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Standard Trykfod

Standardtrykfoden er nem at bruge til mange forskellige former for 

syning, f.eks. til lige og kurvede linjer eller til både medium- og

tungvægts materialer. 

Den ”hængslede” trykfod har en fjedre bag på, som gør det muligt for fronten af 

trykfoden at bevæge sig op, og derfor kan selv tykke søm nemt krydses. Den 

store rille langs bunden af trykfoden sikre at stingene udføres perfekt. 

Trykfod til fastgørelse af lynlås

Position på trykfoden kan skiftes mellem højre og venstre side af 

nålen, hvilket sikre, at syning tilpasses perfekt til f.eks. fastgørelse af 

lynlåse. 

Når skuren på trykfodens bagsideløsnes, kan trykfoden bevæges til enten højre 

eller venstre side, og du kan bruge enten de højre eller venstre nålehul på 

trykfoden. Dette gør det muligt at fastgøre henholdsvis den højre og venstre 

side af lynlåsen. 

Snorpåsyningsfod (højre)

Denne ensidede trykfod trykker kun på den ene side af stoffet, hvilket 

er nyttigt til at sy langs kanten af f.eks. lynlåse eller rørsøm.

Idet nålene bevæger sig på højre side, er trykfoden perfekt til at tilpasse f.eks. 

lynlåse og rørsøm. Denne fikserede trykfod, hvor trykfoden og holderen er det 

samme, giver stabilitet, når du syr i flade materialer. 

Snorpåsyningsfod (venstre)

Denne ensidede trykfod trykker kun på den ene side af stoffet, hvilket 

er nyttigt til at sy langs kanten af f.eks. lynlåse eller rørsøm.

Idet nålene bevæger sig på venstre side, er trykfoden perfekt til a tilpasse f.eks. 

lynlåse og rørsøm. Denne fikserede trykfod, hvor trykfoden og holderen er det 

samme, giver stabilitet, når du syr i flade materialer

A9836-D25-0A0 
TL Series

A9838-090-0A0

TL Series

A9844-D25-AA0

TL Series

A9844-D25-BA0

TL Series

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

150 KR.

150 KR.

550 KR.

550 KR.



Usynlig-lynlås Trykfod (metal)

Denne trykfod bruges til at sy skjulte lynlåse. 

I det trykfoden løfter lynlåsens tænder, mens de bevæger sig gennem rillen i 

trykfodens bund, kan du sy helt tæt langs med lynlåsens tænder. 

Denne trykfod er lavet i meget holdbart metal. 

A9841-D25-AA0

TL Series
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Hængslet Trykfod (til snore/lynlås)

Denne ensidede trykfod trykker kun på den ene side af stoffet, hvilket 

er nyttigt, hvis du syr langs kanten af f.eks. lynlåse eller rørsøm. Det 

gør det samtidig også muligt nemt at sy over tykke sømme. 

Idet nålene bevæger sig på den højre side, er trykfoden brugbar forbindelse 

med tilpasningen af forskellige applikationer, såsom skjulte sømme langs 

lynlåse eller rørsømme. Den hængslede trykfod kan nemt sy over tykke sømme

Hængslet Trykfod (til lynlås)

Denne smalle hængslede trykfod er brugbar til at sy lynlåse og smalle 

stykker. 

Det smalle stykke på 3mm fra nål til kanten af trykfoden, gør den perfekt til at 

sy på smalle stykker. Sæt trykfodens kant parallelt med lynlåsens tænder. Det 

vil guide dig til at sy med kun 3 mm sømbredde. 

A9844-D25-CA0

TL Series

A9842-D25-0A0

TL Series

Hængslet Trykfod (2.5 mm)

Denne trykfod er bedst egnet til at sy lynlåse.

Med denne fod kan den udføres for at sy materialekanten, når du fastgør 

lynlåse, syr kanter eller fastgør D-ringe. Det bruges også til at sikre stingbredden. 

Denne fod har den smalleste fulde bredde blandt alle presser fødder. Bredden 

fra nålen til kanten af trykfoden er 2,5 mm.

40233380

TL Series

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

350 KR.

350 KR.

850 KR.

250 KR.



Usynlig-lynlås Trykfod (plast)

Denne trykfod bruges til at sy skjulte lynlåse. 

I det trykfoden løfter lynlåsens tænder, mens de bevæger sig gennem rillen i 

trykfodens bund, kan du sy helt tæt langs med lynlåsens tænder. 

Denne trykfod er lavet i plastik. 

A9841-D25-BA0

TL Series

Teflonfod Trykfod

Denne trykfod er lavet til materialer, som ikke er nemme at 

transportere og er svære at sy i, såsom læder. 

Trykfoden er lavet af fluorocarbon resin, hvilket sikre at selv svære materialer 

glider glat og jævnt. Også materialer, som ellers ville side fast på metal 

trykfødder. Idet resin slides ved brug, anbefales det, at du til almindelige 

materialer bruger standardtrykfoden. 

A9840-D25-0A0

TL Series

Rullesøms Trykfod (hemming) 

Denne trykfod bruges til at sy kanten af stoffet og samtidig foldes 

stoffet to gange til en bredde på kun 3mm. Den bruges til at afslutte 

kanterne på flæser og lommetørklæder.

Den spiralformede guide på trykfoden ruller kanten af stoffet, og skaber 

hermed en smal rullet søm. Trykfoden kan bruges på letvægtsmaterialer. 

Da stoffet bliver foldet ensartet to gangen uden behov for strygning, er denne 

trykfod særlig egnet til at afslutte kanter på flæser og lommetørklæder.

A9837-090-0A0

TL Series

Rørsøms Trykfod

Denne trykfod bruges til at lave kreative rørsøm og sy dem på. Rillen 

som snoren passerer igennem, har en diameter på ca. 3mm.

Trykfoden bruges til at sy kanterne af stoffet langs den højre side af rørsømmen. 

Brug rullen til at sikre rørsømmen er på sin plads mens du syr.

A9845-D25-0A0

TL Series
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PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

150 KR.

350 KR.

150 KR.

700 KR.



Kompenserende Trykfod (højre 1.5mm)

Trykfoden bruges til at stabilisere sting 1,5mm til venstre for en tyk 

søm. Det er særligt anvendeligt til coversting.

Ved at guide stoffet langs trykfodens højre ”tå”, kan stingene syes 1,5mm fra 

den tykke søm. Idet det er en fjedre, som bevæger guiden op og ned, kan 

trykfoden bruges til mange forskellige typer stof, lige fra letvægts til tungvægts 

materialer.

A9843-D25-AA0

TL Series

Kompenserende Trykfod (venstre 1.5mm)

Trykfoden bruges til at stabilisere sting 1,5mm til højre for en tyk søm. 

Det er særligt anvendeligt til coversting.

Ved at guide stoffet langs trykfodens venstre ”tå”, kan stingene syes 1,5mm fra 

den tykke søm. Idet det er en fjedre, som bevæger guiden op og ned, kan 

trykfoden bruges til mange forskellige typer stof, lige fra letvægts til tungvægts 

materialer.

A9843-D25-BA0

TL Series

Hængslet Rørsømsfod (piping) / venstre 5mm

Med denne hængslet rørfod er symaskinen i stand til at 

lave ”rørsnorer” med lethed uden brug af metal og klæbemiddel.

Denne rørfod kan bruges til syning af kanter af poser og fastgørelse af 

dekorative linjer på beklædningsgenstande. Rillen i trykfoden er ca. 5mm i 

diameter for at passere med snor til undersiden af trykfoden på venstre side af 

nålens indgang. Dette er en slags "hængslet fod", som har en fjeder bagpå, og 

den forreste del er hævet. Dette så det er nemt at sy over flerlagsdele.

40242318

TL Series

5

Hængslet Rørsømsfod (piping) / venstre 3mm

Med denne hængslet rørfod er symaskinen i stand til at 

lave ”rørsnorer” med lethed uden brug af metal og klæbemiddel.

Denne rørfod kan bruges til syning af kanter af poser og fastgørelse af 

dekorative linjer på beklædningsgenstande. Rillen i trykfoden er ca. 3mm i 

diameter for at passere med snor til undersiden af trykfoden på venstre side af 

nålens indgang. Dette er en slags "hængslet fod", som har en fjeder bagpå, og 

den forreste del er hævet. Dette så det er nemt at sy over flerlagsdele.

40233382

TL Series

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

1.500 KR.

1.300 KR.

550 KR.

550 KR.



Almindelig Hængslet Trykfod (6.5mm)

Trykfoden bruges til at samle patchwork med sømrum på 6,5mm

Placer kanten af stoffet parallelt med kanten af trykfoden for at sy med et 

sømrum på 6,5mm.

40171426

TL Series

Kompenserende Trykfod - Ekstra kort (højre 1.5mm)

Med denne fod er symaskinen i stand til at udføre syning ved 1,5 mm 

position til venstre fra den trinvise del.

I sammenligning med standardkompensatorfoden har den forreste del af denne 

trykfod en kortere struktur. Det betyder, at denne trykfod er velegnet til syning 

af små dele som lommer, enkelt omgangssømming, hemming osv. og af små 

kurver. Denne trykfod kan bruges med en bred vifte af stoffer, fra standardvægt 

til tunge stoffer.

40233377

TL Series

Kompenserende Trykfod (højre 7mm)

Trykfoden bruges til at stabilisere sting 1,5mm til venstre for en tyk 

søm. Det er særligt anvendeligt til coversting.

Ved at guide stoffet langs trykfodens højre ”tå”, kan stingene syes 7mm fra den 

tykke søm. Idet det er en fjedre, som bevæger guiden op og ned, kan trykfoden 

bruges til mange forskellige typer stof, lige fra letvægts til tungvægts materialer.

A9850-D25-0A0

TL Series

Kompenserende Trykfod (inch)

Trykfoden bruges til at stabilisere sting 6,5mm til venstre for en tyk 

søm. Det er særligt anvendeligt til coversting.

Ved at guide stoffet langs trykfodens højre ”tå”, kan stingene syes 6,5mm fra 

den tykke søm. Idet det er en fjedre, som bevæger guiden op og ned, kan 

trykfoden bruges til mange forskellige typer stof, lige fra letvægts til tungvægts 

materialer.

A5140-E98-ZA0

TL Series

6

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

150 KR.

650 KR.

1.100 KR.

300 KR.



Inch Trykfod (6.5mm)

Trykfoden bruges til at samle patchwork med sømrum på 6,5mm

Placer kanten af stoffet parallelt med kanten af trykfoden for at sy med et 

sømrum på 6,5mm. Da guiden er kort foran og bagved er trykfoden perfekt til at 

sy både lige og kurvede linjer.

40171428

TL Series

7mm Trykfod

Trykfoden bruges til at samle patchwork med sømrum på 7mm

Placer kanten af stoffet parallelt med kanten af trykfoden for at sy med et 

sømrum på 6,5mm. Da guiden er kort foran og bagved er trykfoden perfekt til at 

sy både lige og kurvede linjer.

40171432

TL Series

Hængslet Spring Guide (Højre 1.5mm)

Denne trykfod er forsynet med en fjederguide. Den er bedst egnet til

“single lap” syninger.

Stingbredden er 1.5 mm. Denne fod er beregnet til lette oh standardvægtige 

materialer. Fjederguiden er tynd og kort. Dens længde er ikke eksisteret bag 

nålehullet. Det kan have en evne til at vende i en lille portion og også sy små 

kurver med lethed.

40233378

TL Series

Almindelig Hængslet Trykfod (7mm-7.5mm)

Trykfoden bruges til at samle patchwork med sømrum 

på 7mm-7.5mm

Placer kanten af stoffet parallelt med kanten af trykfoden for at sy. Trykfoden 

kan sy med et sømrum på 7,5mm på venstre side og 7mm på højre side.

A9849-D25-BA0

TL Series

7

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

500 KR.

400 KR.

350 KR.

1.500 KR.



Kantsynings Trykfod

Kantsyningstrykfoden bruges til at sy kanterne af patchwork dyner og 

beklædningsgenstande (linninger, kravebånd osv.).

Kantsyningspresserfoden er forsynet med en guide før nålehulspositionen. 

Blindstingssyning kan udføres ved at sy materialet med 

Kantsyningspresserfodens guide presset mod den fælles søm af materiale. Da 

nålen kommer ind i materialet lige bag guiden, kan kanten af materialet syes.

40238151

TL Series

Overtransportør

Trykfoden brugs til strækmaterialer, svært transporterende materialer 

og ujævnt transporterende materialer. 

Trykfoden har en øvre transportør, som arbejder sammen med maskinens

transportør. Dette sikre, at du ikke vil opleve sammenbundtede sting og ujævnt

transporteret materiale. Når trykfoden bruges sammen med quilt guiden, er

trykfoden også brugbar til quiltning, da den sikre et ligeligt fordelt rum mellem

sømmene. 

A9811-D25-0A0

TL Series

Hængslet Spring Guide (Højre 3.0mm)

Denne trykfod er forsynet med en fjederguide. Den er bedst egnet til

“single lap” syninger.

Stingbredden er 3.0 mm. Denne fod er beregnet til lette oh standardvægtige 

materialer. Fjederguiden er tynd og kort. Dens længde er ikke eksisteret bag 

nålehullet. Det kan have en evne til at vende i en lille portion og også sy små 

kurver med lethed.

40242309

TL Series

Hængslet Spring Guide (Højre 2.0mm)

Denne trykfod er forsynet med en fjederguide. Den er bedst egnet til

“single lap” syninger.

Stingbredden er 2.0 mm. Denne fod er beregnet til lette oh standardvægtige 

materialer. Fjederguiden er tynd og kort. Dens længde er ikke eksisteret bag 

nålehullet. Det kan have en evne til at vende i en lille portion og også sy små 

kurver med lethed.

40242308

TL Series

8

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

1.000 KR.

1.000 KR.

750 KR.

300 KR.
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Quilte Trykfod (6.5 mm)

Trykfoden brugs til frihånds quiltning.

Med en 6,5mm fra nålens nedslagspunkt til den ydre kant af trykfoden er denne 

trykfod perfekt til echo quiltning, syning af sting med ligeligt fordelt mellemrum, 

da kanten af trykfoden kan bruges som guide.

Idet trykfoden bevæger sig op og ned synkront med nålens bevægelse, kan selv 

tykke sømme nemt krydses.

Quilte Trykfod (med åben front)

Trykfoden til frihåndsyning er åben foran, så nålområdet er nemt at se.

Idet trykfoden bevæger sig op og ned synkront med nålens bevægelse, kan selv 

tykke sømme nemt krydses.

Quilte Trykfod (med åben side)

Trykfoden til frihåndsyning er åben foran, så nålområdet er nemt at se. 

Trykfoden bruges til frihåndssyning når symaskinen er placeret med 

den korte side mod dig.

Trykfoden brugs til frihåndssyning, når symaskinen med hovedet foran dig i 

stedet for siden. trykfoden er også perfekt at bruge sammen med frihåndsbordet. 

Idet trykfoden bevæger sig op og ned synkront med nålens bevægelse, kan selv 

tykke sømme nemt krydses. 

Quilte Trykfod (5mm)

Trykfoden brugs til frihånds quiltning.

Med den øvre transportør sænket kan du frit bevæge stoffet og tegne med 

stingene. Længden fra nålenes nedslagspunkt til den ydre kant af trykfoden er 

5mm. Idet trykfoden bevæger sig op og ned synkront med nålens bevægelse, 

kan selv tykke sømme nemt krydses.

A9811-E98-AA0A

TL Series

A9811-E98-BA0A

TL Series

40171422

TL Series

40166734

TL Series

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

300 KR.

300 KR.

300 KR.

350 KR.
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Quilte Trykfod (til lineal)

Trykfoden brugs til frihånds quiltning med lineal.

Med 6,5mm fra nålens nedslagspunkt til den ydre kant på trykfoden, kan du sy 

ved at bruge en lineal som guide. Forenden af trykfoden er sænket, så du nemt 

kan se nålens område. Brug skruen på trykfoden til at tilpasse højden for 

trykfoden efter stoffets tykkelse. 

Echo Quilte Trykfod

Trykfoden til frihåndssyning har rettelinjer, som er brugbare til echo 

quiltning. 

De cirkulærer retningslinjer, som er placeret 6,5mm og 10mm fra nålens 

nedslagspunkt, er brugbare til echo quiltning og til sting, som skal syes med 

ligeligt fordelte mellemrum. Brug skruen på trykfoden til at tilpasse højden for 

trykfoden efter stoffets tykkelse. 

40166729

TL Series

40166739

TL Series

Toplags Smockfod

Denne fod bruges til syning to styks af materiale, samtidig med at der 

sker en sammentrækning på en af dem (toppen).

Med denne Toplags Smockfod, er symaskinen i stand til at lave en konsekvent

sammentrækning af stoffet. Dette kan bruges, når du laver tøj-

sammentrækninger til eksempelvis smoktops og nederdele.

40233375

TL Series

Justerbar Smokfod

Denne fod bruges til syning to styks af materiale, samtidig med at der 

sker en sammentrækning. Sammentrækningen ændres ved at dreje 

skruen.

Med denne Justerbar Smokfod, er symaskinen i stand til at lave en konsekvent 

sammentrækning af stoffet. Når du drejer denne skrue, kommer den i kontakt 

med smokfoden for at ændre hældningsvinklen på foden, og 

sammentrækningen ændres i henhold til vinklen.

40233376

TL Series

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

400 KR.

550 KR.

700 KR.

1.000 KR.



Tape Binder 32mm (inkl. SA65)

Med denne Tape Binder er symaskinen i stand til at 

dobbeltfolde det 32 mm brede bånd til et ca. 8,5 mm bredt

foldet bånd, hvilket påsyes materialets kant.

Når denne tape binder er fastgjort til symaskinen, er maskinen i stand 

til at sy lige sømme og buede sømme efter ønske. Med den separat

tilgængelige “Udligningsplade” (40233383) fastgjort til maskinen er der 

en øget sikkerhed for en stabil og præcis montering af det båndet.

40242310

TL Series

Stingplade til tykke stoffer

Det store nålehul gør halspladen perfekt til at sy i tykke og svære 

materialer

Halspladen er perfekt til tykke materialer og tykke nåle. Chancen for at nålen 

rammer nålepladen reduceres, og det giver dig mulighed for at sy mere sikkert 

med forskellige kombinationer af tunge og tykke materialer og tykke nåle. 

Den anbefalede nåletykkelse er #16 til #18.

A9839-090-BA0

TL Series

Trykfod til tynde stoffer

Trykfoden er designet specialet til nemt at kunne sy i 

letvægtsmaterialer.

Idet nålen stikker gennem en mindre rund åbning, reduceres stoffets mulighed 

for at lave sammentrækninger/optrækninger af stoffet, og dertil forhindres det, 

at der springes sting over eller laves forkerte sting.

A9813-096-0A0A

TL Series

Stingplade til tynde stoffer

Det lille nålehul gør stingpladen perfekt til at sy i letvægtsmaterialer

Halspladen forhindrer sting svind og holder letvægtsmaterialerne ude af 

nålehullet. Den anbefalede nålestørrelse er #9 til #11

A9839-090-AA0

TL Series

11

*Udligningsplade 40233383 anbefales – Se side 14.

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

200 KR.

350 KR.

350 KR.

2.450 KR.



Quilt Guide (til overtransportør)

Denne guide bruges til at sy parallelle rækker af sting med samme 

mellemrum. 

Guiden kan installeres på begge sider af nålen, og kan derfor bruges til at sy på 

enten højre eller venstre side. Med markering på guidestangen ved 5mm 

mellemrum, kan guiden flyttes helt op til 60mm til højre eller venstre side for 

nålen. 

40171424

TL Series

Tape Binder – Forfoldet bånd 20mm (inkl. SA85)

Med denne binder er symaskinen i stand til at folde de 20 mm 

brede båndkanter, til et ca. 9 mm bredt engangs-foldet bånd, 

hvilket påsyes materialets kant. 

Når tape binderen er fastgjort til symaskinen, er den i stand til at sy lige 

kanter, buede yderkanter og forsigtigt buede indvendige kanter af 

materialet efter behov. 

40249100

TL Series

Tape Binder 38mm (inkl. SA85) 

Med denne Tape Binder er symaskinen i stand til at 

dobbeltfolde det 38 mm brede bånd til et ca. 10,5 mm bredt

foldet bånd, hvilket påsyes materialets kant.

Når denne tape binder er fastgjort til symaskinen, er maskinen i stand 

til at sy lige sømme og buede sømme efter ønske. Med den separat

tilgængelige “Udligningsplade” (40233383) fastgjort til maskinen er der 

en øget sikkerhed for en stabil og præcis montering af det båndet.

40233374

TL Series

12

Foldefod 5mm (inkl. SHA50)

Med denne foldefod er symaskinen i stand til at sy

materialekanten, mens stoffet foldes i tre lag og

måler ca. 5 mm i bredden.

Denne hemmer gælder for efterbehandling af bunden af bluser og 

skjorter, sømmen af lommetørklæder osv. Med den separat

tilgængelige “Udligningsplade” (40233383) fastgjort til maskinen er der 

en øget sikkerhed for en stabil og præcis montering af det båndet

40233379

TL Series

*Udligningsplade 40233383 anbefales – Se side 14.

*Udligningsplade 40233383 anbefales – Se side 14.

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

2.500 KR.

2.400 KR.

1.200 KR.

400 KR.



Tape Guide til binder (max 40mm)

Denne Tape Guide til Binder hjælper med at fodre båndet 

jævnt.

Tapeguiden forhindrer, at båndet vrides eller bliver viklet ind.

Der kan maksimalt indsættes 40 mm bånd til denne tape guide.

40242316

TL Series

Magnetisk kantlineal

Denne måler bruges som guide for kanten af stoffet, når der syes med 

et fastsat sømrum. En magnet gør det nemt for dig, hurtigt at flytte 

måleren. 

En stærk magnet holder måleren på plads på nålepladen. Måleren kan også 

bruges til en husholdningssymaskine med en stingplade af metal. 

A9848-D25-0A0

TL Series

Sving Kantlineal
Denne måler bruges som guide for kanten af stoffet, når der syes med 

et fastsat sømrum. Målerne kan svinges mod dig, så den ikke er vejen, 

når den ikke er i brug. 

Da guiden både er kort foran og bagved er målestokken perfekt til at sy bløde

linjer. Målestokken kan flyttes helt op til 30mm fra nålen. Målestokken sikres

ved at løsne og spænde skruen med en skruetrækker.

A9847-D25-0A0

TL Series

T Kantlineal
Målestokken bruges som guide for kanten af stoffet, når der syes med 

et fastsat sømrum. 

Da guiden både er lang foran og bagved er målestokken perfekt til at sy lange 

lige linjer. Målestokken kan flyttes helt op til 20mm fra nålen. Målestokken 

sikres ved at løsne og spænde skruen med en skruetrækker.

A9846-D25-0A0

TL Series
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PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

100 KR.

210 KR.

150 KR.

750 KR.



Udligningsplade

Denne udligningsplade bruges til at sikre jævn tilførelse af 

bånd.

Forskellen i højden mellem stingpladen og maskinoverfladen elimineres 

ved hjælp af udligningspladen, hvilket gør det muligt for tape binderen 

eller foldefoden at indsætte bånd og sy jævnt. 

40233383

TL Series

Tape Guide til binder (max 60mm)

Denne Tape Guide til Binder hjælper med at fodre båndet 

jævnt.

Tapeguiden forhindrer, at båndet vrides eller bliver viklet ind.

Der kan maksimalt indsættes 40 mm bånd til denne tape guide.

40233381

TL Series

14

Spolekapsel

Spolekapslen er designet specielt til den vertikale fuldt roterende krog

i JUKIs semiprofessionelle symaskiner. 

Låsen, som kan åbnes og lukkes, gør det muligt at de vertikale spolekapsler 

nemt kan både indsættes og fjernes fra maskinen. Spolekapslen gør det også 

muligt at justere spole trådens spænding. 

A9852-D25-0A0

TL Series

Spoler metal - 5 stk.

Spolerne et designet specielt til den vertikale fuldt roterende krog i

JUKIs semiprofessionelle symaskiner. 

Et hak giver mulighed for, at spolerne kan placeres på spolesnoningsskaftet. 

A9851-D25-0A0

TL Series

PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

750 KR.

500 KR.

150 KR.

200 KR.



Knæløft

Du kan øge effektiviteten ved at bruge dine knæ fremfor hænder til at 

løfte og sænke trykfoden.

Med dette håndtag kan du bruge knæet til at trykke på håndtaget til højre og 

dermed hæve trykfoden. Når du returnerer det til startpositionen sænkes 

trykfoden.

40180154

TL Series

Fodpedalsafbryder

Stopperen kan bruges til at frakoble fodknappen på fodpedalen. 

Ved at installerer stopperen på fodpedalen frakobles funktionen, der aktiveres 

ved at træde på pedalen med hælen. 

40165358 

TL Series

Fodpedal

Fodpedalen kan bruges til at starte og stoppe syningen, samt tilpasse

syhastigheden. 

Idet du kan kontrollere symaskinen med foden, har du begge hænder fri til at 
styre dit syprojekt.
Du kan trimme tråden ved at trykke på siden af fodpedalen.

40205287 

TL Series

Industribord
Stort og stabilt bord hvor din maskine bliver nedsænket.

Giver et stort og overskueligt arbejdsområde.  

Består af et meget stabilt stel og bordplade.

Maskinen nedsænkes og giver derfor et perfekt arbejdsområde.

1010 + 1011

TL Series
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PRISLISTE
VEJL. UDSALGSPRIS INKL. MOMS

5.995 KR.

1.300 KR.

100 KR.

350 KR.
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