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Filteapparetet - eller Punching Tool-   

er et utrolig anvennlig og spennende tilbehør som 
passer til mange forskjellige BERNINA-modeller. I 
denne oppgaver viser vi hvordan det brukes 
sammen med BERNINA 215. Håper du har får 
inspirasjon til å komme igang med dine egne 
prosjekter! 
 
For ytterligere informasjon se  

# 1 Forberedelse 

 

 
Start med å demontere maskinen på denne måten: 
 

- Ta av syfoten 
- Løsne nålskruen og ta synålen ut 
- Fortsett med å skru nålskuen helt ut og 

fjern den 
 

- Avmonter stingplaten- det kan variere noe 
hvordan dette gjøres. På 215 så trykkes 
stingplaten ned bak på markeringen og  
platen løsner. 

- På andre modeller skal man løsne et par 
skruer. Sjekk  i brukanvisningen hva som 
gjelder for din BERNINA-modell 
 
 

- Ta ut spolehuset og spolen 
- Ta ut griperen- trykk inn utløserfjæren på 

venstre side og før bøylen ned.  
- Grip fatt i tappen på griperen og løft den ut 
- La bøylen til griperen og dekslet stå åpent  

 
Maskinen skal se ut på denne måten når du er 
ferdig med åavmontere. Oppbevar alle delene 
samlet så ingenting blir borte. 
 
 
 
 
 
 
 



Punching tool – filteapparat  

 
june enerstad 

 
 

# 2 Montering av filteapparat 

   

 
Monter filteapparatet på denne måten: 
 

- Dytt forsiktig  skumgummien som følger 
med i pakken til filteapparatet inn i 
hulrommet der spolekaspel, spole og griper 
har vært. 
 

- Monter stingplaten til filting.  
- Dobbeltsjekk at det er den riktige ellers vil 

det koste deg noen nåler  
 

- Tre holderen med filtenålene inn på 
nålstangen sidlengs (høyre mot venstre) 

 
- Skru filtenålene fast med den ekstra skruen 

som følger med 
- Dette kan ta litt tid, men bare skru løs! 
- Monter til sist filtefoten på 

 
- Foten monteres som en normal fot, men 

prøv å unngå å skade nålene mens du gjør 
det 

- Et godt tips er å føre foten på plass litt på 
skrå bakfra så unngår du nålene 
 

- Husk at nålene har mothaker og er designet 
til å rive istykker fibre så sørg for å 
behandle dem og deg selv varsomt. 
 

- Velg søm « 1 som er rettsøm 
 
 

- Senk transportøren  
- På de fleste BERNINA-modellene er det på 

høyre side av maskinen og merket med 
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# 3 Filte blomster 

 
 
 

 
Filteapparatet er laget for at man skal filte ull 
sammen med et annet ullstoff. Men man kan også 
bruke det litt utradisjonelt- som f.eks. å lage 
blomster av chiffon.  
 
Du skal bruke: 

 Litt ullstoff eller filt 
 Chiffon 
 Kardeull  
 Tråd med «bling» 
 Påmontert sybord 

 
- Legg ullstoffet eller filten på sybordet 
- Plasser chiffonen overpå 
- Begynn å føre stoffet rundt med 

langsomme bevegelser 
 

- Filtenålene «ødelegger» fibrene i chiffonen 
- Jo mindre du holder fast i chiffonen, jo mer 

går chiffonen i stykker 
 

- Viktig å huske at nålene har noen solide 
mothaker 

- Motstå fristelsen å glatte eller rette 
chiffonen mens du syr! 

 
- Når chiffonen er klar så dra av biten med ull 

eller filt 
- Den skal løsne uten problem om du ikke har 

filtet for mye på ett sted 
 

- Form chiffonen til en blomst 
- Ta en liten tott ull og tenk at det er lim 
- Filte ulltotten fast i midten av chiffonen 
- Uten ull/lim vil vi ikke kunne kunne feste 

blomsten 
- Legg litt «bling»-tråd som ekstra effekt i 

midten av blomsten og filtedet fast 
-  
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# 4 Demontering av filteapparatet 

   
Når du er ferdig med å bruke filteapparatet er det 
en god ide å demontere apparatet og gjøre 
maskinen klar for vanlig søm igjen.  
 
Samtidig gjør vi maskinen ren og smører den. 
Skummgunnien i griperområdet hjelper til med at vi 
ikke får så mye lo og støv i maskinen, men maskinen 
vil ha godt av en dråpe olje også. 
 
Du går frem på denne måten: 
 

- Ta av filtefoten 
 

- Løsne og skru nålskruen til filtenålenehelt 
ut og fjern den 

- Før holderen med filtenålene varsomt mot 
høyre og fjern dem 
 

- Avmonter stingplaten for filtning 
- Ta ut skumgummien 
- Støvsug eller bruk en tørr klut til å rengjøre i 

giperområdet 
- Bruk også børsten som fulgte med i 

standard tilbehøret til å få løs lo 
 

- Gi en dråpe olje på kanten av griperen før 
du setter den inn igjen 

- Hold maskinen litt på skrå bakover så er det 
enkelt å sette inn griperen igjen 

- Hold på den lille tappen i midten og før 
griperen på plass stående som vist på bildet 

- Griperen kan ikke bli satt på plass feil! 
- Lås griperen på plass med bøylen (se pil) 
- Sett inn spolekapsel og spole undertråd 

igjen 
- Monter stingplate, syfot og nål igjen 

 
 

 

 

Lykke til! 

 

 


