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Söm Söm-
nummer

Sömnamn Pressarfot Användning

0 Tränsat knapphål Automatisk  
knapphåls-

mätare

1 Raksöm,  
nålen i  

mittläge

A/B

2 Elastisk söm, nålen 
i vänsterläge

A/B För sömmar i trikå och elastiska tyger.

 

3 Förstärkt raksöm, 
nålen i mittläge

A/B För sömmar som utsätts för ordentliga påfrestningar. Förstärkta och elastiska sömmar. 
Används för att förstärka och kantsticka tränings- och arbetskläder. Öka stygnlängden vid 
kantstickning.

4 Trestegssicksack A/B För att laga och sy på lappar och resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger.

 

5 Sicksack A/B För applikationer, spetskantning, sömnad på band etc. Stygnbredden ökar lika mycket åt 
vänster som åt höger.

6 Flatlock B Dekorativa fållar och överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga 
elastiska tyger. 

7 Överkastningssöm J Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För tunna 
elastiska och oelastiska tyger. 

8 Elastisk  
överkastningssöm

B Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För med-
eltjocka till kraftiga elastiska tyger.

9 Automatisk knapp-
sömnad

Ingen pres-
sarfot

 

10 Tvåstegssicksack A/B För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.

 

11 Förstärkt sicksack B För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning av skinn. För dekorsömnad.

 

12 Tråckelsöm A/B För hopfogning av två tygstycken med lång stygnlängd.

13 Dubbel overlock B Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För kraftiga 
elastiska och kraftiga vävda tyger.

14 Overlocksöm B Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För med-
eltjocka elastiska tyger.

15 Elastisk fogsöm B För överlappande sömmar på trikå. För tygkanal över smal resår.

16 Elastisk söm och 
smocksöm

A/B Sy över två rader resårband för att rynka.

17 Elastisk  
osynlig fållsöm

D För osynliga fållar på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.

18 Ej elastisk osynlig 
fållsöm

D För osynliga fållar på medeltjocka till kraftiga vävda tyger.

SÖMTABELL – NYTTOSÖMMAR
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Söm Söm-
nummer

Sömnamn Pressarfot Användning

19 Fagottsöm A/B För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.

20 Lagningssöm A/B Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och annat. Sy över hålet och tryck 

21 Träns
(manuell)

A/B

22 Knapphål  
med rundat slut

Automatisk
Knapphålsfot 

/C

För blusar och barnkläder.

23 Förstärkt knapphål 
på medeltjockt tyg

C För medeltjocka och kraftiga tyger.

24 Sekelskiftes-
knapphål

Automatisk
Knapphålsfot 

/C

För ett handsytt utseende på tunna och ömtåliga tyger. 

Tips! Öka längden och bredden när du syr knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.

25 Skräddarknapphål Automatisk
Knapphålsfot 

/C

För skräddarsydda jackor, kappor etc.

26 Knapphål på 
kraftigt tyg

Automatisk
Knapphålsfot 

/C 

Med förstärkta tränsar.

27 Raksömsknapphål 
för skinn

A/B För skinn och mocka. 

28 Snörhål B För skärp, snoddar etc.

29 Satinsöm, smal B För applikationer samt sömnad på spets och band. För tunna till medeltjocka tyger.

30 Satinsöm,  
medel

B För applikationer samt sömnad på spets och band. För tunna till medeltjocka tyger.

31 Satinsöm, bred B För applikationer samt sömnad på spets och band. För kraftiga tyger.
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BLOCK

KYRILLISKA OCH HIRAGANA
Ryska och japanska teckensnitt. Se teckensnitten på den 

TECKENSNITT

Sömmarna 0–9 
är samma på alla 
sömmenyer.

Meny 1: Nyttosömmar
Meny 2: Quiltsömmar
Meny 3: Satin- och sekelskiftessömmar
Meny 4: Dekorsömmar


