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1 Original IDT™ System 
Helt jämn tygmatning av både över- och undertyg. IDT™ 
System är perfekt för dig som tycker om att quilta och 
sy! IDT™ System fungerar med alla sömtyper, framåt 
och bakåt och med vilken stygnlängd och -bredd som 
helst. Systemet är integrerat i symaskinen och kan 
kopplas till och från vid behov. Många PFAFF®-tillbehör 
och -pressarfötter kan användas med IDT™ System som 
hjälper dig sy jämna sömmar oavsett sömtyp eller tyg.

2 Stor sömnadsyta  
Sömnadsytan till höger om nålen är 200 mm, vilket 
underlättar när du syr stora projekt.

3  Stor pekskärm med hög upplösning 
Se dina val, alternativ, stygninformation och alla stygntyper 
i naturlig storlek på skärmen – lätt och användarvänligt.

4  Undertrådsavkännare   
Meddelar när undertråden håller på att ta slut.

5 201 sömmar  
Ett brett urval av vackra 7 mm-sömmar, till exempel 
nyttosömmar, knapphål, dekorsömmar, quiltsömmar, 
korsstygnssömmar och hålsömmar.

FEM VIKTIGA EGENSKAPER*

SÖMNADSFUNKTIONER
Original IDT™ System – Helt jämn tygmatning av både 
över- och undertyg. IDT™ System är perfekt för dig som tycker 
om att quilta och sy! IDT™ System fungerar med alla sömtyper, 
framåt och bakåt och med vilken stygnlängd och -bredd som 
helst. Systemet är integrerat i symaskinen och kan kopplas till och 
från vid behov. Många PFAFF®-tillbehör och -pressarfötter kan 
användas med IDT™ System som hjälper dig sy jämna sömmar 
oavsett  sömtyp eller tyg.

201 sömmar – Ett stort urval av vackra 7 mm-sömmar, till 
exempel nyttosömmar, knapphål, dekorsömmar, quiltsömmar, 
korsstygnssömmar och hålsömmar.

Två specialpressarfötter medföljer – De perfekta pressarfötterna 
för dina quiltar: en öppen pressarfot för frihandssömnad och en 
¼-quiltfot för IDT™ System. 

* Fem viktiga funktioner upprepas i fetstil under varje kategori.



Egenskaper & fördelar

SÖMNADSFUNKTIONER 
Alfabet – Välj mellan fyra olika typsnitt: Block, Outline, Script  
och kyrilliska bokstäver.

Frihandssömnad – Använd den öppna pressarfoten för 
frihandssömnad när du vill quilta eller frihandsbrodera.

Pressarfotstryck – Kan justeras när du vill använda  
specialtekniker eller sy i särskilt tunt eller tjockt tyg. 

Justerbar trådspänning – Rekommenderad trådspänning för  
den valda sömmen visas på skärmen.

Nålstopp uppe/nere – Med ett enkelt knapptryck anger du om 
nålen automatiskt ska stanna i det övre läget eller nere i tyget,  
till exempel när du ska vända eller sy applikationer.

Omedelbar trådfästning – Används för att enkelt och snabbt fästa 
tråden automatiskt i slutet av en söm. 

Programmerad trådfästning med indikator – Välj mellan flera 
fästalternativ.

29 nålpositioner – Perfekt för kantstickning, quiltning, blixtlås m.m.

Tvillingnålsprogram – Ställer automatiskt in stygnbredden så att 
nålen inte går av.

Stygnbreddsbegränsning – Begränsa stygnbredden till raksöm  
i centrerad position när du använder stygnplåt och/eller 
pressarfot för raksöm så att nålen inte går av.

Förlängning – Förläng satinsömmar så att hela sömmen blir 
längre, med oförändrad täthet.

Spegelvänd – Vänd sömmen vågrätt eller lodrätt för fler 
kreativa möjligheter.

Mönsterkombination – Kombinera och spara upp till 20 sömmar 
och/eller bokstäver i något av de fyra minnena.

Personlig söm – Anpassa inställningarna på en förinställd söm 
och spara sömmen i något av de fyra minnena.

Extra pressarfotslyft – Höj pressarfoten till högsta position så att 
du enkelt kan placera tjocka tyger under pressarfoten.

Inbyggd nålträdare – Trä nålen snabbt och enkelt.

Stygnplåt – Med markeringar till vänster och höger om nålen 
som hjälper dig att styra tyget.

Pressarfötter med klicksystem – Enkla att byta utan skruvmejsel 
eller andra verktyg.

Låsbar backmatning – Du har händerna fria att styra tyget.

Elektroniskt nåltryck – Fullt nåltryck och fullständig kontroll i alla 
hastigheter.

Tillbehörspressarfötter – 0A standardpressarfot, 1A dekorsömsfot 
med IDT™, 2A dekorsömsfot, 3 pressarfot för osynlig fållsöm med 
IDT™, 4 blixtlåsfot med IDT™, 5B automatisk knapphålsfot, öppen 
pressarfot för frihandssömnad, ¼-quiltfot för IDT™ System.

MASKINEGENSKAPER
Stor sömnadsyta – Sömnadsytan till höger om nålen är 
200 mm, vilket underlättar när du syr stora tygstycken.

Stor pekskärm med hög upplösning – Se dina val, alternativ, 
stygninformation och alla stygntyper i naturlig storlek på skärmen.

Undertrådsavkännare – Meddelar när undertråden håller 
på att ta slut.

PFAFF® design – Byggd för att göra det enkelt att sy och uppnå 
ett professionellt resultat.

Start/Stopp-knapp – Tryck på startknappen när du vill sy utan att 
använda fotreglaget.

Hastighetsreglage – Justera hastigheten med hastighetsreglaget 
och få fullständig kontroll.

Tre LED-lampor – Optimerad belysning som lyser upp hela  
sömnadsytan utan att det bildas skuggor.

Lättåtkomligt reglage för matartänderna – Används för att sänka 
matartänderna när du ska sy frihandssömnad, frihandsbroderi 
eller lagningssömmar.

Språk – Välj mellan 13 olika språk.

Undertråden sätts i ovanifrån – Lättåtkomlig undertråd.

Hårdhuv – Skyddar symaskinen från damm och vid transport.

Två trådrullehållare – När du syr specialsömmar eller med tvillingnål.

Tillbehörsask – Två lättåtkomliga fack för förvaring av tillbehör 
och spolar. 
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