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Lek med tråd - «Thread Play»   

 
Vi har mölighet att skapa dekorativa effekter med 
tråd på BERNINA’s modeller. I denna uppgiften 
visar vi hur det görs på en BERNINA 350 PE. Se hur 
du kan använda symaskinen till att sy spännande 
dekor med tjock tråd som undertråd.   
 
Hoppas du här får inspiration till att komma igång 
med dina egna projekt! 
 
 
 
 

# 1 Förberedelse - Spola undertråd 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du skall använda: 

- En tom spole 
- Vanlig sytråd  
- Dekortråd - ex handbroderigarn 
- Band  
- Tyg  & stabilisering 

 
Spola undertråd: 
 

- Du sätter den tomma spolen som vanligt 
på spolapparaten 

- Om dekortråden som du har valt är 
«inpackad» så ta bort emballaget 

- Låt tråden få en «lång sträcka» att röra sig 
på – då blir det lättare att spola den 

- Snurra tråden runt spolen och spola upp 
samtidig som du styr den tjocka tråden så 
den inte hakar fast i något 
 

- På de modeller som har egen spolmotor 
så startar tvinningen med detsamma när 
vi för kopplingsspaken mot spolen 

- Justera ner hastigheten till halvfart innan 
du börjar att spola 
 

- Det är viktigt att undertråden blir spolad 
på maskinen och INTE för hand för att få 
korrekt  trådspänning 
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# 2 Förberedelse - Inställning av maskinen 

     

 
Sätta i spolen: 
 

 När vi syr normalt sätter vi i spolen så den 
roterar medsols eller ”som klockan” 

 När vi syr med tjock tråd som undertråd 
skall spolen sättas i motsatt – d v s så att 
den roterar motsols eller ”mot klockan” 
 

 Trådspänningen blir lite lösare när vi 
sätter in spolen motsols 

 Detta är normalt det som kan vara 
problemet när ex sömmen blir dålig efter 
att vi har bytt undertråd 

 I detta fall utnyttjar vi att spänningen blir 
lösare utan att vi behöver ta fram 
skruvmejseln och justera 

 Träd tråden som vanligt genom 
trådspänningen som finns på spolkapseln 

 
Hämta upp undertråd: 
 
När undertråden är tjock så hämtar vi upp den 
manuellt så vi är säkra på att den inte trasslar sig i 
början av sömmen. Här är en enkel metod : 
 

 Sätt in spolkapseln i maskinen 
 Låt giparluckan vara öppen 

 
 Tryck på «Nålstopp upp/ner»-knappen 
 Nålen går ner  
 Tryck på «Nålstopp upp/ner»-knappen 

igen och nålen går upp 
 

 Dra försiktigt i sytråden 
 Det kommer upp en ögla av undertråden 
 Dra under- och övertråen bakåt och lite åt 

sidan så de inte dras in i sömmen när du 
börjar att sy 
 

 Det är enkelt att göra detta innan man 
har monterat på syfoten 
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# 3 Förberedelse – Inställning av maskinen 

 
 
 

 
Övertrådsspänning 
 

 Vid normal söm har vi en övertrådsspänning 
på 4  

 När vi syr med tjock tråd i undertråden så 
ligger den på 9  

 Vi har två helt olika typer av tråd i maskinen  
 Genom att höja övertrådspänningen nästan 

till det maximala hjälper vi övertråden i 
kampen mot undertråden  

 Resultatet blir att vi faktiskt får en 
välbalanserad söm med riktig trådspänning 

 
 
Något att tänka på när du syr med tjock tråd som 
undertråd: 
 

 När vi arbetar på detta sätt utsätter vi 
sytråden för en enorm påverkan 

 Det kan därför vara så att du upplever att 
tråden kan rycka när du syr på detta sätt 
 

 Du kan kontrollera om tråden passar för 
denna typ av söm genom att: 

- hålla tråden runt om händerna och 
försöka att rycka i tråden - om du 
upplever att den rycker väldigt lätt 
så kommer den höga tråd- 
spänningen att ge problem 

- när du håller tråden med händerna 
och försöker att rycka i den- så 
rycker inte tråden, men du känner 
att den är lite «elastisk»- denna typ 
av tråd kommer  också få problem i 
trådspänningen 

- håll upp tråden mot ljuset - om 
tråden liknar en tunn ulltråd eller är 
väldigt ojämn kan du få problem 
med trådspänningen 

 

 Byt ut övertråden mot en annan och prova 
igen 
 

- Kom ihåg också att tråd kan bli gammal 
- Samt att också byta nålen och kontrollera 

om den passar till det tyget som du skall sy i 
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# 4 Dekorera med tjock undertråd 

   
 En tumregel när man skall sy är ju att vi 

alltid bör sy i två lager tyg.  
 Detta gäller också när vi dekorerar. 
 Om du inte vill ha två lager tyg så tag ett 

lager och lägg en stabilisering under 
 Det finns många typer av stabilisering; 

också vattenlösliga som försvinner i 
vatten om du önskar det 

 Rådfråga i butiken om ditt syprojekt 
 
Vi har använt ett band som har dekorerats med 
den tjocka undertråden. Här är en enkel metod 
för att sy på båndet:  
 

 Montera syfot # 5 osynliga fållfoten 
 Välj söm # 1 raksöm 
 Flytta ut nålen till det yttersta vänstra 

läget 
 Använd styrlinjalen på foten som guide 

och sy längs med bandet 
 Sy fast bandet utmed den ena sidan 
 Vänd tyget och sy den andra sidan 

 
När vi syr med tjock undertråd så är det 
undertråden som ger den dekorativa effekten: 
 

- Kom ihåg att sy sömmen på tygets 
avigsida eller på stabiliseringen 
 

- När du syr dekorsömmar på band så kan 
du enkelt följa de två stickningarna som 
gjordes för att sy på bandet  

 
Man kan variera sömmen genom att justera 
stygnlängden. Generellt kan man säga att en lite 
längre stygnlängd ger snyggare effekt med den 
tjocka tråden. 
Välj också helst sömmar som inte är för 
detaljerade eller täta då detta inte ger en god 
effekt. Här är några som fungerar bra:  

 

Lycka till! 

 


