Punching Tool – filtapparat
Filtapparaten - eller Punching Tool är ett otroligt användbart och spännande tillbehör
som passar till många olika BERNINA-modeller. I
denne övningsuppgift visar vi hur den används ihop
med BERNINA 215. Hoppas du här får inspiration till
att komma igång med dina egna projekt!

# 1 Förberedelse
Börja med att avmontera följande:
-

Ta av syfoten
Lossa nålskruven och ta bort synålen
Fortsätt med att skruva ut nålskruven helt
och ta bort den

-

Montera av stygnplåten - det kan variera
lite hur detta görs. På 215 så trycker du ner
stygnplåten i bak på markeringen och
plåten lossnar.
På andra modeller skall man lossa ett par
skruvar. Titta i bruksanvisningen vad som
gäller för din BERNINA-modell

-

-

-

Ta ut spolkapseln och spolen
Ta ut griparen - tryck in utlösarfjädern på
vänstra sidan och vik ner den svarta
griparbane-ringen.
Ta tag i tappen på griparen och lyft ut den
Låt griparbane-ringen till griparen och
luckan vara nerfällda

Maskinen skall se ut på detta sätt när du är färdig
med avmonteringen. Förvara alla delarna samlat så
ingenting försvinner.
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# 2 Montering av filtapparat
Montera filtapparaten så här:
-

Tryck försiktigt in skumgummin, som följer
med i lådan till filtapparaten, i hålrummet
där spolkapseln, spolen och gripare har
suttit.

-

Montera stygnplåten till filtning.
Dubbelkolla att det är den rätta annars
kommer det att kosta dig några nålar 

-

Trä på hållaren med filtnålarna på
nålstången från sidan (höger till vänster)

-

Skruva fast filtnål-hållaren med den extra
skruven som följer med
Detta kan ta lite tid, men bara skruva på!
Montera till sist filtfoten

-

-

Foten monteras som en normal fot, men
akta så du inte skadar nålarna när du gör
det
Ett bra tips är att föra foten på plats lite på
snedden bakifrån så undviker du nålarna

-

Kom ihåg att nålarna har vassa ”hullingar”
och är utformade för att ”haka med/ner”
fibrer - så hantera dem varsamt så du inte
skadar dig.

-

Välj söm # 1 som är raksöm

-

Sänk mataren
På de flesta BERNINA-modellerna är det på
höger sida av maskinen och märkt med
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# 3 Filta blommor
Filtapparaten är framtagen för att man skall filta
samman ull med ett annat ulltyg. Men man kan
också använda den lite otraditionellt – som ex att
skapa blommor av chiffong.
Du skall använda:
 Lite ulltyg eller filt
 Chiffong
 Kardad ull
 Tråd med «bling»
 Påmonterat sybord
-

Lägg ulltyget eller filten på sybordet
Placera chiffongen ovanpå
Börja att föra tyget runt med långsamma
rörelser

-

Filtnålarna ”trulsar ihop” fibrerna i
chiffongen
Ju mindre du håller fast chiffongen, ju mer
trulsar chiffongen ihop

-

-

-

-
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Viktigt att komma ihåg är att nålarna har
hullingar
Motstå frestelsen att släta ut eller rätta till
chiffongen när du syr!
När chiffongen är klar så dra av biten med
ull eller filt
Den skall lossna utan problem om du inte
har filtat för mycket på ett ställe
Forma chiffongen till en blomma
Ta en liten tova ull och tänk att det är lim
Filta fast ulltovan i mitten av chiffongen
Utan ull/lim kommer vi inte att kunna fästa
ihop blomman
Lägg lite «bling»-tråd som extra effekt i
mitten av blomman och filta fast
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# 4 Demontering av filtapparaten
När du använt färdigt filtapparaten är det en god
idé att demontera apparaten och göra maskinen
klar för vanlig söm igen.
Samtidig gör vi maskinen ren och smörjer den.
Skumgummi-biten i griparområdet hjälper till så att
vi inte får så mycket ludd och damm i maskinen,
men maskinen mår bra av en droppe olja också.
Du gör så här:
-

Ta av filtfoten

-

Lossna och skruva ut nålskruven helt till
filtnål-hållaren
För hållaren med filtnålarna varsamt mot
höger och ta bort den

-

-

-

Ta bort stygnplåten för filtning
Ta ut skumgummi-biten
Dammsug eller använd en torr trasa för att
rengöra i griparområdet
Använd också borsten som medföljde bland
standard-tillbehören för att få bort damm
Droppa en droppe olja på kanten av
griparen innan du sätter in den igen
Håll maskinen lite bakåtlutad så är det
enkelt att sätta tillbaka griparen igen
Håll ev i den lilla tappen i mitten och för
griparen på plats stående som bilden visar
Griparen kan inte sättas in på fel plats!
Lås griparen på sin plats med griparbaneringen (se pil)
Sätt in spolkapseln och spola undertråd igen
Montera tillbaka stygnplåten, syfoten och
nålen

Lycka till!
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