة

  .التوقف ، وبعدها تبدأ الماكينة في خياطة لفقات مستقيمة/ ادفع زر البداية 
الدوران ، ادفع زر اللفقة العكسية تعود الماكينة عند نقطة البداية بعمـل لفقـات               /  التحول    نقطة إلىـ عند الوصول    

  .عند نقطة دفع زر اللفقة العكسية) زقزاق( مستقيمة ثم بعد ذلك تعمل خياطة لفقات متعرجة 
  .ـ عندما تصل الماكينة لنقطة انتهاء الخياطة ، ادفع زر اللفقة العكسية 

  ـ البداية٢         وقفالت/ ـ زر البداية١
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* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

حب الخيط إلى الجانب األيسر.بواسطة س$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

للحصول على لمسة نهائية استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
وضع الخياطة التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

تمرة.المس

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

لخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تتوقف ماكينة ا

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

د خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف الماكينة بع

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 
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٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط
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)٦٣(  
  ـ ثقب على القدم الضاغطة١
  ـ عالمة٢
   بدء الخياطةةطنقـ ٤
  ـ الرافعة٥

   القدم الضاغطةأسفلـ وضع القماش 
 خـالل   اإلبـرة مرر خيط   " ١"ارفع القدم الضاغطة    

  ضاغطة ثم اسحب للخارج جانبا الثقب على القدم ال
  القدم الضاغطة ، ثم قم بتـصنيف  فلأسضع القماش   

 اإلبرةوتنظيم العالقة مع نقطة بدء الخياطة ، وصل         
مع القماش عن طريق تحريك عجلة اليد ثم اعمـل          

  .على تخفيض القدم الضاغطة 
   الرفع حتى تصل لقدر معينأداةـ تخفيض 

ة الخلفية لمواجهـة القـدم       تكون من الجه   أن الرفع يجب    أداة
  الضاغطة

 األداةـ يختفي الشكل الموجود على الشاشة حينما يتم ضبط          
  .الرافعة بصورة صحيحة
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  .على تخفيض القدم الضاغطة 
   الرفع حتى تصل لقدر معينأداةـ تخفيض 

ة الخلفية لمواجهـة القـدم       تكون من الجه   أن الرفع يجب    أداة
  الضاغطة

 األداةـ يختفي الشكل الموجود على الشاشة حينما يتم ضبط          
  .الرافعة بصورة صحيحة

  
  

٤٨

)٦٣(  
  ـ ثقب على القدم الضاغطة١
  ـ عالمة٢
   بدء الخياطةةطنقـ ٤
  ـ الرافعة٥

   القدم الضاغطةأسفلـ وضع القماش 
 خـالل   اإلبـرة مرر خيط   " ١"ارفع القدم الضاغطة    

  ضاغطة ثم اسحب للخارج جانبا الثقب على القدم ال
  القدم الضاغطة ، ثم قم بتـصنيف  فلأسضع القماش   

 اإلبرةوتنظيم العالقة مع نقطة بدء الخياطة ، وصل         
مع القماش عن طريق تحريك عجلة اليد ثم اعمـل          

  .على تخفيض القدم الضاغطة 
   الرفع حتى تصل لقدر معينأداةـ تخفيض 

ة الخلفية لمواجهـة القـدم       تكون من الجه   أن الرفع يجب    أداة
  الضاغطة

 األداةـ يختفي الشكل الموجود على الشاشة حينما يتم ضبط          
  .الرافعة بصورة صحيحة

  
  

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

*

*

*

*

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٤٩

)٦٤(  
  :ـ البداية من هنا ١

  .ـ بدء الخياطة 
  .تتوقف الماكينة اتوماتيكيا بعد خياطة اللفقة المفتوحة 

فع زر تشذيب الخيط لتنظيم وضبط الخيط ثم ارفـع القـدم             ، اد  أخرىـ في حال عمل لفقة مفتوحة لنفس الحجم مرة          
  . الضاغطة 

  . ثم خفض القدم الضاغطة ثم أبدأ بالخياطة أخرىوتحت هذه الظروف تحرك تجاه نقطة 
 ذلك سوف يسبب عمـل لفقـات غيـر          أنحيث  .   عمل لفقة مفتوحة     أثناء عرض التعرج    أوـ التغير طول اللفقة ،      

  .متوازنة
 عمل لفقة مفتوحة ، فسوف تتوقف الماكينة وال تستكمل عمل اللفقة المفتوحة ، أثناء تشذيب الخيط زرل حدث دفع    إذاـ  

  .و عليك بدء الخياطة من البداية 
 اختالف بسيط في    أوـ اعتمادا على المنسوجات المطلوب خياطتها وتحريك اتجاه المنسوجات ، فقد يكون هناك فرق               

  . من اللفقات المفتوحة واأليسر األيمنالزقزاق بين الخطين / عرض التعرج
  .ويوصي هنا بعمل تجربة ومعاينة للخياطة

  
  
  

  : أبدأ من هنا 

٥٠

)٦٥(  
  )دبوس السدادة ( اإليقافـ مسمار ١
  )تمزيق( قطع أداةـ ٢
  ـ قفل العينة ٣

  الفتح/  التمزق من أداةـ فتح العروة باستخدام 
  .بارتاك المزدوجة

ـ      وس الـسدادة علـى     اعمل ثقب عن طريق دب
ـ       أداةتح العـروة باسـتخدام      البارتاك ، ثـم اف

  الفتح/التمزيق
   كن حريصا التحدث قطع اللفقة

  ) مفتح ثقب العروة ( 
 العروة ثم احدث ثقب     أسفلضع اللوحة الكرتون    

باستخدام ثقب العينة ثم بعد ذلك ثقب باسـتخدام         
دبوس السدادة على البارتاك ، ثم افتح العـروة         

  الفتح/  التمزق أداةباستخدام 

٥٠

)٦٥(  
  )دبوس السدادة ( اإليقافـ مسمار ١
  )تمزيق( قطع أداةـ ٢
  ـ قفل العينة ٣

  الفتح/  التمزق من أداةـ فتح العروة باستخدام 
  .بارتاك المزدوجة

ـ      وس الـسدادة علـى     اعمل ثقب عن طريق دب
ـ       أداةتح العـروة باسـتخدام      البارتاك ، ثـم اف

  الفتح/التمزيق
   كن حريصا التحدث قطع اللفقة

  ) مفتح ثقب العروة ( 
 العروة ثم احدث ثقب     أسفلضع اللوحة الكرتون    

باستخدام ثقب العينة ثم بعد ذلك ثقب باسـتخدام         
دبوس السدادة على البارتاك ، ثم افتح العـروة         

  الفتح/  التمزق أداةباستخدام 

٥٠

)٦٥(  
  )دبوس السدادة ( اإليقافـ مسمار ١
  )تمزيق( قطع أداةـ ٢
  ـ قفل العينة ٣

  الفتح/  التمزق من أداةـ فتح العروة باستخدام 
  .بارتاك المزدوجة

ـ      وس الـسدادة علـى     اعمل ثقب عن طريق دب
ـ       أداةتح العـروة باسـتخدام      البارتاك ، ثـم اف

  الفتح/التمزيق
   كن حريصا التحدث قطع اللفقة

  ) مفتح ثقب العروة ( 
 العروة ثم احدث ثقب     أسفلضع اللوحة الكرتون    

باستخدام ثقب العينة ثم بعد ذلك ثقب باسـتخدام         
دبوس السدادة على البارتاك ، ثم افتح العـروة         

  الفتح/  التمزق أداةباستخدام 

٥٠

)٦٥(  
  )دبوس السدادة ( اإليقافـ مسمار ١
  )تمزيق( قطع أداةـ ٢
  ـ قفل العينة ٣

  الفتح/  التمزق من أداةـ فتح العروة باستخدام 
  .بارتاك المزدوجة

ـ      وس الـسدادة علـى     اعمل ثقب عن طريق دب
ـ       أداةتح العـروة باسـتخدام      البارتاك ، ثـم اف

  الفتح/التمزيق
   كن حريصا التحدث قطع اللفقة

  ) مفتح ثقب العروة ( 
 العروة ثم احدث ثقب     أسفلضع اللوحة الكرتون    

باستخدام ثقب العينة ثم بعد ذلك ثقب باسـتخدام         
دبوس السدادة على البارتاك ، ثم افتح العـروة         

  الفتح/  التمزق أداةباستخدام 
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٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
  األقمشة غير مرنة متداخلة على الجانب الغير مطلوب من أقمشة ممتدة ، استخدم أقمشةـ في حال وجود 

   خياطة لفقات مثقوبة بشكل صحيحأثناء من عمل فحص ومعاينة لمراقبة الماكينة تأكدـ 
 لعمل لفقـات متـشابكة      إبرة المتشابكة ويجب استخدامها مع      باألقمشة خاصة   ٢٧ ،   ٢٦ أرقام النماذج العملية    أرقامـ  

  .وعلى هيئة عقد 
  . نموذج اللفقة المثقوبة /نوع 

  ـ اللفقة المثقوبة المعيارية١
   ثقيلة الوزن ، لفقة مثقوبة معيارية إلى متوسطة ألقمشةـ لفقة مثقوبة ٢
  ـ نهاية مدورة٣
 واألقمـشة  للمنـسوجات    أيضا   ،األطفالـ لفقات مثقوبة خاصة ببلوزة السيدات ومالبس        ٤

  خفيفة الوزن
  ـ لفقة مثقوبة على هيئة مفتاح٥
ـ لفقات مثقبة على هيئة مفتاح خاصة بالمنسوجات ثقيلة الوزن مثل البدلة ، الجاكيـت ،                ٦

  .الكوت ، المعطف وخالفه

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
  األقمشة غير مرنة متداخلة على الجانب الغير مطلوب من أقمشة ممتدة ، استخدم أقمشةـ في حال وجود 

   خياطة لفقات مثقوبة بشكل صحيحأثناء من عمل فحص ومعاينة لمراقبة الماكينة تأكدـ 
 لعمل لفقـات متـشابكة      إبرة المتشابكة ويجب استخدامها مع      باألقمشة خاصة   ٢٧ ،   ٢٦ أرقام النماذج العملية    أرقامـ  

  .وعلى هيئة عقد 
  . نموذج اللفقة المثقوبة /نوع 

  ـ اللفقة المثقوبة المعيارية١
   ثقيلة الوزن ، لفقة مثقوبة معيارية إلى متوسطة ألقمشةـ لفقة مثقوبة ٢
  ـ نهاية مدورة٣
 واألقمـشة  للمنـسوجات    أيضا   ،األطفالـ لفقات مثقوبة خاصة ببلوزة السيدات ومالبس        ٤

  خفيفة الوزن
  ـ لفقة مثقوبة على هيئة مفتاح٥
ـ لفقات مثقبة على هيئة مفتاح خاصة بالمنسوجات ثقيلة الوزن مثل البدلة ، الجاكيـت ،                ٦

  .الكوت ، المعطف وخالفه

٥١

)٦٦(  
  ـ عروة مع التعرج

  ـ رقم النموذج١
  ٠٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )(ـ القدم الضاغطة للعروة ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

ل العراوي   ، استخدم الخيط مثل عم     إحكاما أكثرالعروة ذات الخيط المتعرج تمنع العراوي من اللفقات وتجعلها          
  .باستخدام خياطة اليد وتشبه الخيط المتعرج

  
  ـ الشق٢                ـ الخطافية١

   عن طريق القدم الضاغطة ، ثم اسحب الخيط جانب القدم الضاغطةاإلبرةـ امرر خيط 
 من القدم الضاغطة العـروة ،       األيمن الجانب   أمامـ ضع احد طرفي الخيط المتعرج داخل الشق بحيث يكون           

  . القدم الضاغطة ثم وصل الخيط بالخطافية للقدم الضاغطة أسفليط المتعرج اسحب الخ
 أمـام ـ بعد توصيل الخيط بالخطافية اسحب الخيط المتعرج للخلف واسفل القدم الضاغطة ثم ادخلـه للـشق                  

  . الجانب االيسر من القدم الضاغطة وباحكام 

٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
  األقمشة غير مرنة متداخلة على الجانب الغير مطلوب من أقمشة ممتدة ، استخدم أقمشةـ في حال وجود 

   خياطة لفقات مثقوبة بشكل صحيحأثناء من عمل فحص ومعاينة لمراقبة الماكينة تأكدـ 
 لعمل لفقـات متـشابكة      إبرة المتشابكة ويجب استخدامها مع      باألقمشة خاصة   ٢٧ ،   ٢٦ أرقام النماذج العملية    أرقامـ  

  .وعلى هيئة عقد 
  . نموذج اللفقة المثقوبة /نوع 

  ـ اللفقة المثقوبة المعيارية١
   ثقيلة الوزن ، لفقة مثقوبة معيارية إلى متوسطة ألقمشةـ لفقة مثقوبة ٢
  ـ نهاية مدورة٣
 واألقمـشة  للمنـسوجات    أيضا   ،األطفالـ لفقات مثقوبة خاصة ببلوزة السيدات ومالبس        ٤

  خفيفة الوزن
  ـ لفقة مثقوبة على هيئة مفتاح٥
ـ لفقات مثقبة على هيئة مفتاح خاصة بالمنسوجات ثقيلة الوزن مثل البدلة ، الجاكيـت ،                ٦

  .الكوت ، المعطف وخالفه

*
*
*
*
*

٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
  األقمشة غير مرنة متداخلة على الجانب الغير مطلوب من أقمشة ممتدة ، استخدم أقمشةـ في حال وجود 

   خياطة لفقات مثقوبة بشكل صحيحأثناء من عمل فحص ومعاينة لمراقبة الماكينة تأكدـ 
 لعمل لفقـات متـشابكة      إبرة المتشابكة ويجب استخدامها مع      باألقمشة خاصة   ٢٧ ،   ٢٦ أرقام النماذج العملية    أرقامـ  

  .وعلى هيئة عقد 
  . نموذج اللفقة المثقوبة /نوع 

  ـ اللفقة المثقوبة المعيارية١
   ثقيلة الوزن ، لفقة مثقوبة معيارية إلى متوسطة ألقمشةـ لفقة مثقوبة ٢
  ـ نهاية مدورة٣
 واألقمـشة  للمنـسوجات    أيضا   ،األطفالـ لفقات مثقوبة خاصة ببلوزة السيدات ومالبس        ٤

  خفيفة الوزن
  ـ لفقة مثقوبة على هيئة مفتاح٥
ـ لفقات مثقبة على هيئة مفتاح خاصة بالمنسوجات ثقيلة الوزن مثل البدلة ، الجاكيـت ،                ٦

  .الكوت ، المعطف وخالفه

٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
  األقمشة غير مرنة متداخلة على الجانب الغير مطلوب من أقمشة ممتدة ، استخدم أقمشةـ في حال وجود 

   خياطة لفقات مثقوبة بشكل صحيحأثناء من عمل فحص ومعاينة لمراقبة الماكينة تأكدـ 
 لعمل لفقـات متـشابكة      إبرة المتشابكة ويجب استخدامها مع      باألقمشة خاصة   ٢٧ ،   ٢٦ أرقام النماذج العملية    أرقامـ  

  .وعلى هيئة عقد 
  . نموذج اللفقة المثقوبة /نوع 

  ـ اللفقة المثقوبة المعيارية١
   ثقيلة الوزن ، لفقة مثقوبة معيارية إلى متوسطة ألقمشةـ لفقة مثقوبة ٢
  ـ نهاية مدورة٣
 واألقمـشة  للمنـسوجات    أيضا   ،األطفالـ لفقات مثقوبة خاصة ببلوزة السيدات ومالبس        ٤

  خفيفة الوزن
  ـ لفقة مثقوبة على هيئة مفتاح٥
ـ لفقات مثقبة على هيئة مفتاح خاصة بالمنسوجات ثقيلة الوزن مثل البدلة ، الجاكيـت ،                ٦

  .الكوت ، المعطف وخالفه

٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
  األقمشة غير مرنة متداخلة على الجانب الغير مطلوب من أقمشة ممتدة ، استخدم أقمشةـ في حال وجود 

   خياطة لفقات مثقوبة بشكل صحيحأثناء من عمل فحص ومعاينة لمراقبة الماكينة تأكدـ 
 لعمل لفقـات متـشابكة      إبرة المتشابكة ويجب استخدامها مع      باألقمشة خاصة   ٢٧ ،   ٢٦ أرقام النماذج العملية    أرقامـ  

  .وعلى هيئة عقد 
  . نموذج اللفقة المثقوبة /نوع 

  ـ اللفقة المثقوبة المعيارية١
   ثقيلة الوزن ، لفقة مثقوبة معيارية إلى متوسطة ألقمشةـ لفقة مثقوبة ٢
  ـ نهاية مدورة٣
 واألقمـشة  للمنـسوجات    أيضا   ،األطفالـ لفقات مثقوبة خاصة ببلوزة السيدات ومالبس        ٤

  خفيفة الوزن
  ـ لفقة مثقوبة على هيئة مفتاح٥
ـ لفقات مثقبة على هيئة مفتاح خاصة بالمنسوجات ثقيلة الوزن مثل البدلة ، الجاكيـت ،                ٦

  .الكوت ، المعطف وخالفه

٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
  األقمشة غير مرنة متداخلة على الجانب الغير مطلوب من أقمشة ممتدة ، استخدم أقمشةـ في حال وجود 

   خياطة لفقات مثقوبة بشكل صحيحأثناء من عمل فحص ومعاينة لمراقبة الماكينة تأكدـ 
 لعمل لفقـات متـشابكة      إبرة المتشابكة ويجب استخدامها مع      باألقمشة خاصة   ٢٧ ،   ٢٦ أرقام النماذج العملية    أرقامـ  

  .وعلى هيئة عقد 
  . نموذج اللفقة المثقوبة /نوع 

  ـ اللفقة المثقوبة المعيارية١
   ثقيلة الوزن ، لفقة مثقوبة معيارية إلى متوسطة ألقمشةـ لفقة مثقوبة ٢
  ـ نهاية مدورة٣
 واألقمـشة  للمنـسوجات    أيضا   ،األطفالـ لفقات مثقوبة خاصة ببلوزة السيدات ومالبس        ٤

  خفيفة الوزن
  ـ لفقة مثقوبة على هيئة مفتاح٥
ـ لفقات مثقبة على هيئة مفتاح خاصة بالمنسوجات ثقيلة الوزن مثل البدلة ، الجاكيـت ،                ٦

  .الكوت ، المعطف وخالفه

٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
  األقمشة غير مرنة متداخلة على الجانب الغير مطلوب من أقمشة ممتدة ، استخدم أقمشةـ في حال وجود 

   خياطة لفقات مثقوبة بشكل صحيحأثناء من عمل فحص ومعاينة لمراقبة الماكينة تأكدـ 
 لعمل لفقـات متـشابكة      إبرة المتشابكة ويجب استخدامها مع      باألقمشة خاصة   ٢٧ ،   ٢٦ أرقام النماذج العملية    أرقامـ  

  .وعلى هيئة عقد 
  . نموذج اللفقة المثقوبة /نوع 

  ـ اللفقة المثقوبة المعيارية١
   ثقيلة الوزن ، لفقة مثقوبة معيارية إلى متوسطة ألقمشةـ لفقة مثقوبة ٢
  ـ نهاية مدورة٣
 واألقمـشة  للمنـسوجات    أيضا   ،األطفالـ لفقات مثقوبة خاصة ببلوزة السيدات ومالبس        ٤

  خفيفة الوزن
  ـ لفقة مثقوبة على هيئة مفتاح٥
ـ لفقات مثقبة على هيئة مفتاح خاصة بالمنسوجات ثقيلة الوزن مثل البدلة ، الجاكيـت ،                ٦

  .الكوت ، المعطف وخالفه
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٤٦

)٦١(  
  اللفقات المثقوبة

  ـ رقم النموذج١
  ٢٩-٢٣، . ٩ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة٤

   القدم الضاغطةإحالل  /إبدال الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المثقوبةللفقةـ يتم تحديد طول اللفقة المثقوبة فقط من خالل وضع الزرار على القدم الضاغطة 

  األقمشة ـ الغير مطلوب من ٠,٧ القياسية إبعادها خياطة لفقات مثقوبة وتبلغ أوـ تتمكن الماكينة من عمل 
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  )مثقوبة مزخرفة
  ).اللفقات المثقوبة المزخرفة التي تشبه خياطة اليد ( ـ لفقة مثقوبة مزخرفة ٥
  
  
  

  )التجاعيد( أـ ا الخاديد 
  المحور/ ب ـ المسمار 

   حمل الزرإدارةج ـ 
  .ـ ضبط القدم الضاغطة 

 ثم ارفـع    برةاإل وذلك لرفع    أسفل / ألعلى اإلبرةادفع زر   
القدم الضاغطة ، اعمل على تصنيف وتصفيف التجاعيـد         
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لضبط طـول اللفقـة     " ب" نحو   األداة الزر ، وبعد ذلك ادفع    

  .المثقوبة 
   ملليمتر ٤ كان سمكه اكبر من إذاـ يصعب ضبط الزر 
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  المحور/ ب ـ المسمار 

   حمل الزرإدارةج ـ 
  .ـ ضبط القدم الضاغطة 

 ثم ارفـع    برةاإل وذلك لرفع    أسفل / ألعلى اإلبرةادفع زر   
القدم الضاغطة ، اعمل على تصنيف وتصفيف التجاعيـد         

مع محور أو مسمار    .  حمل القدم الضاغطة     بأداةالخاصة  
خفـض أداة حمـل القـدم       / القدم الضاغطة ثم ارخـي      

  .الضاغطة للضبط
  . ـ ضبط الزرار 

 حمـل  أداةثم ضع الزر على   " أ" حمل الزر نحو     أداةاسحب  
لضبط طـول اللفقـة     " ب" نحو   األداة الزر ، وبعد ذلك ادفع    

  .المثقوبة 
   ملليمتر ٤ كان سمكه اكبر من إذاـ يصعب ضبط الزر 

٤٧

)٦٢(  
  ـ لفقات متشابكة١
  ـ لفقات مزخرفة٢
تستخدم لعمل لفقة مثقوبـة      (وأيضا متشابكة خفيفة الوزن     ألقمشةـ لفقة مثقبة    ٣

  )مزخرفة
 تستخدم لعمـل لفقـة      أيضا(ات وزن متوسط     متشابكة ذ  ألقمشةـ لفقة مثقوبة    ٤

  )مثقوبة مزخرفة
  ).اللفقات المثقوبة المزخرفة التي تشبه خياطة اليد ( ـ لفقة مثقوبة مزخرفة ٥
  
  
  

  )التجاعيد( أـ ا الخاديد 
  المحور/ ب ـ المسمار 
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  .ـ ضبط القدم الضاغطة 
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مع محور أو مسمار    .  حمل القدم الضاغطة     بأداةالخاصة  
خفـض أداة حمـل القـدم       / القدم الضاغطة ثم ارخـي      

  .الضاغطة للضبط
  . ـ ضبط الزرار 

 حمـل  أداةثم ضع الزر على   " أ" حمل الزر نحو     أداةاسحب  
لضبط طـول اللفقـة     " ب" نحو   األداة الزر ، وبعد ذلك ادفع    

  .المثقوبة 
   ملليمتر ٤ كان سمكه اكبر من إذاـ يصعب ضبط الزر 

٤٧

)٦٢(  
  ـ لفقات متشابكة١
  ـ لفقات مزخرفة٢
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خفـض أداة حمـل القـدم       / القدم الضاغطة ثم ارخـي      

  .الضاغطة للضبط
  . ـ ضبط الزرار 
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لضبط طـول اللفقـة     " ب" نحو   األداة الزر ، وبعد ذلك ادفع    
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   ملليمتر ٤ كان سمكه اكبر من إذاـ يصعب ضبط الزر 
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)٦٢(  
  ـ لفقات متشابكة١
  ـ لفقات مزخرفة٢
تستخدم لعمل لفقة مثقوبـة      (وأيضا متشابكة خفيفة الوزن     ألقمشةـ لفقة مثقبة    ٣
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  ـ لفقات متشابكة١
  ـ لفقات مزخرفة٢
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لضبط طـول اللفقـة     " ب" نحو   األداة الزر ، وبعد ذلك ادفع    
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٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٥

)٩٠(  
  السراجة/ ـ ثني طرف التسريح 

   سم٠,٦ حتى ٠,٥اترك من 
  ـ تصفيف وتنظيم موجه القدم الضاغطة مع الطرف المثني

الزقزاق وضبط قرص التحريك حتى تصل اللفقـات الطـرف          / حرك عجلة اليد ثم اضبط مع عرض التعرج         
  المثني

   بالقدم الضاغطةاإلبرةحرص واالعتناء حتى التصطدم ـ التزم ال
  ـ ضع الطرف المثني عكس الموجه ثم قم بالخياطة

  ـ اقلب القماش بعد الخياطة
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ١
  ـ القماش٢
  ـ القماش٣
  ـ طرف التشطيبات٤
   .اإلبرةـ ٥
  
  ـ القماش٦
  ـ الطرف المثني٧
  ـ الموجه٨
  
  
  
  ـ القماش٩

  ـ الموجه١٠
  
  
  

  ـ القماش١١
  ـ القماش١٢
  .ـ الطرف المثني ١٣

  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٩

)٩٤(  
 أسـفل العروة مـن    / ـ خياطة الشريط المنزلق على خط تماس اللفقة         

 ، ضبط وتثبيت طرف القدم الـضاغطة المنزلقـة مـع طـرف            ألعلى
 تماس اللفقـة   المنزلقة ، ثم قم بخياطة الشريط المنزلق على خط األسنان

(  سم   ٥ االنزالق ، تتوقف الماكينة عند       أداة، وعلى الجزء المنزلق من      
/ قبل الجزء المنزلق ، ثم حرك الجزء المنزلق للجانب االبعـد          ) بوصة٢

البعيد من القدم الضاغطة وخيط المنزلق حتى يكون الطرف العلوي قـد   
  .تالمس معها 

  : ـ ضع القماش على الجزء المنزلق 
  ريح القماش باستخدام المنزلقة ثم ضبطها على القماش عمل تس

 عمل سراجة للقماش لشريط المنزلق مع القماش مـع          أوـ قم بتسريح    
 المنزلقة ، ثـم  األداة ألعلىلفقات اليد المسرجة  ، حرك الجزء المنزلق         

  .ضع القماش على الجزء المنزلق واعمل السراجة 
  .انب اليد اليمنى ـ اعمل خياطة للفقات العكسية ثم خيط ج

 مـن القـدم     األيسر اضبط جانب اليد     أوبعد عمل لفقات عكسية ، ضع       
 سـم   ٥ المنزلقة ، اعمـل خياطـة حتـى          لألسنانالضاغطة المنزلقة   

  .طرف المنزلقة / من نهاية ) بوصة٢(
ثم حرك المنزلقة للطرف البعيد     ) اللفقات( فك للفقة المسرجة     أوقم بعمل   

  بعد ذلك قم بخياطة باقي الجزء بنفس الطريقة من القدم الضاغطة ، ثم 
  األيمنـ الضبط على ١
   سم٠,٣/ سم ٠,٣ـ ٢
   سم٥ـ ٣
  ـ المنزلق٤
   المنزلق ألعلىـ تحرك ٥
  )الجانب الغير صحيح( ـ القماش ٦
  ـ اللفقات المسرجة٧
  )األيمنالطرف ( ـ القماش ٨
  ـ المنزلقة٩

  األيسرـ الضبط على الجانب ١٠
  تسريحال/ ـ السراجة ١١
   سم٥ـ ١٢
  سم١ حتى ٠,٧ـ ١٣
  . ـ اللفقات العكسية ١٤
  

٧٥

)٩٠(  
  السراجة/ ـ ثني طرف التسريح 

   سم٠,٦ حتى ٠,٥اترك من 
  ـ تصفيف وتنظيم موجه القدم الضاغطة مع الطرف المثني

الزقزاق وضبط قرص التحريك حتى تصل اللفقـات الطـرف          / حرك عجلة اليد ثم اضبط مع عرض التعرج         
  المثني

   بالقدم الضاغطةاإلبرةحرص واالعتناء حتى التصطدم ـ التزم ال
  ـ ضع الطرف المثني عكس الموجه ثم قم بالخياطة

  ـ اقلب القماش بعد الخياطة
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ١
  ـ القماش٢
  ـ القماش٣
  ـ طرف التشطيبات٤
   .اإلبرةـ ٥
  
  ـ القماش٦
  ـ الطرف المثني٧
  ـ الموجه٨
  
  
  
  ـ القماش٩

  ـ الموجه١٠
  
  
  

  ـ القماش١١
  ـ القماش١٢
  .ـ الطرف المثني ١٣

  

٧٥

)٩٠(  
  السراجة/ ـ ثني طرف التسريح 

   سم٠,٦ حتى ٠,٥اترك من 
  ـ تصفيف وتنظيم موجه القدم الضاغطة مع الطرف المثني

الزقزاق وضبط قرص التحريك حتى تصل اللفقـات الطـرف          / حرك عجلة اليد ثم اضبط مع عرض التعرج         
  المثني

   بالقدم الضاغطةاإلبرةحرص واالعتناء حتى التصطدم ـ التزم ال
  ـ ضع الطرف المثني عكس الموجه ثم قم بالخياطة

  ـ اقلب القماش بعد الخياطة
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ١
  ـ القماش٢
  ـ القماش٣
  ـ طرف التشطيبات٤
   .اإلبرةـ ٥
  
  ـ القماش٦
  ـ الطرف المثني٧
  ـ الموجه٨
  
  
  
  ـ القماش٩

  ـ الموجه١٠
  
  
  

  ـ القماش١١
  ـ القماش١٢
  .ـ الطرف المثني ١٣

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

.1

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

.2

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ

  

٧٦

)٩١(  
  اإلبرةعند تغيير نقطة مدخل 

   كانت اللفقات تصل بعيدا وتتجاوز الطرف المثنيإذاـ ١

  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٢

  
   لم تمكن اللفقات من الوصول للطرف المثنيإذاـ ٣
  )(ـ ادفع زر ضبط عرض الزقزاق ٤

د لفحص نقطـة     ادر عجلة الي   أوحرك  
 تأكد ، وعندما يتم الضبط      اإلبرةمدخل  

   في الوضع االعلىاإلبرة أن

 ،  اإلبرةحرك عجلة اليد لمعاينة نقط دخول         
 فـي  اإلبرة أن تأكدوعندما يكتمل الضبط ،    

  .الوضع االعلى 
  ب    أ
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٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
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٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
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  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 
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  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
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  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
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  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
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  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
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  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
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   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
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  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
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الزقزاق وضبط قرص التحريك حتى تصل اللفقـات الطـرف          / حرك عجلة اليد ثم اضبط مع عرض التعرج         
  المثني

   بالقدم الضاغطةاإلبرةحرص واالعتناء حتى التصطدم ـ التزم ال
  ـ ضع الطرف المثني عكس الموجه ثم قم بالخياطة

  ـ اقلب القماش بعد الخياطة
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ١
  ـ القماش٢
  ـ القماش٣
  ـ طرف التشطيبات٤
   .اإلبرةـ ٥
  
  ـ القماش٦
  ـ الطرف المثني٧
  ـ الموجه٨
  
  
  
  ـ القماش٩

  ـ الموجه١٠
  
  
  

  ـ القماش١١
  ـ القماش١٢
  .ـ الطرف المثني ١٣

  

٧٥

)٩٠(  
  السراجة/ ـ ثني طرف التسريح 

   سم٠,٦ حتى ٠,٥اترك من 
  ـ تصفيف وتنظيم موجه القدم الضاغطة مع الطرف المثني

الزقزاق وضبط قرص التحريك حتى تصل اللفقـات الطـرف          / حرك عجلة اليد ثم اضبط مع عرض التعرج         
  المثني

   بالقدم الضاغطةاإلبرةحرص واالعتناء حتى التصطدم ـ التزم ال
  ـ ضع الطرف المثني عكس الموجه ثم قم بالخياطة

  ـ اقلب القماش بعد الخياطة
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ١
  ـ القماش٢
  ـ القماش٣
  ـ طرف التشطيبات٤
   .اإلبرةـ ٥
  
  ـ القماش٦
  ـ الطرف المثني٧
  ـ الموجه٨
  
  
  
  ـ القماش٩

  ـ الموجه١٠
  
  
  

  ـ القماش١١
  ـ القماش١٢
  .ـ الطرف المثني ١٣

  

٧٥

)٩٠(  
  السراجة/ ـ ثني طرف التسريح 

   سم٠,٦ حتى ٠,٥اترك من 
  ـ تصفيف وتنظيم موجه القدم الضاغطة مع الطرف المثني

الزقزاق وضبط قرص التحريك حتى تصل اللفقـات الطـرف          / حرك عجلة اليد ثم اضبط مع عرض التعرج         
  المثني

   بالقدم الضاغطةاإلبرةحرص واالعتناء حتى التصطدم ـ التزم ال
  ـ ضع الطرف المثني عكس الموجه ثم قم بالخياطة

  ـ اقلب القماش بعد الخياطة
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ١
  ـ القماش٢
  ـ القماش٣
  ـ طرف التشطيبات٤
   .اإلبرةـ ٥
  
  ـ القماش٦
  ـ الطرف المثني٧
  ـ الموجه٨
  
  
  
  ـ القماش٩

  ـ الموجه١٠
  
  
  

  ـ القماش١١
  ـ القماش١٢
  .ـ الطرف المثني ١٣

  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
  

٧٤

)٨٩(  
  .  االختيارية اإلكسسواراتجزء 

  . اللفقة المظلمة 
  ـ رقم النموذج١
  ٠٧ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المظلمة٤
  

   القدم الضاغطةإحاللالطاقة قبل /  مفتاح الكهرباء قأغل:  تحذير 
  ـ ثني القماش

  ـ خياطة لفقات مظلمة على طرف القماش
  . لعمل لفقات مظلمة ٦٠ ، ٥٩ الصفحات إلى باإلشارةـ 

  )تسريح( ـ عمل سراجة 
  )الجزء الغير صحيح( ـ القماش ١
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٢
   سم٠,٦ حتى ٠,٥ـ ٣
  
  
  ـ القماش٤
  السراجة/  طرف التسريح ـ٥
  خط التشطيبات/ ـ طرف ٦
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ةيبرعلا

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
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اش نتيجة التجعد   ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع قطع طرف القم       

  كرمشة القماش
 األقمشةـ احتفظ ب عمل بعض اللفقات ، ثم اقطع بعض           
  التي تم خياطتها بعناية حتى اليتم قطع للفقة بالمقص

٤٥

)٦٠(  
  ٣ـ اللفقة المغلقة ـ

  ـ رقم النموذج١
   المنسوجات خفيفة الوزن١٥ـ العمل ـ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤

 خفيفـة   وأقمـشة ـ تستخدم هذه اللفقة المغلقة لعمل لفقات على منسوجات          
  .الوزن 

  وجه القماش على امتداد الموجه ثم ابدأ بالخياطة
  . التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن من معاينة تأكدل الخياطة ، ـ قب

  
  
  
  

  ٣ـ لفقة مغلقة من خالل التعرج للنقطة ـ
  ـ رقم النموذج١
  .٤ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة المعيارية٤

  )س(ـ التستخدم القدم الضاغطة للفقة المغلقة 
اش نتيجة التجعد   ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع قطع طرف القم       

  كرمشة القماش
 األقمشةـ احتفظ ب عمل بعض اللفقات ، ثم اقطع بعض           
  التي تم خياطتها بعناية حتى اليتم قطع للفقة بالمقص

٤٥

)٦٠(  
  ٣ـ اللفقة المغلقة ـ

  ـ رقم النموذج١
   المنسوجات خفيفة الوزن١٥ـ العمل ـ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤

 خفيفـة   وأقمـشة ـ تستخدم هذه اللفقة المغلقة لعمل لفقات على منسوجات          
  .الوزن 

  وجه القماش على امتداد الموجه ثم ابدأ بالخياطة
  . التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن من معاينة تأكدل الخياطة ، ـ قب

  
  
  
  

  ٣ـ لفقة مغلقة من خالل التعرج للنقطة ـ
  ـ رقم النموذج١
  .٤ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة المعيارية٤

  )س(ـ التستخدم القدم الضاغطة للفقة المغلقة 
اش نتيجة التجعد   ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع قطع طرف القم       

  كرمشة القماش
 األقمشةـ احتفظ ب عمل بعض اللفقات ، ثم اقطع بعض           
  التي تم خياطتها بعناية حتى اليتم قطع للفقة بالمقص

٤٥

)٦٠(  
  ٣ـ اللفقة المغلقة ـ

  ـ رقم النموذج١
   المنسوجات خفيفة الوزن١٥ـ العمل ـ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤

 خفيفـة   وأقمـشة ـ تستخدم هذه اللفقة المغلقة لعمل لفقات على منسوجات          
  .الوزن 

  وجه القماش على امتداد الموجه ثم ابدأ بالخياطة
  . التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن من معاينة تأكدل الخياطة ، ـ قب

  
  
  
  

  ٣ـ لفقة مغلقة من خالل التعرج للنقطة ـ
  ـ رقم النموذج١
  .٤ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة المعيارية٤

  )س(ـ التستخدم القدم الضاغطة للفقة المغلقة 
اش نتيجة التجعد   ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع قطع طرف القم       

  كرمشة القماش
 األقمشةـ احتفظ ب عمل بعض اللفقات ، ثم اقطع بعض           
  التي تم خياطتها بعناية حتى اليتم قطع للفقة بالمقص

٤٥

)٦٠(  
  ٣ـ اللفقة المغلقة ـ

  ـ رقم النموذج١
   المنسوجات خفيفة الوزن١٥ـ العمل ـ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤

 خفيفـة   وأقمـشة ـ تستخدم هذه اللفقة المغلقة لعمل لفقات على منسوجات          
  .الوزن 

  وجه القماش على امتداد الموجه ثم ابدأ بالخياطة
  . التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن من معاينة تأكدل الخياطة ، ـ قب

  
  
  
  

  ٣ـ لفقة مغلقة من خالل التعرج للنقطة ـ
  ـ رقم النموذج١
  .٤ـ العمل ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة المعيارية٤

  )س(ـ التستخدم القدم الضاغطة للفقة المغلقة 
اش نتيجة التجعد   ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع قطع طرف القم       

  كرمشة القماش
 األقمشةـ احتفظ ب عمل بعض اللفقات ، ثم اقطع بعض           
  التي تم خياطتها بعناية حتى اليتم قطع للفقة بالمقص
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٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٢

)٥٧(  


  : من اللفقة المستقيمة أخرى أنماطـ 
  

  )لفقات ثابتة( ـ اللفقة المغلقة 
  عند نهاية الخياطة ، ادفع رفع اللفقة العكسية

 الماكينة تقوم بخياطة لفقات ثابتة عكـسية ثـم          أنتجد  
  تتوقف

  
  :ـ لفقة ممتدة قوية 

تساعد اللفقة الممتدة القوية على تعزيز وتثبيت العراوي        
 أو مرنـة ،   أقمـشة اللفقات عند استخدامها لخياطـة      / 

ـ       أجزاءلخياطة   القوة ومـن    من القماش يمكن شـدها ب
  ".تنكمش" تتجعد أنالمحتمل 

  
   المرنة لألقمشةـ اللفقة المستقيمة 

العراوي والتشطيبات الخاصة بها مرنة     / تكون اللفقات   
 الطريقة الخاصـة بهـا      أو، ويمكن استخدام هذه اللفقة      
 المرنة مثـل العقـد      األقمشةلعمل لفقات مستقيمة على     

  .المربوطة وجيرسي 

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
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   : ٢١٠: جي 
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٣٩

)٥٤(  
  
  

  كيفية تغير طول اللفقة / اإلبرةـ كيفية تغير مواضع 
   للفقة المستقيمةاإلبرةـ عند تغير موضع 
 مع زر ضبط عرض الزقـزاق       اإلبرة يمكن تغيير موضع  

  )التعرج(

   ناحية اليساراإلبرةتتحرك  ) (ادفع 

  . ناحية اليمين اإلبرةتتحرك ) (ادفع 
  :ـ عند تغير طول اللفقة 

  .من الممكن تغيير طول اللفقة مع زر ضبط طول اللفقة 

 القيمة الموضحة اصغر وبذلك يصبح      أنتجد   ) (ادفع  
  .فقة اصغر طبقا لذلكطول الل

 القيمة الموضحة اكبر وطول اللفقـة       أنتجد   ) (ادفع  
  يصبح اكبر 
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٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
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 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٧

)٥٢(  
  

  
  :عند خياطة طرف القماش السميك * 

 تدخل عند موضع بداية     اإلبرةادر عجلة ، ثم اترك      
 ثـم   اإلصـبع  بواسطة   األسودالخياطة ، ادفع الزر     

 من الـزر   اإلصبعرضي  ا/ القدم الضاغطة ، حرر     
 ، ثم أبدأ الخياطة ، حينمـا تـصبح القـدم            األسود

 األسـود الضاغطة على النسيج تماما ، فان الـزر         
   .آليايكون حرا 

  :عند تغير اتجاه الخياطة * 
 الوضع ما قبل التحديد ، ثم بعد        أماماوقف الخياطة   

 ،  األخرىذلك استمر في الخياطة، اعمل لفقة وراء        
 حتى النقطـة    ألسفل ثم   ألعلى الزر   وذلك باستخدام 

 داخل القماش ثم ارفع القدم      اإلبرةالمستهدفة ، اترك    
 بالـداخل ، فـان      اإلبـرة الضاغطة ، عندما تكون     

القماش يعمل على تغيير اتجاه الخياطـة ، ارخـي          
  .القدم الضاغطة ثم أبدأ الخياطة 

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

*

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة

 وخـط   اإلبـرة سافة بالمليمتر والبوصة بين مركز موضـع         الموجودة على خط الموجه توضح الم      األرقامـ  
  .الموجه
   بالملليمتر٢٠ ، ١٠ ، ٧ : األرقام
   بالبوصة١  ، ٨,٥ ، ٤ ، ١ : األرقام

   المركزياإلبرة موضع أساسـ على ١

  

٣٨

)٥٣(  
  :اللفقة المغلقة بعد نهاية الخياطة 

  لبداية والتوقف عند استخدام زر ا
بعد االنتهاء من الخياطة ، ادفع زر اللفقـة العكـسي ،            

 الضغط فان الماكينة تقوم بالخياطة العكسية وعند        وأثناء
  . االرتخاء تتوقف الماكينة عن الخياطة العكسية /التحرر

  . تكون سرعة الخياطة منخفضة / عند اللفقة العكسية 
  . ضبط القدم أداةعند استخدام 

الماكينة الخياطة العكسية بنفس السرعة تقريبا على تعمل 
   خياطة طبيعيةأنها

وعند تحرر زر اللفقة العكسية تعمل الماكينـة خياطـة          
  مستقيمة

  .ـ خط موجه اللفقة على الشريحة 
  قم بتنظيم وتصفيف طرف القماش مع خط موجه اللفقة ثم ابدأ الخياطة
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* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 
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G1208.9/رطل19.6كجم

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.



22٣٦

)٥١(  
  ـ اللفقة المستقيمة١
  ـ رقم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  "أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  ـ شدة الخيط٥
  . القدم الضاغطة احاللالكهرباء قبل /  مفتاح الطاقة أغلق: ـ تحذير ٦

   وخيوط المكوكبرةاإلاسحب : بداية الخياطة * 
   القدم الضاغطة خلف الماكينة ،أسفل 

  . ثم ارخي القدم الضاغطة لبدء الخياطة
  
  
  

  اوقف الخياطة ،: نهاية الخياطة * 
   ثم ادفع زر تشذيب الخيط لتنسيقه وضبطه

  ٢١٠: جي 
  

  عن طريق زر تشذيب الخيط
  ادفع زر تشذيب الخيط لتهذيب وضبط الخيط

  ١١٠ ـ جي ٢١٠جي 
   قطع الخيط موجهة غطاءأداةريق عن ط

   الشريحة 
  أداةيمكن ايضا قطع الخيوط بواسطة 

   قطع الخيط عند مقابلة الغطاء

٤٣

)٥٨(  
  )المتعرجة ( لفقة الزقزاق

  .ـ رقم النموذج١
  ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ".أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  
  

 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    تحذير
  الضاغطة

  التعرج/ ـ عند تغير عرض الزقزاق 
  . الخياطة أثناءيمكن تعديل وضبط عرض الزقزاق 

عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
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عرض يظهر القيمة ويصبح اصغر و    ) ( دفع   أنكما  
  .التعرج يصبح اصغر طبقا لذلك/ الزقزاق 

فان القيمة المبنية تصبح اكبر وعـرض       ) (عند دفع   
  .التعرج يصبح اكبر طبقا لذلك

  .ـ عند تغير طول اللفقة 
  .  الخياطة أثناءيمكن ضبط وتعديل طول اللفقة 

تصبح القيمة الموضحة اصغر وطـول      ) ( دفع   أثناء
  .اللفقة يصبح اصغر طبقا لذلك

تصبح القيمة المعروضة اكبـر وطـول       ) (عند دفع   
  .اللفقة ويصبح اكبر طبقا لذلك 

  .ـ العرض ١
  ـ الطول ٢
  

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

٤٤

)٥٩(  
   اللفقة المغلقة

   الكهرباء قبل وضع القدم الضاغطةإغالقيتم   تحذير
  ـ تستخدم هذه اللفقة لمنع انكماش طرق القماش

  ١ـ اللفقة المغلقة ـ 
  رقم النموذج. ١
  ٠٦ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  )س(ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة ٤
  

 كـان هنـاك     إذا الخياطـة ،     أبداـ ادفع القماش نحو الموجه ثم       
 تباعد بين القماش والموجه ، فال يمكن عمل شكل لفقة           أواتصال  
 موجه القماش على امتداد النسيج ويعمل خياطـة         أن تأكدجيدة ،   
  .بطيئة 

   التصطدم بالقدم الضاغطةاإلبرة أن تأكدـ قبل الخياطة 
  

  ٢ـاللفقة المغلقة ـ 
  ـ رقم النموذج١
  ر١٤ـ العملي ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  ـ القدم الضاغطة للفقة المغلقة٤
  

 تبدأ من   بأقمشةـ تستخدم هذه اللفقة لعمل لفقات مغلقة خاصة         
   ثقيلة الوزنإلىمتوسطة 

  
٣٦  .ة اجعل القماش على امتداد الموجه ثم ابدا بالخياط

)٥١(  
  ـ اللفقة المستقيمة١
  ـ رقم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  "أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  ـ شدة الخيط٥
  . القدم الضاغطة احاللالكهرباء قبل /  مفتاح الطاقة أغلق: ـ تحذير ٦

   وخيوط المكوكبرةاإلاسحب : بداية الخياطة * 
   القدم الضاغطة خلف الماكينة ،أسفل 

  . ثم ارخي القدم الضاغطة لبدء الخياطة
  
  
  

  اوقف الخياطة ،: نهاية الخياطة * 
   ثم ادفع زر تشذيب الخيط لتنسيقه وضبطه

  ٢١٠: جي 
  

  عن طريق زر تشذيب الخيط
  ادفع زر تشذيب الخيط لتهذيب وضبط الخيط

  ١١٠ ـ جي ٢١٠جي 
   قطع الخيط موجهة غطاءأداةريق عن ط

   الشريحة 
  أداةيمكن ايضا قطع الخيوط بواسطة 

   قطع الخيط عند مقابلة الغطاء

٣٦

)٥١(  
  ـ اللفقة المستقيمة١
  ـ رقم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  "أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  ـ شدة الخيط٥
  . القدم الضاغطة احاللالكهرباء قبل /  مفتاح الطاقة أغلق: ـ تحذير ٦

   وخيوط المكوكبرةاإلاسحب : بداية الخياطة * 
   القدم الضاغطة خلف الماكينة ،أسفل 

  . ثم ارخي القدم الضاغطة لبدء الخياطة
  
  
  

  اوقف الخياطة ،: نهاية الخياطة * 
   ثم ادفع زر تشذيب الخيط لتنسيقه وضبطه

  ٢١٠: جي 
  

  عن طريق زر تشذيب الخيط
  ادفع زر تشذيب الخيط لتهذيب وضبط الخيط

  ١١٠ ـ جي ٢١٠جي 
   قطع الخيط موجهة غطاءأداةريق عن ط

   الشريحة 
  أداةيمكن ايضا قطع الخيوط بواسطة 

   قطع الخيط عند مقابلة الغطاء

٣٦

)٥١(  
  ـ اللفقة المستقيمة١
  ـ رقم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  "أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  ـ شدة الخيط٥
  . القدم الضاغطة احاللالكهرباء قبل /  مفتاح الطاقة أغلق: ـ تحذير ٦

   وخيوط المكوكبرةاإلاسحب : بداية الخياطة * 
   القدم الضاغطة خلف الماكينة ،أسفل 

  . ثم ارخي القدم الضاغطة لبدء الخياطة
  
  
  

  اوقف الخياطة ،: نهاية الخياطة * 
   ثم ادفع زر تشذيب الخيط لتنسيقه وضبطه

  ٢١٠: جي 
  

  عن طريق زر تشذيب الخيط
  ادفع زر تشذيب الخيط لتهذيب وضبط الخيط

  ١١٠ ـ جي ٢١٠جي 
   قطع الخيط موجهة غطاءأداةريق عن ط

   الشريحة 
  أداةيمكن ايضا قطع الخيوط بواسطة 

   قطع الخيط عند مقابلة الغطاء

G220 

G220 

G120 

٣٦

)٥١(  
  ـ اللفقة المستقيمة١
  ـ رقم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  "أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  ـ شدة الخيط٥
  . القدم الضاغطة احاللالكهرباء قبل /  مفتاح الطاقة أغلق: ـ تحذير ٦

   وخيوط المكوكبرةاإلاسحب : بداية الخياطة * 
   القدم الضاغطة خلف الماكينة ،أسفل 

  . ثم ارخي القدم الضاغطة لبدء الخياطة
  
  
  

  اوقف الخياطة ،: نهاية الخياطة * 
   ثم ادفع زر تشذيب الخيط لتنسيقه وضبطه

  ٢١٠: جي 
  

  عن طريق زر تشذيب الخيط
  ادفع زر تشذيب الخيط لتهذيب وضبط الخيط

  ١١٠ ـ جي ٢١٠جي 
   قطع الخيط موجهة غطاءأداةريق عن ط

   الشريحة 
  أداةيمكن ايضا قطع الخيوط بواسطة 

   قطع الخيط عند مقابلة الغطاء

٣٦

)٥١(  
  ـ اللفقة المستقيمة١
  ـ رقم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  "أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  ـ شدة الخيط٥
  . القدم الضاغطة احاللالكهرباء قبل /  مفتاح الطاقة أغلق: ـ تحذير ٦

   وخيوط المكوكبرةاإلاسحب : بداية الخياطة * 
   القدم الضاغطة خلف الماكينة ،أسفل 

  . ثم ارخي القدم الضاغطة لبدء الخياطة
  
  
  

  اوقف الخياطة ،: نهاية الخياطة * 
   ثم ادفع زر تشذيب الخيط لتنسيقه وضبطه

  ٢١٠: جي 
  

  عن طريق زر تشذيب الخيط
  ادفع زر تشذيب الخيط لتهذيب وضبط الخيط

  ١١٠ ـ جي ٢١٠جي 
   قطع الخيط موجهة غطاءأداةريق عن ط

   الشريحة 
  أداةيمكن ايضا قطع الخيوط بواسطة 

   قطع الخيط عند مقابلة الغطاء

٣٦

)٥١(  
  ـ اللفقة المستقيمة١
  ـ رقم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  "أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  ـ شدة الخيط٥
  . القدم الضاغطة احاللالكهرباء قبل /  مفتاح الطاقة أغلق: ـ تحذير ٦

   وخيوط المكوكبرةاإلاسحب : بداية الخياطة * 
   القدم الضاغطة خلف الماكينة ،أسفل 

  . ثم ارخي القدم الضاغطة لبدء الخياطة
  
  
  

  اوقف الخياطة ،: نهاية الخياطة * 
   ثم ادفع زر تشذيب الخيط لتنسيقه وضبطه

  ٢١٠: جي 
  

  عن طريق زر تشذيب الخيط
  ادفع زر تشذيب الخيط لتهذيب وضبط الخيط

  ١١٠ ـ جي ٢١٠جي 
   قطع الخيط موجهة غطاءأداةريق عن ط

   الشريحة 
  أداةيمكن ايضا قطع الخيوط بواسطة 

   قطع الخيط عند مقابلة الغطاء

٣٦

)٥١(  
  ـ اللفقة المستقيمة١
  ـ رقم الضاغطة٢
  ـ القدم الضاغطة٣
  "أ"ـ القدم الضاغطة المعيارية ٤
  ـ شدة الخيط٥
  . القدم الضاغطة احاللالكهرباء قبل /  مفتاح الطاقة أغلق: ـ تحذير ٦

   وخيوط المكوكبرةاإلاسحب : بداية الخياطة * 
   القدم الضاغطة خلف الماكينة ،أسفل 

  . ثم ارخي القدم الضاغطة لبدء الخياطة
  
  
  

  اوقف الخياطة ،: نهاية الخياطة * 
   ثم ادفع زر تشذيب الخيط لتنسيقه وضبطه

  ٢١٠: جي 
  

  عن طريق زر تشذيب الخيط
  ادفع زر تشذيب الخيط لتهذيب وضبط الخيط

  ١١٠ ـ جي ٢١٠جي 
   قطع الخيط موجهة غطاءأداةريق عن ط

   الشريحة 
  أداةيمكن ايضا قطع الخيوط بواسطة 

   قطع الخيط عند مقابلة الغطاء
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41~43

41~43

2

3

・

٣٤

)٤٩(  
  ـ رقم النموذج١
  ـ النموذج٢
   المركزياإلبرةـ موضع ٣
   اليسرىاإلبرةـ موضع ٤
   اليمنىاإلبرةـ موضع ٥
  ـ التطبيقات٦
   للصفحةإشارةـ ٧
  ـ لفقة متعرجة٨
   للصفحةإشارةـ ٩

  ـ تعرج من نقطتين١٠
   التنسلىحتـ لفقة مظلمة ١١
  زنتستخدم للمنسوجات خفيفة الو: ـ لفقة مغلقة ١٢
  تستخدم للمنسوجات المرنة : ـ لفقة مظلمة حتى التنسل ١٣
  نوع مزخرف/ ـ نموذج ١٤
  تستخدم للمنسوجات خفيفة الوزن: ـ لفقة معتمة ١٥
  ـ لفقة مثنية١٦
  ـ لفقة مسرجة١٧
  ـ لفقة العين١٨
  رفو/ ـ رتق ١٩

  : اللفقة المثقوبة أنواع
  ـ رقم النوع١
  ـ التطبيقات٢
   للصفحةإشارةـ ٣
  ية مدورةـ نها٤
  أساسيةـ لفقات ذات ثقوب ٥
  ـ نهاية مدورة٦
  مربوطة/ ـ معقدة ٧
  ـ مزخرفة٨

  :  ذات الحشو والخياطة األنواع
  ـ رقم النموذج١
  ـ النموذج٢
  ـ التطبيقات٣
   للصفحةإشارةـ ٤
   الحشور والتضريبأنواعـ ٥

・

٣٤

)٤٩(  
  ـ رقم النموذج١
  ـ النموذج٢
   المركزياإلبرةـ موضع ٣
   اليسرىاإلبرةـ موضع ٤
   اليمنىاإلبرةـ موضع ٥
  ـ التطبيقات٦
   للصفحةإشارةـ ٧
  ـ لفقة متعرجة٨
   للصفحةإشارةـ ٩

  ـ تعرج من نقطتين١٠
   التنسلىحتـ لفقة مظلمة ١١
  زنتستخدم للمنسوجات خفيفة الو: ـ لفقة مغلقة ١٢
  تستخدم للمنسوجات المرنة : ـ لفقة مظلمة حتى التنسل ١٣
  نوع مزخرف/ ـ نموذج ١٤
  تستخدم للمنسوجات خفيفة الوزن: ـ لفقة معتمة ١٥
  ـ لفقة مثنية١٦
  ـ لفقة مسرجة١٧
  ـ لفقة العين١٨
  رفو/ ـ رتق ١٩

  : اللفقة المثقوبة أنواع
  ـ رقم النوع١
  ـ التطبيقات٢
   للصفحةإشارةـ ٣
  ية مدورةـ نها٤
  أساسيةـ لفقات ذات ثقوب ٥
  ـ نهاية مدورة٦
  مربوطة/ ـ معقدة ٧
  ـ مزخرفة٨

  :  ذات الحشو والخياطة األنواع
  ـ رقم النموذج١
  ـ النموذج٢
  ـ التطبيقات٣
   للصفحةإشارةـ ٤
   الحشور والتضريبأنواعـ ٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
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  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥
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٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥
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٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

٣٣  معياريةـ عروة ١٥

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
  
  سار من الياإلبرةـ موضع ٤         المركزيةاإلبرةـ موضع ٣
  
  ـ اللفقة المستقيمة٦            ـ التطبيقات٥
  
  .ـ اللفقة المستقيمة المرنة ٨           للصفحةاإلشارةـ ٧
  
  ـ التعرج ذات ثالثة نفقط١٠          ـ اللفقة المتعرجة٩
  

  ـ اللفقة  المظلمة حتى التنسل١٢            ـ ابليكات١١
  

  ـ لفقة مستقيمة قوية١٤           ـ لفقة مغلقة١٣
  

  معياريةـ عروة ١٥

٣٣

)٤٨(  
  :كيفية اختيار نوع اللفقة 

   اللفقاتأنواع نوع من ١٨٠ـ هناك 
   المركزية بطريقة اتوماتيكيةاإلبرة، يتم اختيار اللفقة المستقيمة لوضع  الماكينة للتشغيل إدارةـ عند 

  . طرق الختيار نوع اللفقة٣ـ هناك 
   عالمة القدم الضاغطة المستخدمةوأيضاتتمكن من خالل شاشة ال سي دي رقم نوع اللفقة المختارة ، 

  النوع من العشرات/ ـ رقم النموذج ١
  شراتالنوع من الع/ ـ رقم النموذج ٢
  ـ زر اختيار النموذج٣
  
  
  
  : العملية األنواعـ ١

ثم اختر رقم نوع اللفقة المطلوبة ،       ) ( طريقة اختيار النموذج     أومن خالل زر تشغيل نوع      ) (اختر  
  .عن طريق زر اختيار النوع 

  ـ النموذج٢        النموذج/ ـ رقم النوع ١
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   بدء عمل الماكينة أثناءعندئذ تكون علبة تغذية الخيط ت عمل اتوماتيكيا 
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٢٧

)٤١(  
   : اإلبرةتوصيل 

  اإلبرةالطاقة قبل تغيير /  مفتاح الكهرباء أغلق  تحذير
  ـ المفك١
  ـ طقم مفكات٢
  ـ مسمار توقف٣
  .البعيد عنك  بالطرق المسطح اإلبرةـ امسك ٤

   : اإلبرة إزالةـ 
  . موضع لها ، ثم خفض القدم الضاغطة ألعلى اإلبرةتجاهك حتى تصل / ـ حرك عجلة اليد نحوك ١
   .اإلبرة مرة ، ثم انزع ٢-١ تجاهك من باإلبرةـ حرك طقم البراغي الخاص ٢

  
   : اإلبرةـ توصيل 

  )حة ما لم تكن في موضعها بصورة صحياإلبرة إدخالاليمكن ( 
   . اإليقاف من الجزء المسطح البعيد عنك ، ثم ادخلها تماما حتى تلمس مسمار اإلبرةامسك 

   .اإلبرة طقم براغي وأمان بإحكامثم اضغط 
  ـ المفك١
   اإلبرةـ طقم براغي ٢
  اإليقافـ مسمار ٣
   بالجزء المسطح البعيد عنكاإلبرةـ امسك ٤

٢٧
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  . موضع لها ، ثم خفض القدم الضاغطة ألعلى اإلبرةتجاهك حتى تصل / ـ حرك عجلة اليد نحوك ١
   .اإلبرة مرة ، ثم انزع ٢-١ تجاهك من باإلبرةـ حرك طقم البراغي الخاص ٢

  
   : اإلبرةـ توصيل 
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   . اإليقاف من الجزء المسطح البعيد عنك ، ثم ادخلها تماما حتى تلمس مسمار اإلبرةامسك 

   .اإلبرة طقم براغي وأمان بإحكامثم اضغط 
  ـ المفك١
   اإلبرةـ طقم براغي ٢
  اإليقافـ مسمار ٣
   بالجزء المسطح البعيد عنكاإلبرةـ امسك ٤
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  )حة ما لم تكن في موضعها بصورة صحياإلبرة إدخالاليمكن ( 
   . اإليقاف من الجزء المسطح البعيد عنك ، ثم ادخلها تماما حتى تلمس مسمار اإلبرةامسك 

   .اإلبرة طقم براغي وأمان بإحكامثم اضغط 
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  . بالماكينة وأضرار
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٢٩

)٤٣(  
  واإلبرةجدول الخيط : المنسوجات 

منسوجات  ـ

  

  الخيط

  اإلبرة



  منسوجات ذات وزن خفيف

  

شاش ، جورجيت ، 
تريكوه ، صوف 
  منسوجات صناعية

 ، خيط مغزول ،  خيط ٨٠,٩٠خيط حرير رقم 
  ٦٠٩٠ ، خيط مغزول ٨٠,٩٠مغزول رقم 

  

   ذات وزن متوسطمنسوجات

  

 ومنسوجات صناعية ناقطا
 ومنسوجات ن، اقطا

صناعية ، جيرسي خفيف 
، صوف عادي 

  ومنسوجات صناعية

 ، خيط حرير رقم ٦٠ ، ٥٠خيط مغزول رقم 
 ، خيط حرير ٦٠ ، ٥٠ ، خيط مغزول رقم ٥٠

  ٦٠ ، ٥٠ ، خيط مغزول رقم ٥٠رقم 

  

  منسوجات ذات وزن ثقيل

  

قماش قطني ، جيرسي ، 
  طفمع

 ، خيط حرير ، خيط      ٥٠ ،   ٣٠خيط مغزول رقم    
  ٥٠ ، خيط حرير رقم٦٠ ، ٥٠مغزول ، رقم 

  

  . والمكوك اإلبرةـ عموم القول ، يستخدم نفس الخيط لكل من خيط 
 مع المنسوجات ذات    اإلبرة خفيفة الوزن والخيط السميك ، كما تستخدم         األنسجة مع   اإلبرةـ يستخدم كل من الخيط الدقيق وخيط        

  .لوزن الثقيل ا
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  ٩٠ ، ٣٠ـ استخدم الخيط رقم 
   االنتقال لجزء متشابك ، وجه القماش عن طريق اليد أومرير ـ في حالة صعوبة ت

   .أفضل للعقد لعمل تشطيبات إبرةاستخدم ) ٥٠صفحة  ( أحرف أوـ عند عمل خياطة لفقات مزخرفة ، 
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 ، خيط مغزول ،  خيط ٨٠,٩٠خيط حرير رقم 
  ٦٠٩٠ ، خيط مغزول ٨٠,٩٠مغزول رقم 

  

   ذات وزن متوسطمنسوجات

  

 ومنسوجات صناعية ناقطا
 ومنسوجات ن، اقطا

صناعية ، جيرسي خفيف 
، صوف عادي 

  ومنسوجات صناعية

 ، خيط حرير رقم ٦٠ ، ٥٠خيط مغزول رقم 
 ، خيط حرير ٦٠ ، ٥٠ ، خيط مغزول رقم ٥٠

  ٦٠ ، ٥٠ ، خيط مغزول رقم ٥٠رقم 

  

  منسوجات ذات وزن ثقيل

  

قماش قطني ، جيرسي ، 
  طفمع

 ، خيط حرير ، خيط      ٥٠ ،   ٣٠خيط مغزول رقم    
  ٥٠ ، خيط حرير رقم٦٠ ، ٥٠مغزول ، رقم 

  

  . والمكوك اإلبرةـ عموم القول ، يستخدم نفس الخيط لكل من خيط 
 مع المنسوجات ذات    اإلبرة خفيفة الوزن والخيط السميك ، كما تستخدم         األنسجة مع   اإلبرةـ يستخدم كل من الخيط الدقيق وخيط        

  .لوزن الثقيل ا
   والخيط في حالة سليمة من خالل تجريب  الخياطة على المنسوجات التي يتم خياطتهااإلبرة كال من أن تأكدـ 
  .وكذلك المنسوجات الصناعية) مثل المشبك(  الغرز المشبكة تكون جيدة ومناسبة للمنسوجات المستقيمة إبرةـ 

  ٩٠ ، ٣٠ـ استخدم الخيط رقم 
   االنتقال لجزء متشابك ، وجه القماش عن طريق اليد أومرير ـ في حالة صعوبة ت

   .أفضل للعقد لعمل تشطيبات إبرةاستخدم ) ٥٠صفحة  ( أحرف أوـ عند عمل خياطة لفقات مزخرفة ، 
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  .وكذلك المنسوجات الصناعية) مثل المشبك(  الغرز المشبكة تكون جيدة ومناسبة للمنسوجات المستقيمة إبرةـ 

  ٩٠ ، ٣٠ـ استخدم الخيط رقم 
   االنتقال لجزء متشابك ، وجه القماش عن طريق اليد أومرير ـ في حالة صعوبة ت

   .أفضل للعقد لعمل تشطيبات إبرةاستخدم ) ٥٠صفحة  ( أحرف أوـ عند عمل خياطة لفقات مزخرفة ، 

* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 
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جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.
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٢٥

)٣٩(  
   .لإلبرةجهاز الخيط االتوماتيكي 

   رفع الخيطأداةـ ١
  ـ اعمل على تخفيض القدم الضاغطة

  
  
  

  "أ "إلىثم بعد ذلك وصل الخيط ) حتى تصبح ثقيلة( للنصف اإلبرةذلك خفض علبة خيط  ثم بعد اإلبرةـ ارفع 
لموجهـات تمامـا     تماما ، ثم بعد ذلك قم بتزيد الخيط ما بـين ا            اإلبرة تزويد خيط    أداةـ اعمل على تخفيض     

   )اإلبرة بالخيط عن طريق عين اإلبرة خيط أداةتتصل (

  
  اإلبرة يتصل بعين أن اإلبرةـ اعمل على تحرر رافعة و بذلك يمكن لخيط 

  
  ـ اسحب الخيط للخلف

  . بوصة طول٤ أو سم تقريبا ١٠ بمقدار اإلبرة عين ـ اسحب للخارج الخيط من

٢٦

)٤٠(  
  : سحب خيط المكوك 

  اإلبرةـ ارفع القدم الضاغطة ثم امسك برفق طرف خيط 

  
 ، يتم بعد ذلك سحب خيط المكوك المتدلى للخـارج           وألسفل ألعلى اإلبرةـ حرك عجلة اليد ناحيتك لتحريك       

  . بخفة اإلبرةعند سحب خيط 

  
طول ثم مررها تحـت القـدم       ) بوصة٤( سم تقريبا    ١٠ والمكوك بمقدار    اإلبرةرج كل من خيط     ـ اسحب للخا  

  .الضاغطة نحو اتجاه خلف الماكينة 
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 ، يتم بعد ذلك سحب خيط المكوك المتدلى للخـارج           وألسفل ألعلى اإلبرةـ حرك عجلة اليد ناحيتك لتحريك       

  . بخفة اإلبرةعند سحب خيط 

  
طول ثم مررها تحـت القـدم       ) بوصة٤( سم تقريبا    ١٠ والمكوك بمقدار    اإلبرةرج كل من خيط     ـ اسحب للخا  

  .الضاغطة نحو اتجاه خلف الماكينة 
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* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 
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جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.
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   .األداء سوف تعطل عمل الماكينة وسوء األضرار هذه نأ حيث األمرضرورة االهتمام بها 

  
   .١٦-١١ ، رقم اإلبرةـ استخدام 

  ٩٠-٣٠رقم : والخيط 
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   رفع القدم الضاغطةأداةـ ارفع 

  
  .تجاه مسمار العلبة ـ ضع بكرة الخيط على مسمار العلبة وغطاء العلبة على ا

  ـ غطاء ملف الخيط١
  ـ الملف الصغير ٢
  ـ غطاء ملف الخيط٣
  ـ ملف الخيط الكبير٤

١٩

 )٣٣(  
  تجهيز خيط المكوك

   علبة المكوكإدخال أو/  المكوكإخراج الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
   المكوكإخراجـ 

  ـ فتح غطاء الخطافية
  ء الخطافيةـ غطا

   المكوكإخراجـ 
  
  
  

   الخيط يظل متشابكأن كان بالمكوك قليل من الخيط ، اليجب استخدامه حيث إذاـ 
   من المكوك قد التعمل بكفاءةاألخرى األنواع أماـ استخدم فقط المكوك المصمم لهذا الغرض 

  ـ ضبط ملف الخيط
  ـ ملف صغير١
  ـ غطاء الملف٢
  ـ غطاء الملف٣
  ـ ملف كبير ٤
  
  

  . ـ ضع ملف الخيط على مسمار الملف وغطاء الملف ناحية مسمار الملف 
  ) الوعاء ( ـ التستخدم الشكل المخروطي 

   ذلكأنللخيط مع قدر قليل من الخيط ، حيث 
   يؤدي لخروجأو قد يسبب تشابك الخيط ، 

  .  ، عند بدء الخياطة اإلبرة الخيط من عين 

١٩

 )٣٣(  
  تجهيز خيط المكوك

   علبة المكوكإدخال أو/  المكوكإخراج الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
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  . ـ ضع ملف الخيط على مسمار الملف وغطاء الملف ناحية مسمار الملف 
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   يؤدي لخروجأو قد يسبب تشابك الخيط ، 
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   رفع القدم الضاغطةأداةـ ارفع 
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)٣٨(  
  توجيه الخيط

  ـ امسك طرف الخيط والخيط معا طبقا لعالمة السهم 
   القدم الضاغطة مرفوعة ، أن تأكدـ 

   الماكينة ربما اليتم تغذيتها بالخيطأنحيث 
  
  
  
  
  
  
  
  

  خيط يتم تثبيته بالماكينة  الأن تأكدـ 

  
  . من الناحية اليمنى " ٦"ـ توجيه الخيط 
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   الماكينة ربما اليتم تغذيتها بالخيطأنحيث 
  
  
  
  
  
  
  
  

  خيط يتم تثبيته بالماكينة  الأن تأكدـ 
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*
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15

ةيبرعلا

B

A

C

3

2

1

5

F

4

D

E

C

6

٢١

)٣٥(  
  وضع المكوك

  ـ ضع المكوك داخل علبة المكوك
  ـ ضع المكوك حتى يتم لف الخيط باتجاه

   عكس اتجاه عقارب الساعة
  
  
  
  
  
  

  ؟ ب ـ عن طريق سحب نهاية الخيط " أ" الخيط أخاديدـ 
  
  
  
  
  
  
  

  ـ غلق غطاء الخطافية
  ألعلىأبدا الخياطة بعد سحب خيط المكوك 

  "ألعلىسحب خيط المكوك  "إلى ، يشار باإلبرةوبعد توصيل الخيط 

٢١

)٣٥(  
  وضع المكوك

  ـ ضع المكوك داخل علبة المكوك
  ـ ضع المكوك حتى يتم لف الخيط باتجاه

   عكس اتجاه عقارب الساعة
  
  
  
  
  
  

  ؟ ب ـ عن طريق سحب نهاية الخيط " أ" الخيط أخاديدـ 
  
  
  
  
  
  
  

  ـ غلق غطاء الخطافية
  ألعلىأبدا الخياطة بعد سحب خيط المكوك 

  "ألعلىسحب خيط المكوك  "إلى ، يشار باإلبرةوبعد توصيل الخيط 
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  وضع المكوك

  ـ ضع المكوك داخل علبة المكوك
  ـ ضع المكوك حتى يتم لف الخيط باتجاه

   عكس اتجاه عقارب الساعة
  
  
  
  
  
  

  ؟ ب ـ عن طريق سحب نهاية الخيط " أ" الخيط أخاديدـ 
  
  
  
  
  
  
  

  ـ غلق غطاء الخطافية
  ألعلىأبدا الخياطة بعد سحب خيط المكوك 

  "ألعلىسحب خيط المكوك  "إلى ، يشار باإلبرةوبعد توصيل الخيط 
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  وضع المكوك

  ـ ضع المكوك داخل علبة المكوك
  ـ ضع المكوك حتى يتم لف الخيط باتجاه

   عكس اتجاه عقارب الساعة
  
  
  
  
  
  

  ؟ ب ـ عن طريق سحب نهاية الخيط " أ" الخيط أخاديدـ 
  
  
  
  
  
  
  

  ـ غلق غطاء الخطافية
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  وضع المكوك

  ـ ضع المكوك داخل علبة المكوك
  ـ ضع المكوك حتى يتم لف الخيط باتجاه
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  ـ غلق غطاء الخطافية
  ألعلىأبدا الخياطة بعد سحب خيط المكوك 

  "ألعلىسحب خيط المكوك  "إلى ، يشار باإلبرةوبعد توصيل الخيط 

* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.
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كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف
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* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف
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* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.
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.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات
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الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 

G2209.4/رطل20.7كجم

G1208.9/رطل19.6كجم

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.

* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 

G2209.4/رطل20.7كجم

G1208.9/رطل19.6كجم

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.

C

* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 

G2209.4/رطل20.7كجم

G1208.9/رطل19.6كجم

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.



14

4

1

2

3

5

5

4

3

4

1

2

2

١٩

 )٣٣(  
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   علبة المكوكإدخال أو/  المكوكإخراج الكهرباء قبل إغالقيتم   تحذير
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  ـ فتح غطاء الخطافية
  ء الخطافيةـ غطا

   المكوكإخراجـ 
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   من المكوك قد التعمل بكفاءةاألخرى األنواع أماـ استخدم فقط المكوك المصمم لهذا الغرض 
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١٥

)٢٩(  
  تغيير القدم الضاغطة

   وتثبيت القدم الضاغطةإزالة
 الكهرباء قبـل وضـع القـدم        إغالقيتم    حذيرت

  الضاغطة
  ـ القدم الضاغطة١
   حمل القدم الضاغطةأداةـ ٢
  ـ القدم الضاغطة٣
   حمل القدم الضاغطةةاأد داخل أخاديدـ ٤
  أمانـ دبوس ٥
  ـ عالقة القدم الضاغطة٦

   القدم الضاغطةإزالةـ 
   والقدم الضاغطةاإلبرةـ ارفع ١
   القدم الضاغطةإلزالةلقدم الضاغطة ـ اضغط على زر تحرير ا٢

  ـ تثبيت القدم الضاغطة
 حمل القدم الضاغطة ، ثم بعد       بأداة الموجودة   واألخاديد تنظيم الدبوس الخاص بالقدم الضاغطة       أواعمل صف   

  . الرفعأداة حمل القدم الضاغطة من خالل أداةذلك اعمل على خفض 
   اللفقات يتم خياطتها أنواعقدم الضاغطة المناسبة لكل نوع من  الأداةـ لكل قدم ضاغطة توجد عالمة ، استخدم 
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   حمل القدم الضاغطةأداةـ براغي ضبط ٢
   حمل القدم الضاغطةأداةـ براغي ضبط ٣
  ـ ذراع الضغط٤
   حمل القدم الضاغطةأداةـ ٥

   حمل القدم الضاغطةداةأ إزالةـ 
   رفع القدم الضاغطةأداة ثم اإلبرةـ ارفع ١
   حمل القدم الضاغطةأداة حمل القدم الضاغطة ناحية اليسار  ثم انزع ألداةـ حرر براغي الضبط ٢

  . حمل القدم الضاغطة أداةـ تركيب 
 أخـدود ( القدم الضاغطة     حمل ألداة فتحة   أوتصفيف وتنظيم ثقب البراغي عند الذراع الضاغط مع وجود ثقب           

  .األيمن للجانب إدارته برغي الضبط وبقوة من خالل بإحكاماربط ) طويل

١٦

)٣٠(  
  .  حمل القدم الضاغطة أداة توتثبي إزالة

  . حمل القدم الضاغطة أداةـ ١
   حمل القدم الضاغطةأداةـ براغي ضبط ٢
   حمل القدم الضاغطةأداةـ براغي ضبط ٣
  ـ ذراع الضغط٤
   حمل القدم الضاغطةأداةـ ٥

   حمل القدم الضاغطةداةأ إزالةـ 
   رفع القدم الضاغطةأداة ثم اإلبرةـ ارفع ١
   حمل القدم الضاغطةأداة حمل القدم الضاغطة ناحية اليسار  ثم انزع ألداةـ حرر براغي الضبط ٢

  . حمل القدم الضاغطة أداةـ تركيب 
 أخـدود ( القدم الضاغطة     حمل ألداة فتحة   أوتصفيف وتنظيم ثقب البراغي عند الذراع الضاغط مع وجود ثقب           

  .األيمن للجانب إدارته برغي الضبط وبقوة من خالل بإحكاماربط ) طويل
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١٢

)٢٠(  
   التشغيل أزراراسم وعمل 

١  
  

 لعدد  األيمن لعدد الشدات ، والجانب      األيسريستخدم الختيار النموذج ، الجانب        ختيار النموذجزر ا
  الوحدات

٢  
  

ــزاق  ــرض الزق / ع
   الضبطأزرار

  اإلبرةالتعرج وموضع / يستخدم لتغيير عرض الزقزاق 

٣  
  

 ضــبط طــول أزرار
  اللفقة

  يستخدم لتغيير طول اللفقة

  ٢١٠جي 

  

ــة   ــة المغلقـ اللفقـ
توماتيكيـــة وزر اال

  تشذيب الخيط

يظهر على الشاشة وتقوم الماكينة بعمل لفقـات        ) (عند الضغط فان الرمز     
مغلقة اتوماتيكية عند بدء الخياطة ونهاية الخياطة ثم يقطـع طرفـي الخـيط              

  بانتظام

  
  
٤  

  جي

 ١١٠  

ــة  ــةاللفقـ  المغلقـ
  االتوماتيكية

كينة بعمل لفقـات    يظهر على الشاشة وتقوم الما    ) ( فان الرمز    الضغطعند  
  اتوماتيكية عند بدء الخياطة وانتهاء الخياطة

  ٢١٠جي  ٥

  

  

 / ألعلــى اإلبــرةزر 
 زر تشغيل وضع    أسفل
   اإلبرة إيقاف

 الخياطة تتوقف الماكينة عن الخياطة ، اضغط على هذا الـزر لتغييـر              أثناء
 أعلـى  في موضع    اإلبرة عندما تكون    اإلبرة من ثبات    أسفل / ألعلىالموضع  

 فـي   اإلبـرة  ، وعندما تكون     ألسفل تتحرك   اإلبرةبعد الضغط عليها ، فان      و
 عند الضغط على الزر     اإلبرة ثم بعد الضغط عليها عندئذ تتحرك        أسفلموضع  

 اإلبرةبصورة مستمرة ، يكون جاز لعمل برمجة ويمكن اختيار موضع توقف            
يظهر على   ، وعند الضغط فان الرموز   ألسفل أم ألعلىسواء  

 أعلـى  تتوقف عنـد   اإلبرة فان   شة ، وعند الضغط على الرمز       الشا

 علـى   اإلبـرة  تتوقف   موضع لها ، وعند الخياطة باستخدام الرمز        
   موضع لها أدنى

٦  

  

ــة  ــشغيل طريق زر ت
  اختيار النموذج

نمـاذج  ) / (يستخدم لتغيير طريقة اختيار النموذج ، النماذج العملية         

((الحـروف   /  )نمـاذج الزخرفـة  (ذات نقطة واحـدة  

  
٧  

  
   نماذج النقطة الواحدة داخل الذاكرةأو المختارة األحرفيستخدم لتخزين   زر الذاكرة

٨  
  

 نموذج اللفقة المختارة ، وعند الضغط على الزر مرة واحدة ،            إللغاءيستخدم    زر التوضيح
ميع فان النموذج الذي يتم اختياره يلغى وعند الضغط بصورة مستمرة ، فان ج            

  . اللفقة المختارة تلغىأنماط
  )٨٠ ص إلى باإلشارة( يستخدم لضبط شكل النماذج   زر ضبط النموذج    ٩

  

١٢

)٢٠(  
   التشغيل أزراراسم وعمل 

١  
  

 لعدد  األيمن لعدد الشدات ، والجانب      األيسريستخدم الختيار النموذج ، الجانب        ختيار النموذجزر ا
  الوحدات

٢  
  

ــزاق  ــرض الزق / ع
   الضبطأزرار

  اإلبرةالتعرج وموضع / يستخدم لتغيير عرض الزقزاق 

٣  
  

 ضــبط طــول أزرار
  اللفقة

  يستخدم لتغيير طول اللفقة

  ٢١٠جي 

  

ــة   ــة المغلقـ اللفقـ
توماتيكيـــة وزر اال

  تشذيب الخيط

يظهر على الشاشة وتقوم الماكينة بعمل لفقـات        ) (عند الضغط فان الرمز     
مغلقة اتوماتيكية عند بدء الخياطة ونهاية الخياطة ثم يقطـع طرفـي الخـيط              

  بانتظام

  
  
٤  

  جي

 ١١٠  

ــة  ــةاللفقـ  المغلقـ
  االتوماتيكية

كينة بعمل لفقـات    يظهر على الشاشة وتقوم الما    ) ( فان الرمز    الضغطعند  
  اتوماتيكية عند بدء الخياطة وانتهاء الخياطة

  ٢١٠جي  ٥

  

  

 / ألعلــى اإلبــرةزر 
 زر تشغيل وضع    أسفل
   اإلبرة إيقاف

 الخياطة تتوقف الماكينة عن الخياطة ، اضغط على هذا الـزر لتغييـر              أثناء
 أعلـى  في موضع    اإلبرة عندما تكون    اإلبرة من ثبات    أسفل / ألعلىالموضع  

 فـي   اإلبـرة  ، وعندما تكون     ألسفل تتحرك   اإلبرةبعد الضغط عليها ، فان      و
 عند الضغط على الزر     اإلبرة ثم بعد الضغط عليها عندئذ تتحرك        أسفلموضع  

 اإلبرةبصورة مستمرة ، يكون جاز لعمل برمجة ويمكن اختيار موضع توقف            
يظهر على   ، وعند الضغط فان الرموز   ألسفل أم ألعلىسواء  

 أعلـى  تتوقف عنـد   اإلبرة فان   شة ، وعند الضغط على الرمز       الشا

 علـى   اإلبـرة  تتوقف   موضع لها ، وعند الخياطة باستخدام الرمز        
   موضع لها أدنى

٦  

  

ــة  ــشغيل طريق زر ت
  اختيار النموذج

نمـاذج  ) / (يستخدم لتغيير طريقة اختيار النموذج ، النماذج العملية         

((الحـروف   /  )نمـاذج الزخرفـة  (ذات نقطة واحـدة  

  
٧  

  
   نماذج النقطة الواحدة داخل الذاكرةأو المختارة األحرفيستخدم لتخزين   زر الذاكرة

٨  
  

 نموذج اللفقة المختارة ، وعند الضغط على الزر مرة واحدة ،            إللغاءيستخدم    زر التوضيح
ميع فان النموذج الذي يتم اختياره يلغى وعند الضغط بصورة مستمرة ، فان ج            

  . اللفقة المختارة تلغىأنماط
  )٨٠ ص إلى باإلشارة( يستخدم لضبط شكل النماذج   زر ضبط النموذج    ٩

  

١٢

)٢٠(  
   التشغيل أزراراسم وعمل 

١  
  

 لعدد  األيمن لعدد الشدات ، والجانب      األيسريستخدم الختيار النموذج ، الجانب        ختيار النموذجزر ا
  الوحدات

٢  
  

ــزاق  ــرض الزق / ع
   الضبطأزرار

  اإلبرةالتعرج وموضع / يستخدم لتغيير عرض الزقزاق 

٣  
  

 ضــبط طــول أزرار
  اللفقة

  يستخدم لتغيير طول اللفقة

  ٢١٠جي 

  

ــة   ــة المغلقـ اللفقـ
توماتيكيـــة وزر اال

  تشذيب الخيط

يظهر على الشاشة وتقوم الماكينة بعمل لفقـات        ) (عند الضغط فان الرمز     
مغلقة اتوماتيكية عند بدء الخياطة ونهاية الخياطة ثم يقطـع طرفـي الخـيط              

  بانتظام

  
  
٤  

  جي

 ١١٠  

ــة  ــةاللفقـ  المغلقـ
  االتوماتيكية

كينة بعمل لفقـات    يظهر على الشاشة وتقوم الما    ) ( فان الرمز    الضغطعند  
  اتوماتيكية عند بدء الخياطة وانتهاء الخياطة

  ٢١٠جي  ٥

  

  

 / ألعلــى اإلبــرةزر 
 زر تشغيل وضع    أسفل
   اإلبرة إيقاف

 الخياطة تتوقف الماكينة عن الخياطة ، اضغط على هذا الـزر لتغييـر              أثناء
 أعلـى  في موضع    اإلبرة عندما تكون    اإلبرة من ثبات    أسفل / ألعلىالموضع  

 فـي   اإلبـرة  ، وعندما تكون     ألسفل تتحرك   اإلبرةبعد الضغط عليها ، فان      و
 عند الضغط على الزر     اإلبرة ثم بعد الضغط عليها عندئذ تتحرك        أسفلموضع  

 اإلبرةبصورة مستمرة ، يكون جاز لعمل برمجة ويمكن اختيار موضع توقف            
يظهر على   ، وعند الضغط فان الرموز   ألسفل أم ألعلىسواء  

 أعلـى  تتوقف عنـد   اإلبرة فان   شة ، وعند الضغط على الرمز       الشا

 علـى   اإلبـرة  تتوقف   موضع لها ، وعند الخياطة باستخدام الرمز        
   موضع لها أدنى

٦  

  

ــة  ــشغيل طريق زر ت
  اختيار النموذج

نمـاذج  ) / (يستخدم لتغيير طريقة اختيار النموذج ، النماذج العملية         

((الحـروف   /  )نمـاذج الزخرفـة  (ذات نقطة واحـدة  

  
٧  

  
   نماذج النقطة الواحدة داخل الذاكرةأو المختارة األحرفيستخدم لتخزين   زر الذاكرة

٨  
  

 نموذج اللفقة المختارة ، وعند الضغط على الزر مرة واحدة ،            إللغاءيستخدم    زر التوضيح
ميع فان النموذج الذي يتم اختياره يلغى وعند الضغط بصورة مستمرة ، فان ج            

  . اللفقة المختارة تلغىأنماط
  )٨٠ ص إلى باإلشارة( يستخدم لضبط شكل النماذج   زر ضبط النموذج    ٩

  

١٢

)٢٠(  
   التشغيل أزراراسم وعمل 

١  
  

 لعدد  األيمن لعدد الشدات ، والجانب      األيسريستخدم الختيار النموذج ، الجانب        ختيار النموذجزر ا
  الوحدات

٢  
  

ــزاق  ــرض الزق / ع
   الضبطأزرار

  اإلبرةالتعرج وموضع / يستخدم لتغيير عرض الزقزاق 

٣  
  

 ضــبط طــول أزرار
  اللفقة

  يستخدم لتغيير طول اللفقة

  ٢١٠جي 

  

ــة   ــة المغلقـ اللفقـ
توماتيكيـــة وزر اال

  تشذيب الخيط

يظهر على الشاشة وتقوم الماكينة بعمل لفقـات        ) (عند الضغط فان الرمز     
مغلقة اتوماتيكية عند بدء الخياطة ونهاية الخياطة ثم يقطـع طرفـي الخـيط              

  بانتظام

  
  
٤  

  جي

 ١١٠  

ــة  ــةاللفقـ  المغلقـ
  االتوماتيكية

كينة بعمل لفقـات    يظهر على الشاشة وتقوم الما    ) ( فان الرمز    الضغطعند  
  اتوماتيكية عند بدء الخياطة وانتهاء الخياطة

  ٢١٠جي  ٥

  

  

 / ألعلــى اإلبــرةزر 
 زر تشغيل وضع    أسفل
   اإلبرة إيقاف

 الخياطة تتوقف الماكينة عن الخياطة ، اضغط على هذا الـزر لتغييـر              أثناء
 أعلـى  في موضع    اإلبرة عندما تكون    اإلبرة من ثبات    أسفل / ألعلىالموضع  

 فـي   اإلبـرة  ، وعندما تكون     ألسفل تتحرك   اإلبرةبعد الضغط عليها ، فان      و
 عند الضغط على الزر     اإلبرة ثم بعد الضغط عليها عندئذ تتحرك        أسفلموضع  

 اإلبرةبصورة مستمرة ، يكون جاز لعمل برمجة ويمكن اختيار موضع توقف            
يظهر على   ، وعند الضغط فان الرموز   ألسفل أم ألعلىسواء  

 أعلـى  تتوقف عنـد   اإلبرة فان   شة ، وعند الضغط على الرمز       الشا

 علـى   اإلبـرة  تتوقف   موضع لها ، وعند الخياطة باستخدام الرمز        
   موضع لها أدنى

٦  

  

ــة  ــشغيل طريق زر ت
  اختيار النموذج

نمـاذج  ) / (يستخدم لتغيير طريقة اختيار النموذج ، النماذج العملية         

((الحـروف   /  )نمـاذج الزخرفـة  (ذات نقطة واحـدة  

  
٧  

  
   نماذج النقطة الواحدة داخل الذاكرةأو المختارة األحرفيستخدم لتخزين   زر الذاكرة

٨  
  

 نموذج اللفقة المختارة ، وعند الضغط على الزر مرة واحدة ،            إللغاءيستخدم    زر التوضيح
ميع فان النموذج الذي يتم اختياره يلغى وعند الضغط بصورة مستمرة ، فان ج            

  . اللفقة المختارة تلغىأنماط
  )٨٠ ص إلى باإلشارة( يستخدم لضبط شكل النماذج   زر ضبط النموذج    ٩

  

١٢

)٢٠(  
   التشغيل أزراراسم وعمل 

١  
  

 لعدد  األيمن لعدد الشدات ، والجانب      األيسريستخدم الختيار النموذج ، الجانب        ختيار النموذجزر ا
  الوحدات

٢  
  

ــزاق  ــرض الزق / ع
   الضبطأزرار

  اإلبرةالتعرج وموضع / يستخدم لتغيير عرض الزقزاق 

٣  
  

 ضــبط طــول أزرار
  اللفقة

  يستخدم لتغيير طول اللفقة

  ٢١٠جي 

  

ــة   ــة المغلقـ اللفقـ
توماتيكيـــة وزر اال

  تشذيب الخيط

يظهر على الشاشة وتقوم الماكينة بعمل لفقـات        ) (عند الضغط فان الرمز     
مغلقة اتوماتيكية عند بدء الخياطة ونهاية الخياطة ثم يقطـع طرفـي الخـيط              

  بانتظام

  
  
٤  

  جي

 ١١٠  

ــة  ــةاللفقـ  المغلقـ
  االتوماتيكية

كينة بعمل لفقـات    يظهر على الشاشة وتقوم الما    ) ( فان الرمز    الضغطعند  
  اتوماتيكية عند بدء الخياطة وانتهاء الخياطة

  ٢١٠جي  ٥

  

  

 / ألعلــى اإلبــرةزر 
 زر تشغيل وضع    أسفل
   اإلبرة إيقاف

 الخياطة تتوقف الماكينة عن الخياطة ، اضغط على هذا الـزر لتغييـر              أثناء
 أعلـى  في موضع    اإلبرة عندما تكون    اإلبرة من ثبات    أسفل / ألعلىالموضع  

 فـي   اإلبـرة  ، وعندما تكون     ألسفل تتحرك   اإلبرةبعد الضغط عليها ، فان      و
 عند الضغط على الزر     اإلبرة ثم بعد الضغط عليها عندئذ تتحرك        أسفلموضع  

 اإلبرةبصورة مستمرة ، يكون جاز لعمل برمجة ويمكن اختيار موضع توقف            
يظهر على   ، وعند الضغط فان الرموز   ألسفل أم ألعلىسواء  

 أعلـى  تتوقف عنـد   اإلبرة فان   شة ، وعند الضغط على الرمز       الشا

 علـى   اإلبـرة  تتوقف   موضع لها ، وعند الخياطة باستخدام الرمز        
   موضع لها أدنى

٦  

  

ــة  ــشغيل طريق زر ت
  اختيار النموذج
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 نموذج اللفقة المختارة ، وعند الضغط على الزر مرة واحدة ،            إللغاءيستخدم    زر التوضيح
ميع فان النموذج الذي يتم اختياره يلغى وعند الضغط بصورة مستمرة ، فان ج            

  . اللفقة المختارة تلغىأنماط
  )٨٠ ص إلى باإلشارة( يستخدم لضبط شكل النماذج   زر ضبط النموذج    ٩

  

١٢

)٢٠(  
   التشغيل أزراراسم وعمل 

١  
  

 لعدد  األيمن لعدد الشدات ، والجانب      األيسريستخدم الختيار النموذج ، الجانب        ختيار النموذجزر ا
  الوحدات

٢  
  

ــزاق  ــرض الزق / ع
   الضبطأزرار

  اإلبرةالتعرج وموضع / يستخدم لتغيير عرض الزقزاق 

٣  
  

 ضــبط طــول أزرار
  اللفقة

  يستخدم لتغيير طول اللفقة

  ٢١٠جي 

  

ــة   ــة المغلقـ اللفقـ
توماتيكيـــة وزر اال

  تشذيب الخيط

يظهر على الشاشة وتقوم الماكينة بعمل لفقـات        ) (عند الضغط فان الرمز     
مغلقة اتوماتيكية عند بدء الخياطة ونهاية الخياطة ثم يقطـع طرفـي الخـيط              

  بانتظام

  
  
٤  

  جي

 ١١٠  

ــة  ــةاللفقـ  المغلقـ
  االتوماتيكية

كينة بعمل لفقـات    يظهر على الشاشة وتقوم الما    ) ( فان الرمز    الضغطعند  
  اتوماتيكية عند بدء الخياطة وانتهاء الخياطة

  ٢١٠جي  ٥

  

  

 / ألعلــى اإلبــرةزر 
 زر تشغيل وضع    أسفل
   اإلبرة إيقاف

 الخياطة تتوقف الماكينة عن الخياطة ، اضغط على هذا الـزر لتغييـر              أثناء
 أعلـى  في موضع    اإلبرة عندما تكون    اإلبرة من ثبات    أسفل / ألعلىالموضع  

 فـي   اإلبـرة  ، وعندما تكون     ألسفل تتحرك   اإلبرةبعد الضغط عليها ، فان      و
 عند الضغط على الزر     اإلبرة ثم بعد الضغط عليها عندئذ تتحرك        أسفلموضع  

 اإلبرةبصورة مستمرة ، يكون جاز لعمل برمجة ويمكن اختيار موضع توقف            
يظهر على   ، وعند الضغط فان الرموز   ألسفل أم ألعلىسواء  

 أعلـى  تتوقف عنـد   اإلبرة فان   شة ، وعند الضغط على الرمز       الشا

 علـى   اإلبـرة  تتوقف   موضع لها ، وعند الخياطة باستخدام الرمز        
   موضع لها أدنى

٦  

  

ــة  ــشغيل طريق زر ت
  اختيار النموذج

نمـاذج  ) / (يستخدم لتغيير طريقة اختيار النموذج ، النماذج العملية         

((الحـروف   /  )نمـاذج الزخرفـة  (ذات نقطة واحـدة  

  
٧  

  
   نماذج النقطة الواحدة داخل الذاكرةأو المختارة األحرفيستخدم لتخزين   زر الذاكرة

٨  
  

 نموذج اللفقة المختارة ، وعند الضغط على الزر مرة واحدة ،            إللغاءيستخدم    زر التوضيح
ميع فان النموذج الذي يتم اختياره يلغى وعند الضغط بصورة مستمرة ، فان ج            

  . اللفقة المختارة تلغىأنماط
  )٨٠ ص إلى باإلشارة( يستخدم لضبط شكل النماذج   زر ضبط النموذج    ٩

  

١٢

)٢٠(  
   التشغيل أزراراسم وعمل 

١  
  

 لعدد  األيمن لعدد الشدات ، والجانب      األيسريستخدم الختيار النموذج ، الجانب        ختيار النموذجزر ا
  الوحدات

٢  
  

ــزاق  ــرض الزق / ع
   الضبطأزرار

  اإلبرةالتعرج وموضع / يستخدم لتغيير عرض الزقزاق 

٣  
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توماتيكيـــة وزر اال

  تشذيب الخيط

يظهر على الشاشة وتقوم الماكينة بعمل لفقـات        ) (عند الضغط فان الرمز     
مغلقة اتوماتيكية عند بدء الخياطة ونهاية الخياطة ثم يقطـع طرفـي الخـيط              
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 علـى   اإلبـرة  تتوقف   موضع لها ، وعند الخياطة باستخدام الرمز        
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  )٨٠ ص إلى باإلشارة( يستخدم لضبط شكل النماذج   زر ضبط النموذج    ٩
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١١

)١٩(  
   ا لتشغيل أزرار وعمل بعض أسماء
   التشغيل أزرارو شاشة �

   ٢١٠  جي     
   اإلبرة إيقافطريقة 

   ↑ موضع لها أعلى عند اإلبرةـ تتوقف ١
  ↓ موضع لها أدنى عند اإلبرةتتوقف 

  )عالمة ( ـ استخدام القدم الضاغطة ٢
  ـ رقم النوع٣
  )طول اللفقة (ـ عرض الزقزاق ٤
  زر ضبط وتعديل عرض الزقزاق. ٢ـ ٦    زر اختيار النوع. ١ـ ٥
  النمط/ ريقة اختيار النوع ـ ط٧

  زر ضبط ومالءمة طول اللفقة . ٣    
   وزر تشذيب الخيطآليةـ لفقة مقفلة ٤
  زر التشغيل  / اإلبرة إيقاف وموضع أسفل / ألعلى اإلبرةـ زر ٥
  . النوع أو النمط ومالئمةـ زر ضبط ٨   ـ زر االيضاح٧    زر التشغيل / ـ طريقة اختيار النوع ٦

  ١١٠ جي   
   : اإلبرة إيقافموضع 
  ↑ مكان لها أعلى عند اإلبرةتوقف 
  ↓ موضع لها ىعندا دن اإلبرةتوقف 

  طريقة اختيار النموذج   
  النماذج العملية

  ) (األحرفالموضع الواحد / نماذج ذات النقطة 
  

  استخدام القدم الضاغطة
  )عالمة ( 

  رقم النموذج
  التعرج/ عرض الزقزاق 

  طول اللفقة
          ر النموذجـ زر اختيا١
  اإلبرة إيقافـ زر مفتاح تشغيل موضع ٥
          ـ عرض الزقزاق٢
  ـ زر تشغيل طريقة اختيار النموذج٦

        زر الضبط
  ـ زر الذاكرة٧
  اإليضاحـ زر ٨     ـ زر ضبط طول اللفقة٣
  ـ زر ضبط النماذج٩    ـ زر اللفقة المغلقة االتوماتيكية٤

   العمليةاألنواع
   ذات النقطة الواحدةاألنواع

  األحرف



١١

)١٩(  
   ا لتشغيل أزرار وعمل بعض أسماء
   التشغيل أزرارو شاشة �

   ٢١٠  جي     
   اإلبرة إيقافطريقة 

   ↑ موضع لها أعلى عند اإلبرةـ تتوقف ١
  ↓ موضع لها أدنى عند اإلبرةتتوقف 

  )عالمة ( ـ استخدام القدم الضاغطة ٢
  ـ رقم النوع٣
  )طول اللفقة (ـ عرض الزقزاق ٤
  زر ضبط وتعديل عرض الزقزاق. ٢ـ ٦    زر اختيار النوع. ١ـ ٥
  النمط/ ريقة اختيار النوع ـ ط٧

  زر ضبط ومالءمة طول اللفقة . ٣    
   وزر تشذيب الخيطآليةـ لفقة مقفلة ٤
  زر التشغيل  / اإلبرة إيقاف وموضع أسفل / ألعلى اإلبرةـ زر ٥
  . النوع أو النمط ومالئمةـ زر ضبط ٨   ـ زر االيضاح٧    زر التشغيل / ـ طريقة اختيار النوع ٦

  ١١٠ جي   
   : اإلبرة إيقافموضع 
  ↑ مكان لها أعلى عند اإلبرةتوقف 
  ↓ موضع لها ىعندا دن اإلبرةتوقف 
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  اإلبرة إيقافـ زر مفتاح تشغيل موضع ٥
          ـ عرض الزقزاق٢
  ـ زر تشغيل طريقة اختيار النموذج٦

        زر الضبط
  ـ زر الذاكرة٧
  اإليضاحـ زر ٨     ـ زر ضبط طول اللفقة٣
  ـ زر ضبط النماذج٩    ـ زر اللفقة المغلقة االتوماتيكية٤

   العمليةاألنواع
   ذات النقطة الواحدةاألنواع

  األحرف



١١

)١٩(  
   ا لتشغيل أزرار وعمل بعض أسماء
   التشغيل أزرارو شاشة �
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   اإلبرة إيقافطريقة 

   ↑ موضع لها أعلى عند اإلبرةـ تتوقف ١
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  زر ضبط ومالءمة طول اللفقة . ٣    
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  زر التشغيل  / اإلبرة إيقاف وموضع أسفل / ألعلى اإلبرةـ زر ٥
  . النوع أو النمط ومالئمةـ زر ضبط ٨   ـ زر االيضاح٧    زر التشغيل / ـ طريقة اختيار النوع ٦

  ١١٠ جي   
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  اإليضاحـ زر ٨     ـ زر ضبط طول اللفقة٣
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  األحرف
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   التشغيل أزرارو شاشة �
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   اإلبرة إيقافطريقة 
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  زر ضبط وتعديل عرض الزقزاق. ٢ـ ٦    زر اختيار النوع. ١ـ ٥
  النمط/ ريقة اختيار النوع ـ ط٧

  زر ضبط ومالءمة طول اللفقة . ٣    
   وزر تشذيب الخيطآليةـ لفقة مقفلة ٤
  زر التشغيل  / اإلبرة إيقاف وموضع أسفل / ألعلى اإلبرةـ زر ٥
  . النوع أو النمط ومالئمةـ زر ضبط ٨   ـ زر االيضاح٧    زر التشغيل / ـ طريقة اختيار النوع ٦
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  ↓ موضع لها ىعندا دن اإلبرةتوقف 
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  ـ زر ضبط النماذج٩    ـ زر اللفقة المغلقة االتوماتيكية٤

   العمليةاألنواع
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   ا لتشغيل أزرار وعمل بعض أسماء
   التشغيل أزرارو شاشة �
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   ↑ موضع لها أعلى عند اإلبرةـ تتوقف ١
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  زر ضبط ومالءمة طول اللفقة . ٣    
   وزر تشذيب الخيطآليةـ لفقة مقفلة ٤
  زر التشغيل  / اإلبرة إيقاف وموضع أسفل / ألعلى اإلبرةـ زر ٥
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  ↓ موضع لها ىعندا دن اإلبرةتوقف 
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  اإلبرة إيقافـ زر مفتاح تشغيل موضع ٥
          ـ عرض الزقزاق٢
  ـ زر تشغيل طريقة اختيار النموذج٦

        زر الضبط
  ـ زر الذاكرة٧
  اإليضاحـ زر ٨     ـ زر ضبط طول اللفقة٣
  ـ زر ضبط النماذج٩    ـ زر اللفقة المغلقة االتوماتيكية٤

   العمليةاألنواع
   ذات النقطة الواحدةاألنواع
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  النمط/ ريقة اختيار النوع ـ ط٧

  زر ضبط ومالءمة طول اللفقة . ٣    
   وزر تشذيب الخيطآليةـ لفقة مقفلة ٤
  زر التشغيل  / اإلبرة إيقاف وموضع أسفل / ألعلى اإلبرةـ زر ٥
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  زر التشغيل  / اإلبرة إيقاف وموضع أسفل / ألعلى اإلبرةـ زر ٥
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          ـ عرض الزقزاق٢
  ـ زر تشغيل طريقة اختيار النموذج٦

        زر الضبط
  ـ زر الذاكرة٧
  اإليضاحـ زر ٨     ـ زر ضبط طول اللفقة٣
  ـ زر ضبط النماذج٩    ـ زر اللفقة المغلقة االتوماتيكية٤
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   التشغيل أزرارو شاشة �
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   اإلبرة إيقافطريقة 

   ↑ موضع لها أعلى عند اإلبرةـ تتوقف ١
  ↓ موضع لها أدنى عند اإلبرةتتوقف 

  )عالمة ( ـ استخدام القدم الضاغطة ٢
  ـ رقم النوع٣
  )طول اللفقة (ـ عرض الزقزاق ٤
  زر ضبط وتعديل عرض الزقزاق. ٢ـ ٦    زر اختيار النوع. ١ـ ٥
  النمط/ ريقة اختيار النوع ـ ط٧

  زر ضبط ومالءمة طول اللفقة . ٣    
   وزر تشذيب الخيطآليةـ لفقة مقفلة ٤
  زر التشغيل  / اإلبرة إيقاف وموضع أسفل / ألعلى اإلبرةـ زر ٥
  . النوع أو النمط ومالئمةـ زر ضبط ٨   ـ زر االيضاح٧    زر التشغيل / ـ طريقة اختيار النوع ٦
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   : اإلبرة إيقافموضع 
  ↑ مكان لها أعلى عند اإلبرةتوقف 
  ↓ موضع لها ىعندا دن اإلبرةتوقف 

  طريقة اختيار النموذج   
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   التشغيل أزرارو شاشة �
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   اإلبرة إيقافطريقة 
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   ا لتشغيل أزرار وعمل بعض أسماء
   التشغيل أزرارو شاشة �

   ٢١٠  جي     
   اإلبرة إيقافطريقة 

   ↑ موضع لها أعلى عند اإلبرةـ تتوقف ١
  ↓ موضع لها أدنى عند اإلبرةتتوقف 

  )عالمة ( ـ استخدام القدم الضاغطة ٢
  ـ رقم النوع٣
  )طول اللفقة (ـ عرض الزقزاق ٤
  زر ضبط وتعديل عرض الزقزاق. ٢ـ ٦    زر اختيار النوع. ١ـ ٥
  النمط/ ريقة اختيار النوع ـ ط٧

  زر ضبط ومالءمة طول اللفقة . ٣    
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   : اإلبرة إيقافموضع 
  ↑ مكان لها أعلى عند اإلبرةتوقف 
  ↓ موضع لها ىعندا دن اإلبرةتوقف 
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   لسرعة الخياطة يمكناألقصىالحد 
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   .اإلضافيمنخفض والقدم الضاغطة مرتفعة لوضع االرتفاع 

  

  

١٤

)٢٨(  
  . رفع القدم الضاغطة أداة
   رفع القدم الضاغطةأداةـ ١
  ـ القدم الضاغطة٢

   رفع القدم الضاغطة أداة حفظها وذلك باستخدام أويمكن رفع القدم الضاغطة 
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   .اإلضافيمنخفض والقدم الضاغطة مرتفعة لوضع االرتفاع 

  

  

١٤

)٢٨(  
  . رفع القدم الضاغطة أداة
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  يجب تخفيض القدم الضاغطة عند الخياطة .... ـ الوضع المنخفض ١
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٩

)١٧(  
  :باء توصيالت الكهر

  :ـ تحذيرات ١
وهي الحالة التي التعمل بها ماكينة الخياطة ، وخالف ذلك قـد            ) ٥ إلىيحول  (  مفتاح الكهرباء    أغلق القابس ثم    أفضل

  . حدوث حريق أوتسبب شرارة كهربائية 

  
  
  









  :  تحكم القدم غير المستخدمة والتي تستخدم مع زر البداية والتوقف أداة* 
  )٥ إلىيحول ( مفتاح الكهرباء أغلقـ ١
  . مدخل قابس الماكينة إلىـ ادخل توصيلة السلك ٢
  . مخرج الكهرباء إلىـ ادخل القابس ٣
   ) إلىيحول ( ـ ادر مفتاح الكهرباء لوضع التشغيل ٤

  :تحذيرات 
) اآلخـر ون اعرض مـن     بمعنى احد الشرائح تك   (على قابس قطب    ) ماكينة الخياطة   ( يحتوي هذا الجهاز الكهربائي     

 إذا أمـا  الشرارة الكهربائية فان القابس يكون مالئما ومتمشيا مع المخرج القطبي من اتجاه واحد فقط ،                 أخطارولتقليل  
 استمر الوضع في عدم المالئمة ، يمكن االتـصال          وإذاكان القابس اليتالئم تماما مع المخرج ، فيمكن تحرر القابس ،            

  . طريقة غير سليمةبأيبيت المخرج المالئم ، التقم بضبط وتعديل القابس بالمتخصص من الفنيين لتث
  
  

مخرج الكهرباء

)٣(

)٥(
التوصيالت

مدخل قابس الماكينة

)٢(

)٤(
القابس

مفتاح الكهرباء

)١(

٩

)١٧(  
  :باء توصيالت الكهر

  :ـ تحذيرات ١
وهي الحالة التي التعمل بها ماكينة الخياطة ، وخالف ذلك قـد            ) ٥ إلىيحول  (  مفتاح الكهرباء    أغلق القابس ثم    أفضل

  . حدوث حريق أوتسبب شرارة كهربائية 
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  ""ادر مفتاح التشغيل للماكينة ، ثم ضع مفتاح الطاقة على 

مخرج الكهرباء
)١(توصيالت السلك

)٢(مفتاح الكهرباء
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)٤(رفع تحكم القدمأداة 
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١٠
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٨

)١٦(  
   التشغيل أزراروظيفة 

  
   : واإليقاف التشغيل أزرار

 تحكم السرعة ، وعنـد  أداةالخياطة يبطئ ثم تزيد من السرعة من خالل عند الضغط على هذا الزر ، تبدأ الماكينة في    
  . ، ويوضح لون الزر حالة الماكينة األدنى عند الوضع اإلبرة ، تتوقف الماكينة مع أخرىالضغط على هذا الزر مرة 

   الخياطةأثناء أو/ جاهز لبدء التشغيل  : األخضراللون 
  ) نحو غرزة واحدةاإلبرةند الدفع للحالة الحمراء ، تتحرك ع( اليكون جاهز للبدء  : األحمراللون 

  .تكون الماكينة في حالة لف المكوك : اللون البرتقالي 
  : زر اللفقة العكسية 

  ).اللفقة المغلقة (  الضغط على هذا الزر ، تقوم الماكينة بالخياطة العكسية أثناء
  : التحكم بالسرعة أداة

  .  الخياطة ءأثنايمكن ضبط ومالئمة السرعة 
  ٢١٠ ـ جي

  : مالحظات عند قطع و تشذيب الخيط 
  ٣٠ـ التستخدم خيط سمكه يزيد عن رقم ١
    ألعلىـ بعد قطع تهذيب الخيط ، يمكن عمل اللفقة بدون سحب خيط المكوك ٢
  .سفلألـ عند القيام بعمل خياطة مرة ثانية بعد قطع وتشذيب الخيط ، وعند سحب خيط المكوك مرة ثانية ووضعه ٣

  ١١٠ ـ جي
   : أسفل / أعلى اإلبرةزر 

   .اإلبرةعند توقف الماكينة ، اضغط على هذا الزر لتغير وضع 
  ) والعكس بالعكس ألسفل اإلبرة ، تتحرك ألعلى اإلبرةوعندما يكون وضع ( 

   .ألسفل أو تتحرك اإلبرة أنحتى في حالة ارتفاع القدم الضاغطة ، كن على علم 
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  ـ غطاء ملف الخيط٨         التموجأداةـ فرشاة تنظيف ٧
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خطر حدوث صدمة كهربيةثمة

خطر حدوث حريقثمة

ثمة خطر إصابة اليدين، وغير ذلك

أمر محظور غير محدد

يحظر التفكيك/التعديل

ال تضع األصابع تحت اإلبرة

وغير ذلكال تسكب الزيت، 

سلوك مطلوب بوجه عام

افصل قابس التيار

تحذير

استبدال "بالنسبة لمزيج مادة النسيج والخيط واإلبرة، على وجه الخصوص، راجع جدول التوضيح في 
."اإلبرة

إذا كانت اإلبرة أو الخيط ال يتطابقان مع مادة النسيج المستخدمة مثل في حالة خياطة مادة ثقيلة الوزن 
أو أعلى)، يمكن أن تنكسر اإلبرة مما يؤدي إلى إصابة 11#جدا (مثل الدنيم) باستخدام إبرة رفيعة (

شخصية غير متوقعة.

االحتياطات األخرى

ال تضع ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في مكان رطب.

ال تمسح ماكينة الخياطة باستخدام مذيب مثل الثنر.

عند اتساخ ماكينة الخياطة، ضع كمية صغيرة من منظف متعادل على قطعة من القماش الناعم وامسح 
ماكينة الخياطة بها بعناية.

انتبه إلى أن الحالة التالية يمكن أن تحدث حيث أن ماكينة الخياطة تتضمن قطع إلكترونية من أشباه 
الموصالت ودوائر إلكترونية دقيقة.

درجة مئوية.40درجة مئوية إلى 5نطاق درجة الحرارة من ام ماكينة الخياطة في تأكد من استخد

إذا كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل مفرط، يمكن أن تفشل الماكينة في التشغيل بشكل طبيعي.

سوف تتوقف ماكينة الخياطة هذه بسبب آلية األمان لمنع الماكينة من االرتفاع المفرط لدرجة الحرارة،
عندما تخيط ببطء ولمدة طويلة. في هذه الحالة، لن يضيء زر التشغيل واإليقاف.

دقائق.10بعد حوالي التشغيلسوف تعود ماكينة الخياطة لحالة 

درجة مئوية. ال تستخدم 40درجة مئوية و 5* تتراوح درجة حرارة التشغيل لماكينة الخياطة بين 
مباشرة، بالقرب من األشياء المشتعلة مثل موقد وشمعة، أو في ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس ال

مكان رطب. بفعل ذلك، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في الجزء الداخلي من ماكينة الخياطة أو يمكن 
أن يذوب غالف سلك التيار، مما يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
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التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

خطر حدوث صدمة كهربيةثمة

خطر حدوث حريقثمة

ثمة خطر إصابة اليدين، وغير ذلك

أمر محظور غير محدد

يحظر التفكيك/التعديل

ال تضع األصابع تحت اإلبرة

وغير ذلكال تسكب الزيت، 

سلوك مطلوب بوجه عام

افصل قابس التيار

تحذير

استبدال "بالنسبة لمزيج مادة النسيج والخيط واإلبرة، على وجه الخصوص، راجع جدول التوضيح في 
."اإلبرة

إذا كانت اإلبرة أو الخيط ال يتطابقان مع مادة النسيج المستخدمة مثل في حالة خياطة مادة ثقيلة الوزن 
أو أعلى)، يمكن أن تنكسر اإلبرة مما يؤدي إلى إصابة 11#جدا (مثل الدنيم) باستخدام إبرة رفيعة (

شخصية غير متوقعة.

االحتياطات األخرى

ال تضع ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في مكان رطب.

ال تمسح ماكينة الخياطة باستخدام مذيب مثل الثنر.

عند اتساخ ماكينة الخياطة، ضع كمية صغيرة من منظف متعادل على قطعة من القماش الناعم وامسح 
ماكينة الخياطة بها بعناية.

انتبه إلى أن الحالة التالية يمكن أن تحدث حيث أن ماكينة الخياطة تتضمن قطع إلكترونية من أشباه 
الموصالت ودوائر إلكترونية دقيقة.

درجة مئوية.40درجة مئوية إلى 5نطاق درجة الحرارة من ام ماكينة الخياطة في تأكد من استخد

إذا كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل مفرط، يمكن أن تفشل الماكينة في التشغيل بشكل طبيعي.

سوف تتوقف ماكينة الخياطة هذه بسبب آلية األمان لمنع الماكينة من االرتفاع المفرط لدرجة الحرارة،
عندما تخيط ببطء ولمدة طويلة. في هذه الحالة، لن يضيء زر التشغيل واإليقاف.

دقائق.10بعد حوالي التشغيلسوف تعود ماكينة الخياطة لحالة 

درجة مئوية. ال تستخدم 40درجة مئوية و 5* تتراوح درجة حرارة التشغيل لماكينة الخياطة بين 
مباشرة، بالقرب من األشياء المشتعلة مثل موقد وشمعة، أو في ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس ال

مكان رطب. بفعل ذلك، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في الجزء الداخلي من ماكينة الخياطة أو يمكن 
أن يذوب غالف سلك التيار، مما يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.

المحتويات

تعليمات سالمة هامة
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."اإلبرة

إذا كانت اإلبرة أو الخيط ال يتطابقان مع مادة النسيج المستخدمة مثل في حالة خياطة مادة ثقيلة الوزن 
أو أعلى)، يمكن أن تنكسر اإلبرة مما يؤدي إلى إصابة 11#جدا (مثل الدنيم) باستخدام إبرة رفيعة (

شخصية غير متوقعة.

االحتياطات األخرى

ال تضع ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في مكان رطب.

ال تمسح ماكينة الخياطة باستخدام مذيب مثل الثنر.

عند اتساخ ماكينة الخياطة، ضع كمية صغيرة من منظف متعادل على قطعة من القماش الناعم وامسح 
ماكينة الخياطة بها بعناية.

انتبه إلى أن الحالة التالية يمكن أن تحدث حيث أن ماكينة الخياطة تتضمن قطع إلكترونية من أشباه 
الموصالت ودوائر إلكترونية دقيقة.

درجة مئوية.40درجة مئوية إلى 5نطاق درجة الحرارة من ام ماكينة الخياطة في تأكد من استخد

إذا كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل مفرط، يمكن أن تفشل الماكينة في التشغيل بشكل طبيعي.

سوف تتوقف ماكينة الخياطة هذه بسبب آلية األمان لمنع الماكينة من االرتفاع المفرط لدرجة الحرارة،
عندما تخيط ببطء ولمدة طويلة. في هذه الحالة، لن يضيء زر التشغيل واإليقاف.
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مكان رطب. بفعل ذلك، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في الجزء الداخلي من ماكينة الخياطة أو يمكن 
أن يذوب غالف سلك التيار، مما يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
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انتبه إلى أن الحالة التالية يمكن أن تحدث حيث أن ماكينة الخياطة تتضمن قطع إلكترونية من أشباه 
الموصالت ودوائر إلكترونية دقيقة.

درجة مئوية.40درجة مئوية إلى 5نطاق درجة الحرارة من ام ماكينة الخياطة في تأكد من استخد

إذا كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل مفرط، يمكن أن تفشل الماكينة في التشغيل بشكل طبيعي.

سوف تتوقف ماكينة الخياطة هذه بسبب آلية األمان لمنع الماكينة من االرتفاع المفرط لدرجة الحرارة،
عندما تخيط ببطء ولمدة طويلة. في هذه الحالة، لن يضيء زر التشغيل واإليقاف.
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مكان رطب. بفعل ذلك، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في الجزء الداخلي من ماكينة الخياطة أو يمكن 
أن يذوب غالف سلك التيار، مما يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
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ال تضع ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في مكان رطب.

ال تمسح ماكينة الخياطة باستخدام مذيب مثل الثنر.

عند اتساخ ماكينة الخياطة، ضع كمية صغيرة من منظف متعادل على قطعة من القماش الناعم وامسح 
ماكينة الخياطة بها بعناية.

انتبه إلى أن الحالة التالية يمكن أن تحدث حيث أن ماكينة الخياطة تتضمن قطع إلكترونية من أشباه 
الموصالت ودوائر إلكترونية دقيقة.

درجة مئوية.40درجة مئوية إلى 5نطاق درجة الحرارة من ام ماكينة الخياطة في تأكد من استخد

إذا كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل مفرط، يمكن أن تفشل الماكينة في التشغيل بشكل طبيعي.

سوف تتوقف ماكينة الخياطة هذه بسبب آلية األمان لمنع الماكينة من االرتفاع المفرط لدرجة الحرارة،
عندما تخيط ببطء ولمدة طويلة. في هذه الحالة، لن يضيء زر التشغيل واإليقاف.

دقائق.10بعد حوالي التشغيلسوف تعود ماكينة الخياطة لحالة 

درجة مئوية. ال تستخدم 40درجة مئوية و 5* تتراوح درجة حرارة التشغيل لماكينة الخياطة بين 
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مكان رطب. بفعل ذلك، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في الجزء الداخلي من ماكينة الخياطة أو يمكن 
أن يذوب غالف سلك التيار، مما يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
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تعليمات سالمة هامة
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اإلكسسوارات
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ثمة خطر إصابة اليدين، وغير ذلك
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التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد
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أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد

التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
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الخياطة لوقت طول.
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قراءته كلما اقتضت الضرورة.
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يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر
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التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15
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، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
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م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر
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. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15
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منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل
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خطر حدوث صدمة كهربيةثمة

خطر حدوث حريقثمة

ثمة خطر إصابة اليدين، وغير ذلك

أمر محظور غير محدد

يحظر التفكيك/التعديل

ال تضع األصابع تحت اإلبرة

وغير ذلكال تسكب الزيت، 

سلوك مطلوب بوجه عام

افصل قابس التيار

تحذير

استبدال "بالنسبة لمزيج مادة النسيج والخيط واإلبرة، على وجه الخصوص، راجع جدول التوضيح في 
."اإلبرة

إذا كانت اإلبرة أو الخيط ال يتطابقان مع مادة النسيج المستخدمة مثل في حالة خياطة مادة ثقيلة الوزن 
أو أعلى)، يمكن أن تنكسر اإلبرة مما يؤدي إلى إصابة 11#جدا (مثل الدنيم) باستخدام إبرة رفيعة (

شخصية غير متوقعة.

االحتياطات األخرى

ال تضع ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في مكان رطب.

ال تمسح ماكينة الخياطة باستخدام مذيب مثل الثنر.

عند اتساخ ماكينة الخياطة، ضع كمية صغيرة من منظف متعادل على قطعة من القماش الناعم وامسح 
ماكينة الخياطة بها بعناية.

انتبه إلى أن الحالة التالية يمكن أن تحدث حيث أن ماكينة الخياطة تتضمن قطع إلكترونية من أشباه 
الموصالت ودوائر إلكترونية دقيقة.

درجة مئوية.40درجة مئوية إلى 5نطاق درجة الحرارة من ام ماكينة الخياطة في تأكد من استخد
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خطر حدوث حريقثمة

ثمة خطر إصابة اليدين، وغير ذلك

أمر محظور غير محدد

يحظر التفكيك/التعديل

ال تضع األصابع تحت اإلبرة

وغير ذلكال تسكب الزيت، 

سلوك مطلوب بوجه عام

افصل قابس التيار

تحذير

استبدال "بالنسبة لمزيج مادة النسيج والخيط واإلبرة، على وجه الخصوص، راجع جدول التوضيح في 
."اإلبرة

إذا كانت اإلبرة أو الخيط ال يتطابقان مع مادة النسيج المستخدمة مثل في حالة خياطة مادة ثقيلة الوزن 
أو أعلى)، يمكن أن تنكسر اإلبرة مما يؤدي إلى إصابة 11#جدا (مثل الدنيم) باستخدام إبرة رفيعة (

شخصية غير متوقعة.

االحتياطات األخرى

ال تضع ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في مكان رطب.

ال تمسح ماكينة الخياطة باستخدام مذيب مثل الثنر.

عند اتساخ ماكينة الخياطة، ضع كمية صغيرة من منظف متعادل على قطعة من القماش الناعم وامسح 
ماكينة الخياطة بها بعناية.

انتبه إلى أن الحالة التالية يمكن أن تحدث حيث أن ماكينة الخياطة تتضمن قطع إلكترونية من أشباه 
الموصالت ودوائر إلكترونية دقيقة.

درجة مئوية.40درجة مئوية إلى 5نطاق درجة الحرارة من ام ماكينة الخياطة في تأكد من استخد

إذا كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل مفرط، يمكن أن تفشل الماكينة في التشغيل بشكل طبيعي.

سوف تتوقف ماكينة الخياطة هذه بسبب آلية األمان لمنع الماكينة من االرتفاع المفرط لدرجة الحرارة،
عندما تخيط ببطء ولمدة طويلة. في هذه الحالة، لن يضيء زر التشغيل واإليقاف.

دقائق.10بعد حوالي التشغيلسوف تعود ماكينة الخياطة لحالة 

درجة مئوية. ال تستخدم 40درجة مئوية و 5* تتراوح درجة حرارة التشغيل لماكينة الخياطة بين 
مباشرة، بالقرب من األشياء المشتعلة مثل موقد وشمعة، أو في ماكينة الخياطة تحت أشعة الشمس ال

مكان رطب. بفعل ذلك، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في الجزء الداخلي من ماكينة الخياطة أو يمكن 
أن يذوب غالف سلك التيار، مما يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
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1

ةيبرعلا

"تعليمات سالمة هامة"

اقرأ: يليماذلكفيبمااألساسية،السالمةاحتياطاتإتباعدائماينبغي،كهربائيجهازاستخدامعند
.هذهالخياطةماكينةاستخدامقبلالتعليماتجميع

"للحد من خطر حدوث صدمة كهربية:____خطر "

د توصيلة بالتيار الكهربي.ال ينبغي أبًدا ترك الجهاز دون مراقبة عن. 1

التنظيف.أو قبلبعد االستخدامالتيار الكهربي على الفورالجهاز من مخرج هذا . افصل دائًما 2

"للحد من خطر الحروق، الحريق، الصدمة الكهربية، أو إصابة األشخاص:____تحذير "

أمر ضروري عند استخدام هذا الجهاز هذا الجهاز كلعبة. االنتباه الشديد هو بأن يستخدم. ال تسمح 1
الجهاز بواسطة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ذايمكن استخدام هبواسطة األطفال أو بالقرب منهم. 

سنوات فأكثر واألشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو من تنقصهم 8من 
ويفهمونلتعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة الخبرة أو المعرفة إذا تم منحهم اإلشراف أو ا

ال ينبغي على األطفال اللعب بالجهاز. وينبغي عدم التنظيف أو إجراء المخاطر التي ينطوي عليها.
صيانة المستخدم بواسطة األطفال دون إشراف.

استخدم فقط في هذا الدليل. موضحالمقصود منه كما هو لالستخداماستخدم هذا الجهاز فقط . 2
الملحقات الموصى بها من قبل الشركة الُمصنعة على النحو الوارد في هذا الدليل. 

، إذا كان ال يعمل بشكل متضرر. ال تقم أبًدا بتشغيل هذا الجهاز إذا كان يحتوي على سلك أو قابس 3
مركز صيانة ، أو سقط في الماء. اعد الجهاز إلى أقرب موزع أوتضررأو اسقطصحيح، إذا كان قد 

أو اإلصالح، أو الضبط الكهربائي أو الميكانيكي.معتمد من أجل الفحص، 

ال تقم أبًدا بتشغيل الجهاز مع انسداد أي من فتحات الهواء. حافظ على فتحات التهوية الخاصة . 4
القماش المتراخي.، الغبار، والوبرخالية من تراكم جهاز التحكم بالقدمبماكينة الخياطة و

عن جميع األجزاء المتحركة. تلزم عناية خاصة بالقرب من إبرة ماكينة اأصابعك بعيدً بظاحتف. 5
الخياطة.

سبب اللوح الخطأ في كسر اإلبرة.تاستخدم دائًما لوح الخياطة المناسب. يمكن أن ي. 6

.منحنية. ال تستخدم إبرة7

ف اإلبرة مما يسبب انكسارها.. ال تجذب أو تدفع النسيج أثناء الخياطة. فقد يحر8

في منطقة اإلبرة، مثل إدخال الخيط في تعديالتعند إجراء أي "O". أوقف تشغيل ماكينة الخياطة 9
اإلبرة، تغيير اإلبرة، لف الخيط على المكوك، أو تغيير القدم الضاغطة.

ألغطية، عند التشحيم أو . احرص دائًما على فصل الماكينة من مخرج التيار الكهربي عند إزالة ا10
عند عمل أي تعديالت أخرى تخص صيانة المستخدم المذكورة في دليل التعليمات.

تسقط أو ُتدخل أي شيء أبًدا في أي فتحة.ال . 11

. ال تستخدم الماكينة بالهواء الطلق.12

يث يتم استعمال في األماكن حيث تستخدم منتجات األيروسول (الرذاذ) أو ح. ال تقم بالتشغيل 13
األوكسجين.

، ثم انزع القابس من مخرج "O". لفصل التيار، قم بتحويل جميع أزرار التحكم إلى وضع اإليقاف 14
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الجهاز بواسطة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ذايمكن استخدام هبواسطة األطفال أو بالقرب منهم. 

سنوات فأكثر واألشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو من تنقصهم 8من 
ويفهمونلتعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة الخبرة أو المعرفة إذا تم منحهم اإلشراف أو ا

ال ينبغي على األطفال اللعب بالجهاز. وينبغي عدم التنظيف أو إجراء المخاطر التي ينطوي عليها.
صيانة المستخدم بواسطة األطفال دون إشراف.
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أو اإلصالح، أو الضبط الكهربائي أو الميكانيكي.معتمد من أجل الفحص، 

ال تقم أبًدا بتشغيل الجهاز مع انسداد أي من فتحات الهواء. حافظ على فتحات التهوية الخاصة . 4
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الخياطة.
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عند عمل أي تعديالت أخرى تخص صيانة المستخدم المذكورة في دليل التعليمات.
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.منحنية. ال تستخدم إبرة7

ف اإلبرة مما يسبب انكسارها.. ال تجذب أو تدفع النسيج أثناء الخياطة. فقد يحر8

في منطقة اإلبرة، مثل إدخال الخيط في تعديالتعند إجراء أي "O". أوقف تشغيل ماكينة الخياطة 9
اإلبرة، تغيير اإلبرة، لف الخيط على المكوك، أو تغيير القدم الضاغطة.

ألغطية، عند التشحيم أو . احرص دائًما على فصل الماكينة من مخرج التيار الكهربي عند إزالة ا10
عند عمل أي تعديالت أخرى تخص صيانة المستخدم المذكورة في دليل التعليمات.

تسقط أو ُتدخل أي شيء أبًدا في أي فتحة.ال . 11

. ال تستخدم الماكينة بالهواء الطلق.12

يث يتم استعمال في األماكن حيث تستخدم منتجات األيروسول (الرذاذ) أو ح. ال تقم بالتشغيل 13
األوكسجين.

، ثم انزع القابس من مخرج "O". لفصل التيار، قم بتحويل جميع أزرار التحكم إلى وضع اإليقاف 14
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اقرأ: يليماذلكفيبمااألساسية،السالمةاحتياطاتإتباعدائماينبغي،كهربائيجهازاستخدامعند
.هذهالخياطةماكينةاستخدامقبلالتعليماتجميع

"للحد من خطر حدوث صدمة كهربية:____خطر "
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"للحد من خطر الحروق، الحريق، الصدمة الكهربية، أو إصابة األشخاص:____تحذير "
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"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"
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.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"
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التيار.

. ال تفصل القابس من خالل سحب السلك. لفصل القابس، امسك القابس، وليس السلك.15

هربي عندما ال تكون قيد االستخدام.. بشكل أساسي، يجب فصل الماكينة من مصدر التيار الك16

، يجب استبداله بسلك خاص بواسطة أقرب موزع في حالة تلف سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز.17
أو مركز خدمة معتمد.

. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
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. (باستثناء الواليات المتحدة األمريكية/كندا) هذه الماكينة مزودة بعزل مزدوج.18

انظر التعليمات الخاصة بصيانة الماكينة مزدوجة العزل.استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. 

"صيانة المنتجات مزدوجة  العزل"

في المنتج مزدوج العزل، تم توفير نظامين للعزل بدال من التأريض. ال يتم التزويد بأي وسائل 
منتج لتأريض إلى المنتج. تتطلب صيانة تأريض في المنتج مزدوج العزل وال ينبغي إضافة وسائل ل

مزدوج العزل عناية بالغة ومعرفة بالنظام ويجب إجرائها فقط بواسطة موظفين صيانة مؤهلين. يجب 
أن تكون قطع الغيار للمنتج مزدوج العزل مطابقة لتلك األجزاء الموجودة بالمنتج. يتم تمييز المنتج 

.DOUBLE INSULATEDأو DOUBLE INSULATIONمزدوج العزل بالكلمات 

على المنتج.$$يضا وضع عالمة الرمز قد يتم أ

"احتفظ بهذه التعليمات"

"ماكينة الخياطة هذه معدة لالستخدام المنزلي فقط."

.JUKIالخياطةتهانينا على شراء ماكينة 

في دليل التعليمات قبل "الستخدام ماكينة الخياطة بأمان"يرجى التأكد من قراءة احتياطات السالمة في 
ماكينة وذلك الستخدامبشكل كاملوطريقة التشغيل الخاصة بماكينة الخياطة م لفهم الوظائف االستخدا

الخياطة لوقت طول.

بعد قراءة دليل التعليمات، يرجى التأكد من االحتفاظ به جنبا إلى جنب مع الضمان بحيث يمكنك 
قراءته كلما اقتضت الضرورة.

الستخدام ماكينة الخياطة بأمان

دليل التعليمات والموضحة على ماكينة الخياطة في الموجودة دم العالمات والصور التوضيحية تستخ
لضمان التشغيل اآلمن لماكينة الخياطة وللحيلولة دون مخاطر اإلصابة المحتملة للمستخدم 

واألشخاص اآلخرين.

يتم استخدام عالمات التحذير ألغراض مختلفة كما هو موضح أدناه.

تحذير 

تشير إلى وجود خطر محتمل للوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخدام ماكينة 
الخياطة بطريقة خاطئة.

تنبيه

يمكن أن يسبب خطر محتمل لإلصابة الشخصية و/أو مماذلك وغيرالتشغيل، عملية يشير إلى 
م ماكينة الخياطة بطريقة خاطئة.إذا تم تجاهل هذه العالمة وتم استخداالماديالضرر

تعني الصور التوضيحية ما يلي:

تحذير الخطر غير المحدد
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 Specification list

Item Specification

 Body size   44.5 (W) X 29.2 (H) X 22.3 (D) cm

 Body size with hard case   48.0 (W) X 29.5 (H) X 24.0 (D) cm

 Weight (Weight with hard case)   G220   9.4 KGS / 20.7 LBS
  G120   8.9 KGS / 19.6 LBS

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO, 206-8551, JAPAN
PHONE : (81)42-357-2341
FAX : (81)42-357-2379
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 제품 사양서

아이템 사   양

 제품 사이즈  44.5  ( 폭 ) X 29.2  ( 고 ) X 22.3  ( 장 ) см

 하드케이스 포함한 제품 사이즈  48.0  ( 폭 ) X 29.5  ( 고 ) X 24.0  ( 장 ) cм

 무게 ( 하드케이스 포함 )
 G220   9.4KGS / 20.7  LBS 
 G120   8.9KGS / 19.6  LBS

 技术规格清单

项 目 技 术 规 格

 机身尺寸  44.5(W) X 29.2(H) X 22.3(D) cm

 带有机壳外罩的机身尺寸  48.0(W) X 29.5(H) X 24.0(D) cm

 重量（含机壳外罩）
 G220   9.4 KGS/20.7 LBS

 G120   8.9 KGS/19.6 LBS

* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 

G2209.4/رطل20.7كجم

G1208.9/رطل19.6كجم

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.
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.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف

24تغيير موضع اإلبرة: راجع صفحة 

)12(راجع صفحة 

G2209.4/رطل20.7كجم

G1208.9/رطل19.6كجم

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.

* عند سحب خيط المكوك، يدور المكوك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا كان المكوك يدور في اتجاه عقارب الساعة، ضع المكوك مقلوًبا.

.$F$اقطع الخيط باستخدام القاطع المدمج 

البدء في الخياطة في هذه الحالة (دون سحب خيط المكوك ألعلى)، ومع ذلك ، إذا رغبت في يمكنك 
.19في صفحة "سحب خيط المكوك ألعلى"الخياطة مع سحب خيط المكوك، راجع 

سوف يكون من األسهل تمرير الخيط في األخاديد عند ضغط المكوك برفق بإصبعك.

بواسطة سحب الخيط إلى الجانب األيسر.$C$في الموجهالخيطاسلك

:التشغيل األساسي

في الخياطة دون سحب خيط المكوك ألعلى، ومع ذلك، إذا رغبت في الخياطة مع سحب البدءيمكنك 
أدناه.خيط المكوك، اتبع التوجيهات

نهائية للحصول على لمسة استخدم إبرة حبك )، 21عند خياطة غرز زخرفية أو حروف (صفحة * 
أفضل.

مم5

مم5.8

مم0.3

كيفية خياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر

لخياطة نماذج الخياطة المترابطة بشكل مستمر، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. (في الطبيعي هذا 
الخياطة وضع التحرر منالزر من أجل تعديل نماذج الخياطة). عند دفعه طويالً مرة أخرى، يتم 

المستمرة.

زر تعديل النموذج

خمس مرات بشكل مستمر$$مثال: في حالة خياطة 

بعد حفظ النماذج، ادفع زر تعديل النموذج طويالً. حينئذ يومض على التو.

ابدأ الخياطة.

خياطة النماذج المترابطة في المرة الخامسة، ادفع زر تعديل النموذج طويالً.أثناء 

وقف ماكينة الخياطة بعد خياطة آخر نموذج من المرة الخامسة.سوف تت

* إذا بدأت الخياطة دون ضبط الخياطة المستمرة، يمكنك خياطة النماذج بشكل مستمر من خالل دفع 
زر تعديل النموذج طويالً أثناء الخياطة. في هذه الحالة، من خالل دفع زر تعديل النموذج طويالً مرة 

الماكينة بعد خياطة آخر نموذج خياطة.أخرى، سوف تتوقف
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جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم.


