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1 IDT™-system
Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från PFAFF® i över 45 år! Den här unika funktionen 
från PFAFF® ger en helt jämn tygmatning från både ovan- och undersidan och perfekta 
sömmar på alla tyger.

Stor sömnadsyta
PFAFF® expression™ 3.5 symaskin är det perfekta valet för dig som syr quiltar, 
heminredningsdetaljer och kläder – alltså för alla som älskar att skapa. Sömnadsytan till höger 
om nålen är extra stor för att du ska kunna sy stora projekt med mycket tyg eller vaddering.

En mängd vackra 9 mm-sömmar
Välj bland fler än 200 sömmar! Inkluderar nyttosömmar, knapphål, 9 mm breda 
dekorsömmar, quiltsömmar, korsstygn och hålsömmar.

Trådklipp
Klipper automatiskt av över- och undertråden och drar ändarna till tygets baksida.

Automatisk trådspänning
Övertrådsspänningen ställs in automatiskt för varje söm så att det blir enkelt att sy.

FEM VIKTIGA FUNKTIONER*

SÖMNADSFUNKTIONER
IDT™-system – Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från 
PFAFF® i över 45 år! Den här unika funktionen från PFAFF® ger 
en helt jämn tygmatning från både ovan- och undersidan och 
perfekta sömmar på alla tyger.

Ett stort antal vackra sömmar – Välj bland fler än 
200 sömmar. Inkluderar nyttosömmar, knapphål, 9 mm breda 
dekorsömmar, quiltsömmar, korsstygn och hålsömmar.

Trådklipp – Klipper automatiskt av över- och undertråden 
och drar ändarna till tygets baksida.

Elektronisk trådspänning – Övertrådsspänningen ställs 
in automatiskt för varje söm så att det blir enkelt att sy.

Tapering på alla 9 mm-dekorsömmar – Gör sömmen smalare 
i början och/eller slutet. Ändra vinkel på den avsmalnande 
sömmen för ännu fler möjligheter. 

Knapphål med sensormatic – Knapphålsstolparna sys i samma 
riktning för bästa stygnkvalitet.

Quiltsömmar – Quilta med 32 olika sömmar som har ett vackert 
handsytt utseende. 

Två färdiga sömtypsnitt – Välj ett typsnitt (Comic eller Cyrillic) 
för att göra ditt projekt ännu mer personligt.

* Fem viktiga funktioner upprepas i fetstilt under varje kategori.
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SÖMNADSFUNKTIONER
Spegelvända sömmar – Vänd sömmen vågrätt för ännu fler 
möjligheter. 

Stygnposition – Flyttar hela sömmen åt höger eller vänster så att 
du enkelt kan passa ihop dekorsömmar. 

Frihandsömnad – För frihandsquiltning, målningseffekter och 
lagning. Aktivera läget för frihandssömnad och sy med vilken 
söm du önskar. 

Nålstopp uppe/nere – Anger om nålen ska stanna i det övre 
läget eller nere i tyget när du behöver vända/vrida eller syr 
applikationer med mera. 

37 nålpositioner – För exakt placering av raksöm. 

Stygnbreddsbegränsning – Välj stygnbreddsbegränsning för att 
undvika att nålen går av vid sömnad med olika raksömstillbehör.

Tvillingnålsprogram – Om du anger tvillingnålens storlek justeras 
stygnbredden automatiskt. Tvillingnålssömmen visas på skärmen. 

Lätt att välja sömmar – Sömmar väljs snabbt och enkelt med 
direktvalsknapparna.

Omedelbar trådfästning – Fäster tråden automatiskt för en enkel 
och snabb avslutning.

Inbyggd nålträdare – Trä nålen snabbt och lätt.

Mönsteromstart – Återgå till början av en söm eller en 
kombination utan att ange specialinställningar igen. 

Stor stygnplåt – Med sömmarkeringar till vänster och höger 
om nålen som hjälper dig styra tyget. 

Stygntäthet – Ställer in stygntätheten (avståndet mellan 
stygnpunkterna som bygger upp sömmen).  
Tätheten kan ökas eller minskas utan att stygnlängden påverkas.

Medföljande pressarfötter – 0A standardfot, 1A dekorsömsfot 
med IDT™, 2A dekorsömsfot, 3 pressarfot för osynlig fållsöm med 
IDT™, 4 blixtlåsfot med IDT™, 5A sensormatic knapphålsfot, 5M 
manuell knapphålsfot, frihands-/stoppfot.

MASKINEGENSKAPER
Stor sömnadsyta – PFAFF® expression™ 3.5 symaskin är det 
perfekta valet för dig som syr quiltar, heminredningsdetaljer och 
kläder – alltså för alla som älskar att skapa. Sömnadsytan till 
höger om nålen är extra stor för att du ska kunna sy stora projekt 
med mycket tyg eller vaddering.

Upplyst grafisk skärm – Den grafiska skärmen visar sömmen 
i verklig storlek och all viktig information.

LED-belysning – Optimerad belysning som lyser upp hela 
arbetsytan utan att det bildas skuggor. 

Lättåtkomligt reglage för matartänderna – Sänk matartänderna 
bekvämt från symaskinens framsida. Perfekt för quiltning, 
frihandsbroderi eller lagning.

Informationsknapp – Tryck på knappen för att visa 
sömnadsrekommendationer på den grafiska skärmen.

Hastighetsreglering – Justera sömnadshastigheten för 
specialtrådar, specialtekniker och egen smak. 

Mönsterkombinationer och minnen – Kombinera och spara upp 
till 40 sömmar och/eller bokstäver i något av de tio minnena – 
sy flera gånger i ett enda steg.

Egna söminställningar – Ändra inställningarna för maskinens 
sömmar enligt dina egna preferenser. Spara inställningarna 
i något av de tio minnena.

Programmera sömnadskommandon – Programmera stopp, 
trådklipp eller trådfästning i en mönsterkombination. Maskinen 
följer alltid dina inställningar exakt.

Språk – Välj mellan olika språk i menyn Inställningar. Se till att 
PFAFF® expression™ 3.5 talar samma språk som du.

Optimerad matning – För bättre kontroll när du syr i tjocka lager 
eller syr ihop små tygbitar. 
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