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Leg med tråd-«Thread Play»   

Vi har muligheden for at  lave dekorative effekter 
med tråd på BERNINA’s modeller. I denne opgave 
viser vi hvordan det bruges sammen med 
BERNINA 350 PE. Se hvordan du kan bruge 
symaskinen til at sy spændende dekor med tyk 
tråd om undertråd.  Håber du har får inspiration 
til at komme i gang med dine egne projekter! 
 
 
 
 

# 1 Forberedelse- spole undertråd 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du skal bruge: 

- En tom spole 
- Almindelig sytråd  
- Dekortråd- f.eks. håndbroderigarn 
- Bånd  
- Stof  & stabilisering 

 
Spole undertråd: 
 

- Du sætter den tomme spolen som 
normalt på spoleapparatet 

- Hvis dekortråden som du har valgt er 
«pakket ind» så løsnes tråden 

- Lad tråden få en lang vej at arbejde  for så 
er det lettere at spole den 

- Tråden vikles rundt om spolen og  spol op 
samtidig med at du guider den tykke tråd 
så den ikke hægter sig fast i noget 
 

- På de modeller som har egen spolemotor 
da starter tvindingen med det samme. Vi 
skubber koblingsarmen mod spolen 

- Juster hastigheden ned til det halve før du 
begynder at spole 
 

- Det er viktig at undertråden bliver spolet 
på maskinen og IKKE per hånd for at få 
rigtig trådspænding 
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# 2 Forberedelse- indstilling af maskinen 

     

 
Sætte i spolen: 
 

 Når vi syr normalt sætter vi spolen i så 
den drejer med solen eller uret 

 Når vi syr med tyk tråd som undertråd, så 
skal spolen sættes ind fejl vej- dvs at den 
drejer mod solen eller uret 
 

 Trådspændingen bliver lidt løsere når  
spolen sættes i omvendt 

 Dette er normalt det som kan være 
problemet når f.eks. sømmen bliver dårlig 
efter at vi har skiftet undertråd 

 I dette tilfælde udnytter vi at spændingen 
bliver løsere uden at vi skal have en 
skruetrækkeren frem for at justere 

 Træd tråden som vanligt gennem 
trådspændingen, som er på spolekapslen 

 
Hente undertråden op: 
 
Når undertråden er tyk så henter vi den op 
manuelt, så vi er sikker på at den ikke er viklet ind 
i sømmens begyndelse. Her er en enkel metode : 
 

 Sæt spolekapslen ind i maskinen 
 Lad giberdækslet være åbent 

 
 Hold Nålestop oppe/nede-knappen inde 
 Nålen går ned  
 Tryk på Nålestop oppe/nede-knappen 

igen og nålen går op 
 

 Træk forsigtigt i sytråden 
 Det kommer en løkke frem af 

undertråden 
 Træk under- og overtråd bagud og lidt til 

siden, så vil det ikke blive trukket ind i 
sømmen når du begynder at sy 
 

 Det er let at gøre dette før man har 
monteret syfoden 
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# 3 Forberedelse – Indstilling af maskinen 

 
 
 

 
Overtrådsspænding 
 

 Ved normal søm vil vi have en 
overtrådsspændning på 4  

 Når vi syr med tyk tråd i undertråden så 
ligger den på 9  

 Vi har to helt forskellige typer tråd i 
maskinen  

 Ved at øge overtrådspændingen næsten til 
det maksimale, hjelper vi overtråden i 
kampen mod undertråden  

 Resultatet er at vi faktisk får en 
velbalanseret søm med rigtig trådspænding 

 
Lidt at tænke på når du syr med tyk tråd som 
undertråd: 
 

 Når vi arbejder på denne måden, så 
udsætter vi sytråden for en enorm 
belastning 

 Det kan derfor være at du vil oppleve at 
tråden kan springer når du syr på denne 
måde 
 

 Du kan tjekke om tråden passer for denne 
type søm ved at: 

- holde tråden rundt om hænderne 
og forsøg at springe tråden- hvis du 
oplever at den springer vældig let, 
så vil den høje trådspændingen give 
problemer 

- når du holder tråden med hændene 
og forsøger at springe den- så 
springer den ikke, men du føler at 
den er lidt «elastisk». Denne type 
tråd vil også give problemer i 
trådspændingen 

- hold tråden op mod lyset. Hvis 
tråden ligner en tynd uldtråd eller er 
vældig ujævn, så kan du få 
problemer med trådspændingen 

 Udskift overtråden med en anden og prøv 
igen 

- Husk også at tråd kan blive gammel 
- Husk også at skifte nålen og tjek om den 

passer til det stof som du skal sy i 
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# 4 Dekorere med tyk undertråd 

   
 En tommelfinger-regel når man skal sy er, 

at vi altid skal sy i to lag stof.  
 Dette gælder også når vi dekorerer. 
 Hvis du ikke vil have to lag stof så vælg et 

lag og læg en stabilisering under 
 Det findes mange typer stabilisering; også 

vandopløselige, der forsvinder i vand om 
du ønsker det 

 Spørg om råd til dit syprojekt 
 
Vi har brugt et bånd der er blevet dekoreret med 
den tykke undertråd. Se her en enkel metode for 
at sy båndet på:  
 

 Monter fod # 5 blindstingsfoden 
 Vælg søm # 1 ligesøm 
 Flyt nålen ud i yderste venstre position 
 Bruk linialen på foden som guide og sy 

langs med båndet 
 Sy båndet fast den ene siden 
 Vend stoffet og sy den anden side 

 
Når vi syer med tyk undertråd så er det 
undertråden der gir’ den dekorative effekt: 
 

- Husk at sy sømmen på stoffets vrangside 
eller på stabiliseringen 
 

- Når du syr dekorerer på bånd så kan du 
enkelt følge de to stikninger som blev 
dannet for at sy båndet på.  

 
Man kan variere sømmene ved at justere på 
stinglængden. Generelt kan man sige at en lidt 
længere stinglængde giver bedre effekt med den 
tykke tråd. 
Husk også at vælge sømme som ikke er for 
detallierede eller tætte, da dette ikke giver en god 
effekt. Her er noget som fungerer godt: 
 

Lykke til! 

 

 


