Punching tool – filteapparat
Filteapparetet - eller Punching Tooler et utroligt anvendeligt og spændende tilbehør
der passer til mange forskellige BERNINA-modeller.
I denne oppgaver viser vi hvordan det bruges
sammen med BERNINA 215. Håber du har får
inspiration til at komme i gang med dine egne
projekter!

# 1 Forberedelse
Start med at demontere maskinen på denne måde:
-

Tag syfoden af
Løsn nålskruen og tag synålen ud
Fortsæt med at skrue nåleskuen helt ud og
fjern den

-

Afmontér stingpladen- det kan variere
noget fra model til model. På 215 trykkes
stingpladen ned bagerst på markeringen og
pladen løsner sig.
På visse modeller skal man løsne et par
skruer. Tjek i brugsanvisningen hvad der
gælder for din BERNINA-model

-

-

Tag spolehuset og spolen ud
Tag griberen ud - tryk udløserfjederen ind
på venstre side og før bøjlen nedad.
Grib fat i tappen på griberen og løft den ud
Lad bøjlen til griberen og dækslet stå åbent

Maskinen skal se sådan ud, når du er færdig med at
afmontere. Opbevar alle delene samlet så ingenting
bliver væk.
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# 2 Montering af filteapparat
Monter filteapparatet på denne måde:
-

skub forsigtig skumgummiet som følger
med i pakken til filteapparatet ind i
hulrummet, hvor spolekapslen, spolen og
griberen har været.

-

Monter stingpladen til filtning.
Dobbelttjek at det er den rigtige ellers vil
det koste dig nogle nåle 

-

Træd holderen med filtenålene ind på
nålestangen sidelæns (højre mod venstre)

-

Skru filtenålene fast med den ekstra skruen
som følger med
Dette kan tage lidt tid, men bare skru løs!
Monter til sidst filtefoden på

-

-

Foden monteres som en normal fod, men
prøv at undgå at skade nålene mens du gjør
det
Et godt tips er at føre foden på plads lidt på
skrå bagfra, så undgår du nålene

-

Husk at nålene har modhagerne og er
designet til at rive fibre i stykker, så sørg for
at behandle dem og dig selv varsomt.

-

Vælg søm « 1 som er ligesøm

-

Sænk transportøren
På de fleste BERNINA-modellene er det på
højre side af maskinen og mærket med
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# 3 Filte blomster
Filteapparatet er lavet for at man skal filte uld
sammen med et andet uldstof. Men man kan også
bruge det lidt utraditionelt- som f.eks. at lave
blomster af chiffon.
Du skal bruge:
 Lidt uldstof eller filt
 Chiffon
 Kardet uld
 Tråd med «bling»
 Påmonteret sybord
-

Læg uldstoffet eller filten på sybordet
Placér chiffonen ovenpå
Begynd at føre stoffet rundt med
langsomme bevægelser

-

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

-

Vigtigt at huske, at nålene har nogle solide
modhager PAS PÅ
Modstå fristelsen at glatte eller rette på
chiffonen mens du syr!

-

-

-
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Når chiffonen er klar så træk stykket med
uld eller filt af
Den skal løsne uden problemer, hvis du ikke
har filtet for meget på et sted
Form chiffonen til en blomst
Tag en lille uldtot og betrakt det som lim
Filt uldtotten fast i midten af chiffonen
Uden uld/lim vil vi ikke kunne kunne fæstne
blomsten
Læg lidt «bling»-tråd i som ekstra effekt. I
midten af blomsten og filt det fast.
-
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# 4 Demontering af filteapparatet
Når du er færdig med at bruge filteapparatet er det
en god ide at demontere apparatet og gøre
maskinen klar for almindelig syning igen.
Samtidig gør vi maskinen ren og smører den.
Skumgummien i griberområdet hjælper til med at vi
ikke får så meget fnuller og støv i maskinen, men
maskinen vil have godt af en dråbe olie også.
Sådan går du frem:
-

Tag filtefoden af

-

Løsn og skru nåleskruen til filtenålene helt
ud og fjern den
Før holderen med filtenålene varsomt mod
højre og fjern dem

-

-

-

Afmontér stingpladen for filtning
Tag skumgummien ud
Støvsug eller brug en tør klud til at rengøre i
giberområdet
Brug også børsten som fulgte med i
standard tilbehøret til at løsne fnuller o.l.
Giv en dråbe olie på kanten af griberen før
du sætter den ind igen
Hold maskinen lidt på skrå bagover så er
det lettere at sætte griberen ind igen
Hold på den lille tap i midten og før
griberen på plads stående, som vist på
bildet
Griberen kan IKKE sættes forkert i!
Lås griberen på plads med bøjlen (se pil)
Sæt spolekapslen med spole og undertråd
ind igen
Montér stingpladen, syfod og nål igen

Lykke til!
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