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Lek med tråd-«Thread Play»   

Vi har muligheten til å  lage dekorative effekter 
med tråd på BERNINA’s modeller. I denne 
oppgaven viser vi hvordan det brukes sammen 
med BERNINA 350 PE. Se hvordan du kan bruke 
symaskinen til å sy spennende dekor med tykk 
tråd om undertråd.  Håper du har får inspirasjon 
til å komme igang med dine egne prosjekter! 
 
 
 
 

# 1 Forberedelse- spole undertråd 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du skal bruke: 

- En tom spole 
- Vanlig sytråd  
- Dekortråd- f.eks. håndbroderigarn 
- Bånd  
- Stoff  & stabilisering 

 
Spole undertråd: 
 

- Du setter den tomme spolen som vanlig 
på spoleapparatet 

- Dersom dekortråden som du har valgt er 
«pakket inn» så løsne tråden 

- La tråden få en lang vei å arbeide  for så 
er det lettere å spole den 

- Vikle tråden rundt spolen og  spol opp 
samtidig som du guider den tykke tråden 
så den ikke hekter seg fast i noe 
 

- På de modeller som har egen spolemotor 
så starter tvinningen med det samme vi 
skyver koblingsspaken mot spolen 

- Juster hastigheten ned til det halve før du 
begynner å spole 
 

- Det er viktig at undertråden blir spolet på 
maskinen og IKKE for hånd for å få riktig 
trådspenning 
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# 2 Forberedelse- innstilling av maskinen 

     

 
Sette i spolen: 
 

 Når vi syr normalt setter vi i spolen så den 
dreier med solen eller klokken 

 Når vi syr med tykk tråd som undertråd 
skal spolen settes inn feil vei- dvs at den 
dreier mot solen eller uret 
 

 Trådspenningen blir litt løsere når vi 
setter spolen inn feil vei 

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

 I dette tilfellet utnytter vi at spenningen 
blir løsere uten at vi skal ha frem 
skrutrekkeren å justere noe 

 Tred tråd som vanlig igjennom 
trådspenningen som er på spolekapslen 

 
Hente opp undertråd: 
 
Når undertråden er tykk så henter vi den opp 
manuelt så vi er sikker på at den ikke er viklet inn i 
sømmens begynnelse. Her er en enkel metode : 
 

 Sett spolekapslen inn i maskinen 
 La giperdekslet være åpent 

 
 Hold inne Nålstopp oppe/nede-knappen 
 Nålen går ned  
 Trykk på Nålstopp oppe/nede-knappen 

igjen og nålen går opp 
 

 Dra forsiktig i sytråden 
 Det kommer en løkke frem av 

undertråden 
 Dra under- og overtråd bakover og litt til 

siden så vil det ikke dras inn i sømmen når 
du begynner å sy 
 

 Det er enkelt å gjøre dette innen man har 
montert på syfoten 
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# 3 Forberedelse – Innstilling av maskinen 

 
 
 

 
Overtrådsspenning 
 

 Ved normal søm vil vi ha en 
overtrådsspenning på 4  

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

 Vi har to helt forskjellige typer tråd i 
maskinen  

 Ved å høyne overtrådspenningen nesten til 
det maksimalehjelper vi overtråden i 
kampen mot undertråden  

 Resultatet er at vi faktisk får en velbalansert 
søm med riktig trådspenning 

 
 
Noe å tenke på når du syr med tykk tråd som 
undertråd: 
 

 Når vi arbeider på denne måten utsetter vi 
sytråden for en enorm påkjenning 

 Det kan derfor være at du opplever at 
tråden kan ryke når du syr på denne måten 
 

 Du kan sjekke om tråden passer for denne 
type søm ved å: 

- holde tråden rundt om hendene og 
forsøk å ryke tråden- dersom du 
opplever at den ryker veldig lett så 
vil den høye trådspenningen gi 
problemer 

- når du holder tråden med hendene 
og forsøker å ryke den- så ryker ikke 
tråden, men du føler at den er litt 
«elastisk»- denne type tråd vil også 
få problemer i trådspenningen 

- hold tråden opp mot lyset- dersom 
tråden ligner en tynn ulltråd eller er 
veldig ujevn kan du få problemer 
med trådspenningen 

 
 Bytt ut overtråden ut med en annen og prøv 

igjen 
 

- Husk også at tråd kan bli gammel 
- Husk også å skifte nålen og sjekk om den 

passer til det stoffet som du skal sy i 
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# 4 Dekorere med tykk undertråd 

   
 En tommelfinger-regel når man skal sy er 

jo at vi alltid skal sy i to lag stoff.  
 Dette gjelder også når vi dekorerer. 
 Dersom du ikke vil ha to lag stoff så velg 

et lag og legg en stabilisering under 
 Det finnes mange typer stabilisering; også 

vannløslige som forsvinner i vann om du 
ønsker det 

 Spør om råd til ditt syprosjekt 
 
Vi har brukt en bånd som er blitt dekorert med 
den tykke undertråden. Se her en enkel metode 
for å sy båndet på:  
 

 Monter fot # blindstingsfoten 
 Velg søm # 1 rettsøm 
 Flytt nålen ut i ytterste venstre posisjon 
 Bruk linjalen på foten som guide og sy 

langs med båndet 
 Sy båndet fast den ene siden 
 Snu stoffet og sy den andre siden 

 
Når vi syr med tykk undertråd så er det 
undertråden som gir den dekorative effekt: 
 

- Husk å sy sømmen på stoffets vrangside 
eller på stabiliseringen 
 

- Når du syr dekorerer på bånd så kan du 
enkelt følge de to stikningene som ble 
brukt for å sy på båndet  

 
Man kan variere sømmene ved å justere på 
stinglengen. Generelt kan man si at en litt lengre 
stinglende gir bedre effekt med den tykke tråden. 
Husk også å velge sømmer som ikke er for 
detaljerte eller tette da dette ikke gir en god 
effekt. Her er noen som fungerer godt: 
 

Lykke til! 

 

 

 


