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Figyelem!

A varrólámpa és. a motor védőszigeteléssel van ellátva
(II. védettségi osztály). Ezért normális dugaszoló csat-

Iakozó és normális csatlakozó aljzat használható.
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ía(-,/rr vásárolt ery varrógépet. Köszönjük tnnek és reméljük, hogy nem

fog csalódni a gépbe vetett bizalmában. De mielőtt elkczdené munká-
ját, kérjük olvassa át alaposan ezt a használati utasítást, amety felvilá-
gosítást nyújt tnnek minden varrási folyamatról, amelyet a varrógép.
ével elvégezhet. Ha már jártas is lenne a gépi varrás területén, mégse

teeye ezt a használatÍ utasítást figyelemre méltatás nélkül félre, mert
szárnos útmutatással és tanáccsal szolgál, amelyeket már elfelejtett és

amelyek munkáját megkönnyÍtik

Üljön le varrógépe elé, és végezzen el valamennyi mríveletet úgy,
ahogyan az ebben a használati utasításban le van írva, de sohasem
folyamodjon erőszakhoz. Csak akkor tud majd a varrógéppel önállóan
dolgozni és tudja azt teljes mértékben kihasználni, ha ezeket az a|a-
pokat elsajátította. Csodálkozni Íog, hogy milyen egyszerű a gép ke.
zelése. Munkája megkönnyÍtése érdekében varrógépét motorral is fel.
szerelheti.

Tartsa a használati utasítást iíllandóan készenlétben, mert nehézségek
felmerülése esetén mindig hű tanácsadója fog lenni.
KívánjuÉ, hogy varrógépe sok örömöt szerez?.en tnnek és megbízható
segítőtársa legven @
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Általános érvényű utalások

2. Fontos alapszabályok

.- A kézi kerék mindig csak saját magunk felé forga-
tandó.

- A varrás megkezdése előtt ügyelni kell' arra, hogy a

varrótalp le legyen eresztve.

- A befűzött cérnával ellátott gépet sohasem szabad

aláfektetett szövet nélkül mozgásba hozni.

- A varrás közben a szövetet se húzni, se to]ni nem

szabad.

- A karokat és a gombokat csak akkor szabad kapcsolni
leállított gép meuett, ha a tú az anyagon kívül van.

- A gép mindig tisztán tartandó és rendszeresen (az

első alkalommal történő varrás előtt is) olajozandó.

,*'A fonalemelő minden varrásmunka előtt és után
mindig a legfelsőbb helyzetbe áilÍtandó. Ezáltal me.
gakadá|yozzuk, hogy a fonal beszoruljon. Ezenkívül
könnyebhen el lehet távoIítani a befejezett varrniva-
1ót.
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- Ügye]jerr arra, hog;. a 27 lesüllyesztőkar ,'varrás..
helyzetben, tehát jobbra billentett helyzetben legyen.

3. A tű kicserélése (2. ábra)

A ?05-ös vagy a 130-as tűrendszer használandó.

A kézi ker:él< forgatásával a tűt legfelső helyzetébe állít.
juk. Utárra kioldjuk a tútöezítő csavart, és kihúzzuk a
tűt vagy a tú maradékát. Ha a tú nem hirzható ki, akkor
hüvelyk-vagy mutatóujjunkkal balra nyomjuk a túrög.

zílő csavart,

Közben tartani ke1l a tűrúd alsó végét' .A tű behelyezése

bal kézze]' történik. A tű iapos szároldalát hátrafelé ál-
Ií.l;juk, és n tűt betoljuk felfelé ütközésig a tűfoglalat vá-
p"atába. Ezwtán ismét meghúzzuk a tírógzitő csat'art. A
llcsszú fonalhorony e7őte néz a varrónő felé (a befúzés

eiölrőI hátulra történik).

A' hibása.rr behelyezett .,ugy n"* egészen ütköze1sig be.

dugott tűk fonalszakadást vagy öltéskihagyást okoznak..

4. Tű és eérna

Valamennyi varrnivalóhoz csak a 705-ös vagy 130-as tií.
r.endszer lrasználandó.



Egymáshoz illő tűk és cérnák

szövetfajta
Tűvas- céraa
tagSág

Fonalva-
stagság

Nagyon vékony palnut' 70

SzöVet, batiSZt. finon] vaszon.
műSZálaE

Nagyon finom karton. A0

vá-SZon, j'nganyag, finolI
Se1yemáruk. könnyű taltok

Inganyagok, lepedők' B0-90
nehéZ Se1yemSZöVetek, nói
és férfisZö\'etek

NehéZ kartonok, Vékony 90

8yapjúSZövetek' vastag
Szegélyek éS varrnivalók

Gyapjúszovetek. női 110
és férfinagykabátok

Panutfonal
hinrzőfona1 és
sZoppo1ópanut
gépse1yem
nüSelyen]

Pamutfonal
himzőf onal éS
stoppo1ópamut
gépse1yem
gépműse1yem

Pamutfonal
himzőfonal és
Stoppo1ópamut
gépse1yem
müselyem

Pamutfonal
himzőÍonal és
stoppo1ópamut
gépSelyem
gépmÍSelyem

Pamutfonal
hin]zőfonal és
stoppo1ópamut
gépselyem
mügépselyem

80-100 sz.

70- B0 sz.
120-130 sz-

130 sz.

70- B0 sz.

80-100 sz.
80-100 sz.

100 sz.

50- 60 sz.

50 sz.
70 sz.
80 sz.

50 sz'

50 sz.
70 sz.
60 sz.

50 sz.

50 sz.
60 sz.
50 sz.

Obr.2
A megfelelő feszültségen kívíil igen fontos' hogy a 1íí-

és a cérnavastagság egymással összhangban álljon és a
varrandó szövethez megfelelő legyen. A túl v é l< o n y

tűk eltörnek vastag szövetel< és cérnák használata ese-

tén, míg íI vastag tűk elcsúfítják a túl'nagy öltésel<

által fincrm szöveteknéI a varrnivalót. Zavarok' mint
öl.téskihagyás és fonalszakadás, esetén először kicseréljült
a tűt (3. szakasz) és utána a cérnavastagságnak megfeleló
új tűt vesziink. Csekélyebb értékű, elgörbült vagy tompi.t

tűk tisztátlan varratokat' hibás öltéseket és fona1szaka-
dást okoznak. Az alsőszáInak sohasem szabad vastagabb.
nak Ienni a felsőszálnál.

Az alsószál minilig ugyanolyan vastag vagy vélronyabb
Iegyen mint a felsőszáI.

5. A varrószerkezet ki- és bekapcsolása

A varrószerkezet bekapcsolása úgy történik' hogy a 29

kioldócsavart a ,,b.. nyíl irányába forgatjuk. Közben tar-
tani kell az 1' kézi kereket (3. ábra).



A varróSzerkezet kikapcsolása csévéleshez szükséges.
Ennek Során megfogjuk a kézi kereket, és a kioldócsavart
az ',a', nyíl irányába lorgatjuk (3. ábra).

6. A csévetok kivétele (4. ábra)

Addig forgatjuk a kézi kereket, míg a fonalemelő el nenr
éri a legmagasabb pontot. Ekkor kinyitjuk a tolófedelet
és bal kezünkkel benyúlunk úgy a nyílásba, hogy muta-
tóujjunkkal és hüvelykujjunkkal l<i tudjuk nyitni a 4t}

csévetok 47 csappantyúját és ki tudjuk húzni a cséveto-
kot (4. ábra).

I

7. Az a|sőszál felcsévélése (5. ábra)

A varrószerkezet kioldása után (3. ábra) felheiyezzük
r;arrócérnacsévét az eg}'ik 4 cérnacsévetartóra.

3. abra

4. á'bra



A varrócérnacsévéről 1ehúzott fonalat egyszer az 5 e1őfe-

szítő körül a csévéIőhöz vezetjük, melynek során a Ío-
nalnak az előÍeszítő fonalvezetése alatt kell haiadnia. A
csévét feltúzzük a 3 csévélótengelyre és addig forgatjuk,
míg a csévéiőorsó pecekje be nem ugrik a csóve vága-
tába.

Ha a fonalat többször a cséve köré teirertük, akkor a

csévélőt a kézi kerék felé nyomjuk. Mihetyt Írlegtelt a
cséve. a csévélő leáll.

Nyomjuk most vissza a csévélőt, és utána levr:hetjük a

csévét.

A varrás kinézése szempontjából eiőnyösebb, ha az alsó-

szálat valamival vékonyabbra válasszuk rnint a felsőszá-

lat. Ne felejtsük eI a csévéIőorsó csapágyhelyeit sem al-
l<alomadtán mego)ajozni.

8. A cérnacsévetartó (6. ábra)

A varrógép két a karfedélre felerősített 4 cérnacsévetar..

tóval rendelkezik, amelyek akkor, lra a gépet nem hasz-

náljuk' vízszintes heiyzetllen tzannak. A varrócérnacsévé
felhelyezéséhez merőleges helyzetbe forrlíta'ndók.

5. abra

6. óbra



9. ó,bra

A felsőrésznek a szekrénybe való besüllyesztése eIőtt vis-
sza kell hajlítani a cérnacsévetartókat vízs;:intes hei'yzet.
be.

9. A cséve behelyezése a csévetokba

A csévetokot zárt csappantyú mellet, a nyílt oldallal fel.
felé bal kezünkbe vesszük, és jobb kezünkkeI befel<tetjiil<
úgy a megtöltött csévét, hogy a fonal 1ehúzásakor a
cséve balról jobbra (az óramutató járásával megegyezíj
irányba) forogjon (7' ábra).

Ezután átli'űzzuk a fonalat a tok vágatán keresztül a fe.
szítőrugó alatt, míg az a fiJeő ,,a,, orra mögé nem ugrik

7. abra

8, á,bra
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(B. ábra). A fonalat ezután a csévetok homlokoldalában

Lévő furaton keresztül vezetjlük (9. ábra).

[0. A csévetok behelyezése

A csévetok behelyezésekor a B fonalemelőszenret az l,

kézi kerék forgatása által a legfelsőbb helyzelbe kell
aIlítani.

A' gyakorlatlan varrónőknek ajánlatos fe}billentett gép

mellet behelyezni a csévetokot. A hüvclykujjal erősen

nyomjuk a csévetokot, míg az hallhatóan és érezhetően

be nem ugrik. Ha a tok nem lenne beugrott helyzetben'

akkot az tűtöréshez vagy más zavarhoz vezethet.

1l. A felsőszál befűzése (10. és 11. ábra)

Az I kézi kerék forgatásával legfelsőbb helyzetbe állít-
juk a tűt.

Kioldjuk a 21 fonalfeszitőt alazítóemelő megemelése által.

A felsőszálat beakasztjuk.a 6 hátsó és mellső fonalveze-

tőbe' bevezetjük a 21 fonalfeszítő két szorítótárcsája kö-

zé, átfijzzij.k a 8 fonaIemelő szemén, befektetjük a 11 fo-

nalvezetőszembe, majd behúzzuk a jobboldali 18 fonalve-

zetőbe.

10. ó'bra
1l



A fonal ugy fíizendő be elölről hátra a tű fokába, hogy

körülbelüI még 1O-cm-re kilógjon abból.

|2. Az a|sószáI fe|hozata|a

A nyomórúd-lazítóemelő fokozatemelőként van kialakít-
va. Az első fokozat talp nélküli stoppolásra szolgáI. A
nrásodik fokozatnál ki van kapcsolva a Íonalfeszítő.

A varrótalpnak a második fokozatba való emelése után
megfogjuk a felsőszál szabad végét bal kezünkkel, de

úgy tartjuk, hogy a felsőszál ne feszüljön meg' Ekkor
egyszer körbeforgatjuk a kézi kereket a nyíl irányába
(1. ábra), míg a B fonalemelőszem ismét el nem éri leg-

fe1sőbb pontját.

11. dbra 12. dbr:t
12



öltéssel, akkor nyomja le a 26 öltésállító kapcsolókart
egészen ütközésig (14. ábra). Sohase készítsen hosszú var-
ratokat a hátrafelé való öItéssel. A hátrafelé való öltést
csak a varrat megerősítésére használja fe|, azaz a varrat-
r.égnek felbomlás elleni biztosítására.
SzabáIyként érvényes:
Finom szövetet vékony cérnár'al és kis <j]'tésekxel. vastag
szövetet megfelélő vastag cérnával és irosszú öltésekkel
varrjunk.
Ügyetni kell arra, hogy a 27 anyagtovábbító-Iesüllyesztő-
kar jobbra legyen kapcsolva (az anyagtovábbító-lesülly-
esztőkaron lévő cikcakk-szimbóIum legyen tátható' 15.
szakasz).

A felsőszál gyengéd húzásával
;ibra).
.Mindkét szálat hátrafelé a
ábra).

13. ő,bra

feIhúzzuk az alsószáIat (l2.

varrótalp aIá fektetjük (13.

18. Az iiltéshossz beállÍtása (14. ábra)

A 25 öltésállító fogantyú az öltéshossz beállításárrr szol-
gá1. A 26 öltésállító kapcsolót a hátrafelé való öltés var-
rására használjuk.
A 25 öltésállító fogantyún skála.értéiiek.találhatók az öl-
.téshossz beállításához.
Íla ugyanazt az öltéshosszat akarja elérni hátrafelé való

74. ó,bra



t4. A szövet helyes vezetése

Egy-egy varrat megkezdésekor és befejezéseÉ'or a B fo.

nalemelőszemnek (1. ábra) rnintlig a legmagasabb ponton

kell állni.

A szövetet a túig vezetjük, majd leeresztjük'a varrótalp
lazító kart és közben bal kezürrkkel addig tartjuk a fel-
sőés az alsószálat, nríg a gép néhány öltést varrt. A gép

saját maga mozgatja a szövetet.

.A varrási Ío1yamat közben ne111 szabad a

szövet h(lzni, hanem csak kézzeI könny.
edén vezetni.

}A szövet húzásakor vagy tolásakor meghajlil< a tú és

/rnegrongálja az öltéslemez lyukát letörik, miáltal a var-

rószerkezet megrongáIódása léphet fel.

Nhgyon kemény helyeken vagy vastag,varratc.kon való
varráskor lassan varrjunk és kezünkkel torgassrrk a kézi

kereket. Gyakran célszerű itt a szövettolásnak kézzeL va-
lói óvatos támogatása vagr a varrótalp könnyed megeme-

lése. Egészen vékony szövetek, például selyem stb., var.
rálakor ajánlatos a szövet könnyed vezetése a varrótalp
mögött, hogy megakadályozzuk a varrat fodrozódását, s

ezenkívül cé7szeríi, ha selyempapírt fektetünk a szövet

74

alá. Ha éles sarkokat akar varrni, akkor állítsa meg a

gépet, ha a tű már egy fél ujjvastagsággal felfelé kimoz-

dult legrnélyebb helyzetéből, emelje meg a varrótalpat'
fordítsa mqg a varrnivalót a tú kijrül a kívánt irányba,

enge'dje le isrnét a varrótalpat és így varrjon tovább. Ha
a kész munkát le akarja venni a gépról, akko'r állÍtsa a
fonaIemelőszemet legmagasabb pontjára' emelje meg a

varróta'lpat és hitzza kÍ a varrnivalót hátrafelé. A fonal-
nak a varrótalp alatt hátrafelé kell csúsznia, hogy mega-

kadályozzuk a tű elgörbülését.

A varrat készítésenek az az eLőfelt,étele, hogy az anyag.
továbbító ne legyen lesüllyesztve, és hogy az öltésállító
fogantyú ne áIljon nullán.

|5. áz anyaglovábbító (transzportör) lesüllyesztóso

}Jímzésh'ez vagy stoppoláshoz és bizonyos munkák elvég-

zéséhez az anyagtovábbító fogainak nem szabad kinyúlni
az öltéslapbő|. Ezétt az anyagtovábbító lesüllyeszthető.
tsillentse át az alaplap jobb oldalán |évő 27 anyagtováb-
hító-lesüllyesztőkart balra, míg meg nem jelenik a gomb-

szimbólum a kivágásban (15. ábra). Hímzés és stoppolás

esetén állítsa ezzel egyidéjúleg a 25 öltésállító fogantyút
a hajtómú kímélése érdekében O-öltésre és a lazítóemelőt
az első fokozatra.



E

A nor:mális varráshoz ismét jobbra kell billenteni az

anyagtovábbító-lesültyesztőkart, míg a ponttal jelölt ol-

dal meg nem jelenik a kivágásban (15. ábra). Ügyelni
kell arra, hogy a 13 varrótalp meg legyen emelve'

t6. Helyes varrótalpnyomás

A varrótalpnyomást hozzá kell igazítaní a szövet fajtája-
lioz. A vékony szövetek kisebb nyomást igényelnek mint
a vastag szövetek. A varrótalp nyomása a szövetre pon.

tosan olyan erős legyen, hogy a szövet továbbítása egyen-

letes legyen, és a tú felfelé tör'ténő mozgásakor ne etnel.
je meg a szövetet.

16. ő,bra

A varrótalpnyomás szabályozása céljából le kell venni a

lromlr;k1apot (27. szakasz). A szabályozó csavarnal< jobbra
r'aló csavarása áital növekszik a varrótalpnvomás és

balra történő csavaráskor csökken (16. ábra).

17. A varrótalp kicserélése (17. ábra)

Ehhez a legnragasabb helyzetbe ke1l áliítani a tűr, és meg
kell eme]ni az anyagnyornórudat.

titána ann]lira kioldjtrk a 12 rögzítőcsavart, míg ferdén
lefelé el nem lehet távolítani a varrótaloat.

15. á'bra

It



1.7. ó,bra

18. Egygombos automatika (1B. ábra)

A varrógép mellső oldalán ta1áIható a 24 nríntalap, ame-

lyen világoskéken a használati varratok és barnán a dí-

szvarratok vannak ábrázolva. AZ egyes varratképekhcz
jeIzőszámok lettek hozzárendelve.

A 7 karfedelen foglal helyet a 23 átkapcsolókar, amel)r a

vágat irányába mozgatható' A kívánt varratnak megfe]e-

Iően az átkapcsolókart vagy a világoskét<, Vagy a barna

részbe kell állítani.

16

Ha használati varratokat (egyenes öltés, cikcakl<, gombly-

uk stb.) a]<arunk készíteni, akkor az átkapcsolól<art előre,

a világoskék részbe, és díszvarratok varrásához 1iedig há-

tra, a világoskéken szegélyezett részbe á1].ítjttk.

A balra és jobbra forgatható 22 vá|asztó fr,>gantyú minden
varratválasztás előtt benyomandó. Csak azután állítjuk
be a választó fogantyút a megfelelő jelzőszárnmal a 7

llarfedél jelzésére. Ennek a kapcsolásnak nilrcsen vé.
gá11ása, úgyhogy visszakapcsolás né1kül 1c].ret i:l;vábbálií.

tani (p1. a B-as jelzőszámróL az l-es jelzőszámra).

18. dbra



19. A fonalfeszesség szabáIyoziísa

Az alsószál feszessége

A gyártóüzemben beállított alsószálfeszesség különbözo
varrnivalókhoz és cérnafajtákhoz alkalmas, úgyhogy
ajánlatos érzésbelileg megismeri ennek a feszességnek a
rnértékét.

\regyük bal kezünkbe a csévetokot és hÚtzzuk le a fona.
lat jobb kezünkkel, hogy íly módon érzékelnj tudju1r,
hogy milyen feszességet kell beá].lítani.

A feszesség kisebb megváltoztatásait a feszességrugócsa.

var csavarása által végezzijk el (19. ábra):

l:alra történő csavarás _ Iazább feszesség

jobbra történő csavarás - szorosabb feszesség

A fe|sőszál feszessége (20. ábra)

A felsőszálfeszesség beállítása a fonálfeszítőgomb forga-
tásával történik. Jobbra torténő forgatás (a * nyíl irá-
nyába) növeli, és balra történő forgatás (a - nyíl irány-
ába) csökkenti a felsőszál feszességét. Annak érclekében'
hogy elállított száifeszesség esetén gyors drtrva beáIlítást
]ehessen eszközölni, piros jelzéssel ellátiltt borda talá1-

ható a feszitőház és a fonálfeszítögomb között. Erre a jel-

zésre állítandó be a fonálfeszesség gombjának hézagja,
hogy a megtörtént próbarzarrás után elvégezzük a felsős-
zá1feszesség végleges beállítását.

A megfelelő egyenesöltésű varrás

1' Az átkapcsolókar elóre (a világoskék részbe) állítandó'

2. A választó fogantyút 1-re állítjuk.
79. dbra



A varratok kinézése a Íonalfeszességek lrelyes beállítá.

sától fÍigg. Varrjon először egy próbavarratot, és elle-

nőrízze a felső- és az alsóoldalt.

A felső- és az alsószál összekötéshelye az anyag közepé-

ben legyen (21' ábra)'

IJ-a a varrnivaló alsó oldalán csomók és hurkok keIetkez-

nek, akkor vagJr túl gyenge a felsőszál feszessége, vagy
túl erős az a7sószáI feszessége (2l. ábra).

21.b ó,bra

kTa ezze7 szemben a varrnivaló felső oldalán keletkeznek
hurkok és csomók, akkor vagy túI erős a felsőszál feszes-

sége, vagy ttll laza az aIsószál feszessége (21. ábra).

21.c dbra

Ha a varrásfol1'amat közben a hurkok és csomók váita-
kozva fent és lent lépnek fel, akkor mínt a két feszesség

túl gyenge. Semmi esetre sem szabad azonban a szálfe.

szességeket túl erősre beállitani, mert akkor _ neveze-

tesen vékony cérnák esetében - a fonal szakadozik.

Nagyon vékony anyagok esetében a felső - és alsószálak
össz.efonódása a varrnivaló mindkét oldalán látható.

20' őbra
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20. A varrókönyv

Két anyagrész összevarrása

a) Egyenesöltésű varrás varrótalppal
egyenes varrathoz

b) Cikcakkvarrás

c) Gyorsvarrás

d) Jvvarrat

e) Háromöltéses cikcakkvarrás

A varratok e|tisztáuása (eldolgozása)

a) Cikcakkvarrás a varratok eltisztázására

b) Szegélyező varrás

c) Háromöltéses cikcakkvarrás

d) Keskeny cikcakkvarrat

Gomblyukak

Gombfelvarrás

Fehérnemúszegély

a) Rugalmas szegély trikóanyagban

b) Szegélyezés a széless2egélyezővel

Stoppolás és foltozás

a) Kikopott helyek megerősítése

b) Lyukak és szakadások stoppolása .

oldal .28

.29
20

20

20

2l

22

c) Foltozás 2g

Gumi és húzóárak (cippzárak) felvarrása

a) Gumiszalag felvarrása 31

b) Gumizsinór felvarrása

c) SzéIes gumiszalag felvarrása

d,\ lJízózárak bevarrása - vattázás .

DÍszítések

a) Csipke felvarrása fehérneműre

b) Rojtok varrása és rögzítése

c) Hímzés

d) Rátéthímzések

Díszvarratok

a) Díszvarrattalp

22

22

23

23

31

32

a9

2^

35

36

37

24

26

27

27 b) Díszvarrat mintaelemjelzéssel és anélkül .
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Két anyagrész összevarrása

a) Egyenesiiltésű varrás

Átkapcso1ókar

Választó fogantyú
(Jltesnossz

Varróta1p egyenes
varrathoz
Öltéslap egyenes
varratlloz

b) Cikcakkvattá,s (22. ábra)

Felsőszá1Íeszesség
Alsószálfeszesség
Átkapcso1ókar

Választó fogantyú
tltéshossz
Varrótalp

előre á11ítandó
(rr világoskék részbe)
l-re állítandó
1,5*4mm
megrend. szám: 511

TGL 45 * t2 621

különtartozékként a
B0 06 01 19 megrend.
sz. allatt szállítható

normáIis
normáIis
elóre állítandó
(a vílágoskék részbe)

3-ra állítandó
2mm
cikcakk-varrótalp

c) Gyorsvarrás (23. ábra)

Átkapcso1ókar

Yá7asztő fogantyú

tltéshossz

Varrótalp

előre áliítandó
(a világoskék részbe)

B-ra áIlítandó

2-2,5mrn
cikcakk-varrótalp

Az egyenesö]tésú varrás szebb lesz, ha az egyenes var.
rathoz tartozó varrőta7ppal és öltéslappal varr. Mind-
két alkatrész akkor kerül felhasználásra, ha csakis egy-
enes öltésű varratokat kell készíteni, kiváltképpen vé-
kony és műszálas anyagokon.

22. ábro

varratot lehet alkalmazni. Ebben az esetben nagyobbra
választjuk az öltéshosszúságot, kb. 1 - 3 mm-re, és vá-
lasztó foganty,it 2-re áIlítjuk.

Ez a varrat szoros' és mégis rugalmas. Ha kisebb súlyt
fektetünk a szoros varratra. akkor a szélesebb cikcakk.

20



Ezze| a varrattal lehetősége van arra, hogy összevarrjon
két szövetrészt és egyidejűleg eltisztázza a varrásszélt.
Fektesse a két anyagrészt ú'gy a nyomótalp aIá, hogy a

4 egyenes öltés az anyagrészeket összevarrja, és az o1-

da1sóöltés azanyagszéIen túlaz üresbemegy ígya Varra.
tot a kirojtosodás ellen védi.

Ezt a varratot' vágott szélek megerősítésére is felhasznál-
hatja.

d) Ivvarrat (24' ábra)

Átkapcsolókar

VáIasztó fogantyú
tltéshossz
Varrótalp

lrátra állítandó
(a világoskéken szegély-
ezett részbe)

1-re állítandó
1,5-2mm
cikcakk-varrótalp

t'l.r;li]

23' ő,bra

24. dbra



Az íwarratot rugalmas szövetek és kötszövött anyagok,
nlint trikóanyagok, jersey-kelmék és dederon, összevar-
rására és kijavÍtására lehet felhasznáini. Ez a varrat en-
nek megfelelően rugalmas és nyújtható.

e) Háromöltéses cikcakkvarrás (25. ábra)

A varratok e|tisztáaása (eldolgozása)

a) Cikcakkvarrás a varratok eltisztá'zásáta (26. ábra)

Átkapcsolókar

\rálasztó fogantyú
tltéshossz
Varrótalp

előre állítandó
(a világoskél< részbe)
?-re állítandó
l, -- 1,5 mm
cikcakk-varrótalp

Átkapcso1ókar

VáIasztó fogantyú

tltéshossz
Varróta1p

előre állítandó
(ei világoskék részbe)
4-re állítandó
1,5-2mm
cikcakk-varrótaip

A háromöltéses cikcakkvarrás ideiilis varrat a háztat-
tásban előforduló valamennyi javítási munkához, úgy-
mint

1. foltozás
2. gumiszalag ÍeIvarrása,
3. nem ép helyek stoppolása,
4. szegélyek elkopott széIeinek kijavítása és,

5. két egymással tompán érintkezó anyagrész
összevarrása.

Ez a varrás normális szöveteken, mint sávoly, vászon,
puplin stb', eltísztázásra szolgáI. Az anyagot t3gy vezet-
jük' hogy az egyik öltés a szélen, kb' Ll2 mm.re a vágás-
szé7tő| az anyagban halad vagy azza| egyutt végződik.
Ily módon megakadályozzl,lk a vágásszélnél a kirojtoso-
dást.

26. óbra
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b) Szegélyező varrás

Atkapcsolókar

Választó fogantyú
tltéshossz
Varróta1p

Átkapcso1ókar

VáIasztó fogantyú
tltéshossz
Varrótalp

előre állítandó
(a világoskék részbe)

8-ra állítandó
kb.2 mm
cikcakk-varrótalp

előre áI1ítandó
(a világoskék részbe)

7-re á1lÍtandó

kb. I mm
cikcakk-varrótalp

Választó fogantyú

tltéshossz

Varrótalo

3-ra állítandó

1,5 mm

cikcakk-varrótalp

A szövetet úgy vezetjük, hogy a cikcalrköltés az egyik

oldalon a vágásszéIlel végződik.

A szövetet úgy vezetjük, hogy a 4 egyensöltés a szövet
mellett az üresbe és a cikcaklröltés a szövetbe öIt. Sze-

eélyező varrat jön létre, mint az például a nad::ágvarra-
toknál kívánatos.

c) Háromöltéses cikcakkvarrás (25. ábra)

Az anyagot úgy vezetjük, hogy a varrat az egyik olda-
lon pantosan a vágásszéllel végződik. Ezzel a varrattal
kiváltképpen durva szövetek, mind tweed vagy homes.
pun' vágásszéleit erősítik meg'

d) Keskeny cikcakkvarrat (26. ábra)

előre állítandó
(a világoskék részbe)

27, ábra

Atkapcso1ókar



Gomblyukvarrás

Gomblyukaknak a varrása igen egyszerű az tn pro-
gram.automata-varrógépjével. Az ezze| a géppel készi
tett gomblyukak különösen fehérneműk, ingek, blúzok,
kötények és még sok más számára alkalmasak. Három
kü1önböző fajtájú gomblyukat lehet készíteni:

a) az alacsonyan fekvő fehérnemű-gombJ'yukat'
b) a zsinorbetétes fehérnemű-gomblyukat és,

c) a felhúzott hernyós fehérnemű.gomblyukat.

A fehérnemű-gomblyuk készítése négy munkafolyatnat-
ból átl' melyeket egymás után kell lebonyolítani. mégpe-
dig: l-es hernyó, 1-es reteszelés, 2-es hernyó, 2-es retesz-
e1és.

a) ,{Iacsonyan fekvö fehérnemíí-gornblyuk (27, ábra)

b) ZsinorbeÚéÚes fehérnemű-gomblyuk (2B. ábra)

lu

Fe]sőszá1

Alsószá1

Felsőszá1feszesség
Alsószálfeszesség
tltéshossz

Átkapcsolókar

szövetfajta szerint,
4. szakasz
b,ímző- és stoppolópamut
1\m 50/3-szoros

birnző- és stoppolópamut
Nm 5O/3-szoros

kícsit laza
normális
egészen kicsi (öltés ö1tés
mellett)

elóre állítandó
(a világoskék részbe)

Tű

Felsőszá1

Alsószá1

Felsőszá1feszesség

Öltéshossz

Átkapcso1ókar

,4

szövetfajta szerint,
4. szakasz
himző- és stoppolópamut
Nm 50/3-szoros

hímző- és stoppoIópamut
I\m 50/3-szoros

normális
egészen kicsi (öItés öltés
mellett)
előre á1lítandó
(a világoskék részbe)

28. á,bra



A jobb tartósság és a plasztikus kinézés e1érése céljából
itt egy zsinort vagy vastag fonalat hagyunk a varrattal
együtt futni. Az együttÍutó fonalat átfiizzik elöl a talp-
nál a fonalvezetőn, hátrahúzzuk és varráskor átszúrjuk.
A ',Szövet megfordítása.. nrunkafolyamat után és az első

reteszelés varrásakor hűzzllk meg egy kicsít az egytittfutó
fcnalat, hogy tiszta reteszelést jöjjön létre.

Aján1atos a gomblyukat belülről a ruhadarab széIéhez
varrni azért, hogy a zsinor a gomblyuk vége köré feküd-
jön, amely a legnagyobb igénybevételnek van kiiéve.

c) Felhúzott hernyós

1'ű

Felsőszá1

Alsószá1

Felsőszá1feszesség

Á.1sószáIfeszesség

oltéshossz

Átkapcsolókar

fehérnemű-gomblyuk (29. ábra)

szövetfajta szerint,
4. szakasz

pamut Nm 5O/3-szoros vagy
Nm 60,/4-szeres

vékony gépstoppolófonal

nagyon feszes

kicsit laza
(a befűzött cséve saját súlya
l^:övetkeztében csússzon ]e a
Íonalon)

egéSzen kicsi (öltés öltés
mellett)

előre ál1ítandó
(a világoskék részbe)

Előkészületek a gomblyukvarráshoz:

Csavarozza be a gomblyuktalpat (megrend. sz.: 771 TGL
45 - 1262Í) (I7, szakasz).

VáIassza az ö]téshosszat egészcn kícsire (ö11és öltés mel-
lett), á1lítsa be a száIfeszességeket és varr;on egy próba-
varratot az öltéshossz ós a szálfeszességek eIlenőrzése

céljából. Egyenletes gombiyukak elérése érdekében cél.
szeríi a gomblyukak helyzetét és hosszúságát a szöveten
megjelö]ni. A varrás megkezdéSe előtt fogja meg a var-
rótalp alatt hátrafelé fektetett fonalakat.

29. ó'bra
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Kivitelezés:

1. Beállítjuk a választó fogantyút 3-ra és megvarrjuk az
első hernyót. A tűt jobbra berrne hagyjuk a szövetben
és a varrótalpat megemeljük a lazítóemelő első foko.
zatáig. Ebben a helyzetben nem lesz kioldva a fonal-
feszesség.

2. Yégezzen a szövettel egy fél forduIatot, miközben a
tű képezi a szövetben a forgáspontot, és süllyessze le
a varrótalpat. A varrot hernyó most elö1 á1l és veze-
tése a talpban lévő mellső bevágáson keresztül törté-
nik. Miután kihúzta a tűt a szövetből, kapcsolja át a
választó fogantyút 2-re. 5 - 7 öltéssel megvarrjul< az
első reteszelést.

3. Kihúzzuk a tűt a szövetből, a választó Íogan.tyút be-
állítjuk 3-ra, és az első hernyónál körülbellil 1 _ 3

öltéssel rövidebbre megvarrjuk a másudik hernyót.
4, Kíhízzuk a t{1t a szövetből, a választó fogalltyút 2-re

állítjuk' és megvarrjtrk a második reteszelést 7 öltés-
sel.

5. A választó fogantyút l-re állítjuk, és 3 - 4 egyenes
öltéssel felerősítjük a varrófonalakat.

A gombfelvarró talppal fáradság nélkül lehet felvarrni
gombokat, kapcsokat, füleket és patentgombokat. Fektes-
se a gombot úgy a varrótalp alá, hogy a lyukak a talp
hézagjában feküdjenek. A túnek a baloldali beszúrásnál
pontosan a bal oldali lyuk közepébe kell beszúródnia.
Forgassa most a kézi kereket óvatosan egy öliéssel to-
vább' hagyja megállni a tűt a' gomb feIett és igazítsa be

Gombfelvarrótalp

Átkapcsolókar

Választó fogantyú

megrend. sz.: 291
TGL 45 - t2 62L

előre áIlítandó
(a világoskék részbe)
6-ra állítandó

Gombfelvarrás (30' ábra)

Tű, felső- és alsófonál

Felsőfonalfeszesség
Álsófonalfeszesség
tltéshossz

26

szövetfajta szerint,
4. szakasz
normális
normális
0 (anyagtovábbÍtó elsüll-
yesztve) 15. szakasz

30. d.bra



a gombot oly módon, hogy a tú a jobboldali öltéskor a
gomb jobboldali lyukának közepébe szúródjon be.

A gép megindítása után teljesen magától történik a gomb

felvarrása és a varrat megerősítése.

Ha több mint két lyuk van a gombban' akkor a követ-
]<ezőket kell beállítani a varrótalp hézagjába, inajd úgy
kcll eljárni mint azt előbb.

{F

Fehérnemííszegély

a) Rugalmas szegély

Tú, felső- és alsószál

Felsőszálfeszesség
AIsószálfeszesség
Öltéshossz

Átkapcso1ókar

VáIasztó fogantyú
Varrótalp

trikóanyagban (31. ábra)

szövetfajta szerint,
4. szakasz
normális
normális
1,5 ..- 2,5 mm
előre állítandó
(a világoskék részbe)

4-re állítandó
cikcakk-varrótalp

Tú, felső- és alsószál

Fe1sőszá1feszesség

Alsószálfeszesség
tltéshossz
Átkapcsolókar

Választó fogantyú
Varrótalp

szövetfajta szerint,
4. szakasz
normális
normális
kb. 3 mm
előre állítandó
(a világoskék részbe)
l-re állítandó
szegé|yező (megrend. sz.: 111

TGL 45 - 12 62r)

b) Szégélyezés a szólesszegé|yezőve| (32. ábra)

Hajtsa be az egyenesre vágott Szegélyt a kívánt hosszÚt-

ságban felfelé és varrja meg szoros cikcakk va;.rattal. A
tűnek pontosan a behajtott anyag szélénél kell beszúrócl-
ni.



Mielött a szegéIyezőt varrásra felhasználná, ajánlatos az-
zal néhány gyakorlatot végezni. A szegélyező vókony és

}tözepes nehézségű szövetekhez alkalmas, és ferclén vá.
gott szöveteket is jó1 szeg be. Fe1ál1ítjuk a tűt le.qrnaga-
sabb pontjára, kivesszük a varrótalpat és behelyezzük a
sze4éLyezőt. Felhozzuk az alsósz'álat (12' szai<asz) és a íel-
sőszállal' a szeeéIyező a]atí hátra fektetjük'

A szegély kezdetén vágjuk 1e Íerdén a sarkokat. hogy a
szegély i<önnyebben csa.larodjon. Utána behajtjr'rlr a sze-
gély uto1só krjrülbelül 6 mm-es részét, bevezetjük a sze-
gélyező nyilásába, és behúzzuk vagy betoljulr egészen
a tt1 alá.

Enltán leeresztjük a szegéIyezőt, varrunk kéi vagy há-
rom ö1tést, majd gyengén hátrafe]é hl3zzuk a Szegé]y kez-
detét az el nem varrot fonalvégekkeI együtt, nríg az an-
yagtovábbÍtó jól meg nem fogta a szegélyt. Anrrak érde-
kében, hogy síma és egyeriletes szegélyt kapjunk' hüvelyk-
és mutatóujjunkkal felfeié tartjuk az anyag széIét, és az
anyagot kényszer nélkül hagyjuk egyenes irányban a sze-
géIyezőnyelvbe befutní' mcgpeciig úgy, hogy aZ anyag ép-
pen töItse ki a nyelvet (32. ábra). Jó hogyha egv kicsit
megemeljük az anyagoi vezetése közben. Ha túl sok an-
yag futna be a szegélyezőbe, akkor az anyag szé1ét eg]'
kicsit jobbra, s ellentétes esetben egy kicsit ilalra kell
tartani.
A szegéIyezőket gyakran használják, pé1dául zsebb]<en-
dőknél, törülközőknél' ingeknéI, blúzokn/ri stb'

Stroppolás és foltozás

a) Kikopott helyek megerősítése

Átkapcso1ókar

Választi fogantyú
t1téshossz

\rarrótaIp

e1őre állítandó
(a világosi<élr r.észbe)

7.re ál1ítandó
1,5 - 3 mm,
szövetfajta szerint
cikcakk.varrótalp

.Iöbb cikcakkvarratnak sűrűn egymás mellé történij var_
rása által ismét meg lehet erősíteni a kikopott lrel;'eket.

32. dbra



b) Lyukak és szakadások

ÁtkapcsoIókar

\'álasztó fogantyú
VarrótaIp

stoppólása (33. ábra)

e1őre állítandó
(a világoskék részbe)

1-r.e áIlítandó
sl,oppo1ótalp (választás
szerint)

Eltávolítjuk a varrótalpat, iil. a stoppolótaipo-i hasznáI-
jul< és lesüllyesztjük az anyagtovábbítót.

A stoppolás két módon történhet:

1. Kivágjuk a tönkrement helyet a szövetből és beerősít-
jük feszesen egy hímzőkeretbe' Ha a varrnivaló a tű
alatt fekszik. akkor felhozzuk az a|sósnálat a szöve-
terr keresztüt, és leengedjül.l a lazítóemelőt az 1.. Ío-

kozatig. Ebben a helyzetben nincsen ]iioldva a száI-
feszesség. A gép gyors hajtása közben ide.oda moz-
gatjuk ]rét kezünkkel a hímzőkeretet a szörlet fonal-
futásában lassan és egyenletesen, a tönkrement helyen
mindig körülbelül 1 cm-rel túImenóen. Utána sűrűn
bestoppoljuk a lyukat lieresztirányban a ké;li Stoppo-

láshoz lrasonlóan.

2. Ha a stoppolótalp kerüi fellrasználásra, akkcr azt há-

tu1ról rá kell csavarozni a nyomórúd;a. Ügyelni kelI
arra' hogy a lazítóemeló legmagasabb hel;zzetében

legyen és a stoppolótalp felhelyezésel<or a prizmát
gyengén hátrafelé nyomjuk. A stoppolóta1p hosszút

szára mindig a tűtartó vezetócsapja mögött iegyen. A
varráshoz a lazítóemelő egészen lebillentendő. A
stoppolótalp használatakor nincsen szüség hímzőkere-
tre.

c) Foltok bevarrása kötiittárukba (3.1. ábra)

Átkapcsolókar

\IáIasztó fogantyú

tltéshossz
Varrótalp

eIőre állítandó
(a világoskék részbe)

7-re állítandó
1-1,5mm
cikcakk-varrótalp

A tönkrement hely alá befektetjük szemsorhelyesen
f oltdarabot, amelynek nagyobbnak kell lenni, mint
lyuk, és ráférceljük néhárry fércelő öltéssei (3.r. ábra).

33. ó,bra
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A fércelő öttések mentén varrunk egy cikcakkvarratot és
attól körülbelnl !2 cm-re egy másikat (34. ábra). A varr-
rrivaló tönkrement részét kivágjuk a belső varrat men-
tén (34. ábra). A folt kiáIIó szélét levágjtrk a külső var.
r.at mentén, és eltávolítjuk a fércelőcérnát'

Iroltok rávarrása szövetekre (35. ábra)

Átkapcsolól<ar

Váiasztó fogarltyú
titéshossz
Varrótalp

előre áilítandó
(a világoskék részbe)
2-re állítandó
1,5 - 2,5 mm
cikcakk-r'arróta1p

A tönkrement helyre ráfektetjük szálegyenesen a fo]t-
darabot, amelynek nagyobbnak kell lenni, mint a lyul<.
A folt rávarrása nem történhet közvetlenül a szél men.

34 a ábra

34 b ábra

34 c ábra
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tén. Ezenkívül duplán át kell varrní a folt sarkait. ho.

By megakadáIyozzuk a kiszakadást. Ha a folt fel van
varrva akkor a kiálIó anyagszéleket tisztán le..'ágjuk a

varratnál, mégpedig Íent a Íolt széleit és lent a varrni-
való tönkrement helyét.

Gumi ós hűzózá'tak (cíppzárak) felvarrása, valarnirrt vat-
tázási munkák

a) Gumiszalag felvarrása (36. ábra)

b) Gumizsinór felvarrása

Átkapcsolókar

VáIasztó fogantyú
oltéshossz
!.elsőszá1feszesség
A1sószálfeszesség

Varrótalp

Vá.lasztó fogantyú
Varrótalp

etőre áIlítandó
(a világoskék részbe)

l.re állítandó
2-3mm
normáIis
normális
cikcakk-varrótalp

Átkapcsolókar

\IáIasztó fogantyú
tltéshossz
Varrótalp

előre ál1ítandó
(a világoskék részbe)

7-re állítandó
kb. 1,5 mm
csuklós cikcakktalp

A gumiszalagot a kezdetnél néhány öltéssel összevarrjuk
a szövettel, ráfektetjüÉ a símán kihúzott szövetre, kí-
vánság szerint feszesre |lízzuk és ravarrjuk. A varrási
folyamat után a gumiszalag ismét összehúzódik, és fo.
drossá teszi a szövetet.

A gumizsinórt egészen kis Íeszességgel kézzel feltek.erjük
a csévére és beÍúzzük a 9, szakaszban leírtak szerint
anélkül, hogy közben megváltoztatnánk a feszítőrugó
feszességét'
Feszesen meghúzzuk a gumizsinórt (közben fogjuk ke-
zünkkel a csévét), a zsinór ezá|tal vékon;'6fo5 és így be-
tíjzttető lesz. A befúzést nem a furaton keresztül vége-
zlúk. Felhozzuk a gumiszalát (iásd a 12. szakaszt) és a
t.'yomótalp alatt hátrafektetjük. A szövetet a nyomótalp
alá fektetjük és elvégezzük a varrást. Elzá|ta| jön létre a
fodrosság.

c) Széles gumiszalag felvarrása

Átkapcsolókar előre állÍtandó
(a világoskék részbe)

2-re állítandó
cikcakk-varrótalp

Ennél a munkánál a szövet nem lesz fodrosítva. A gu-
miszalagot nem feszítjük meg, és cÍkcak]<varrattal a szö.
vetre varrjuk.

36. óbra ct



b) Flútzózárak bevarrása (37. ábra)
vattázá.si munkák (3B. ábra)

Á tkapcso1ókar

V.á1asztó fogantyú
uttesnossz

VarrótaIp

előre állítandó
(a vi1ágoskék részbe)

1.re áIlítandó
czíikcÁo czerinf

szegélytalp (megrend:
sz.: 181 TGL 45 - 12621)

A szegélytalp fe1erősítendő a gépre (17. szakasz;. Ezt a

talp;rt keskeny szegélyek steppelésére használják, és ki.

38. dbra

r.á1óan alkalmas hűzózára\< fe]varrására (37. ábra), nte-

lynek során a szövetet nem kell kinyújtani, de a húzó.

zát:at feszesen kell tartani. Felcsavarozott, beállítható

\'ona1zójáva1 könnyen lehet párhuzamos varratokat kés-

zíteni. A szövetet úgy kell mozgatni, hogy az előző|eg

varrott varratot a kívánt szélességre beáilítoti vonalzó

a}'att vezetjük. Igy lehet azonos szélességű soroi<at és

négyszögeket varrni. Ugyanílyen módon végezhetiink vat.

tázási munkákat is (3B. ábra). A vattát befektetjiil( a

szijvet közé, és egyenletes távolságokban steppe1iin}<.

at
37, á'bra



I}íszítések

a) Csipke felvarrása

ÁtkapcsoIókar

VáIasztó fogantyú
L'lTESNOSSZ

Varrótalp

fehérneműre (39. ábra)

A behajtott szegéIyt egészen a
vágni.

cikcakkvarratig le l(ell

előre állítandó
(a világoskék részbe)
4-re állítandó
1,5-3mm
cilicakk-varróta1p

I-Iajtsa be a szövetet a széien 2 -. 3 mm-re], és varr'ja
rá a csipkét a hajtásnáI cikcal<köItéssel a 2tl. oldi:Llorr trz
a) szal<aszban léÍrtak szerint.

40. őbra

b) tsojtok varrása és

ÁtIrapcso1ókar

Választó fogantyú
tltésirossz
Varrótalp

rögzítése (40. ábra)

előre állítandó
(a világoskél< részbe)
2-re állítand<j

1-2mm
cikcakk-varróta1p

Hú'zzon ki a rojtok hosszától függóen több vagy keve-
sebb fonalat a szövetből' A további fonalasodás megaka-

39. őbra
33



dálJzozása érdekében megerősítjük a felső szélt cikcal<l<.

varrattal a láncolási módnak megfelelően (40. tibra). Kis
clíszítést érünk el akkor, ha a varrócérna szine eltér a
varrnivaló színétő|' Rojtok nagyon e1őnyösen hatnak asz-

ta1terítőkön, kendőkön stb.

Előkészítés hímzéshez

A hímzés tökéletesített stoppolást jeIent, és különleges

biztonságot követel meg a hímzőkeret mozgatását ille.
tően. A legjobb az, ha minták alapján dolgozunk' amely.

eket az anyagra átmásolunk. A hímzéshez le kell sülly-
eszteni az anyaetovábbítót (15. szakasz) és el kell távo-

lítani a varrótalpat a 12 varrőtalprogzitő csavat: oldása

útján (1?. ábra). Ne felejtse el sohasem a varrótalp lazí-

tóemelőt leereszteni.

c) Hímzés - síkhimzés (41. ábra)

Ezt a hímzésmódot szívesen alkalrr.azzák, mei:t va]arnen-

nyi anyaghoz, il-i szövethez alkalmas. Segítségével min-

den felé fajtájú és nagyságú. valamint legkülönbözőbb

színii virágokat és leveleket lehet hímezni. A milrtát, pl.

Ievelet, felrajzolják a szövetre, s utána körülsteppelik a

széIét, A széltőI kezdve eltérő hosszúságú cjltésekkel hí-
mezik ki a Ievelet, s egy öltés mindig a szélbe és a má-

sikat a levé1 belsejébe irányul.

Ha ezt a munkát befejeztük, akkor a levél belsejét tölt-
jük ki különböző hosszúságú öltésekkel. A hínrzés annál

szebb lesz, minél élesebben megküIönböztethetőI< a hím-
zés konturjaí. Különböző árnyalatok és színek egymás-

ba való hímzése által szép hatások erhetők e1. Ennek

Átkapcso1ókar

Választó fogantyú
tltéshossz
Fe1sőszá1feszesség

Felsőszá1

Anyagtovábbító
Varrótalpemelő

34

előre állítandó
(a viIágoskék részbe)
1.re állítandó
kerek öItéslyukkal
kícsit laza
géphímzőfonal vagy selyem
Nm50-60
1esül1yesztve

lesü1lyesztendő



során mindig az alapszínnel kell kezdeni a hímzést.

szárakat és a levélbordákat száröltéssel készítik.
Száröltés (42. ábra)

Átkapcsolókar

VáIasztó fogantyú
tltéslap
Felsőszálfeszesség
Felső- és alsószál
Talp nélkül
Anyagtovábbító
VarrótalpemeIő

d) Bátéthímzések (43. ábra)

Átkapcsolókar

\IáIasztó fogantyú
oltéshossz

Varrótalp

A rátéthímzéseket két módon

Varrjunk a felrajzolt mintának megfeleIően egy tíiző-
öltéses vonalat, tlű.zzünk erre balról jobbra és fordítva
nem túl hosszú öltéseket, amelyek az e|őző öltéseknek
rnajdnem feléig visszanyúlnak. Ha a hímzés nem lenne

elég vastag, akkor többször elő kell steppclni a mintát.
A száröltéssel vonalakat, szárakat stb. lehet készíteni.

előre állítandó
(a világoskék részbe)
1.re állÍtandó
kerek öltéslyukkal
kicsit laza
gépfonal Nm 50-80

lesüllyesztve
1esü11yesztendő

előre állítandó
(a világoskék részbe1

4-re áIlítandó
öltés öltés mellett
\ragy2-3mm
cikcakk-varrótalp

lehet készíteni:42' őbra
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43. ó,bra

t. A készre kivágott rátétet vagy sűrű (egészen kis ö1-
téshosszúságú) vagy széles (nagy öltéshosszúságú
cikcakkvarrattal varrjuk fel (43. ábra)'

A rátétet felrajzoljuk az arLyaera, ill. szövetre és kes.
keny, rövid öItésekkel (kis öltéshossz és cíkcakk-öl-
tésszélesség) felvarrjuk az előre megrajzolt vonalak
nrentén. Ezután levágjuk a rátét kiáIló szélr5t szoro-
san a varrat mellett, és átvarrjuk a sz€.gélyt valami-
vel széIesebb cikcakkötéssel és egészen kis öltéshossz.
úsággal (öltés öltés mellett) (44. ábra\. Ennél a mű-
veletnél kicsit lazábbra állítandó be a felsőszálfeszes-
ség.

44. ó'bra

Díszvarratok

a) Díszvarrattalp (45' ábra)

Varrótalp

r.első- és alsószáI

Felsőszálfeszesség
Alsószálfeszesség
tltéshossz

Tű

)
díszvarrattalp, megrend'
sz.: 55I TGL 45 - L2 62L
Ítímző- és stoppolófonal,
gépműselyem

kicsit laza
normáIis
egészen kicsi (öltés öités
mellett)
4. szakasz

őo



45. óbra

A díszvarrattalp olyan varratokhoz kerül felhasználásra'
amelyek hímzett vonalhoz (hernyóhoz) hasonlítanak (45.

ábra).
Ezzel egyenes és ívalakú dÍszitő varratokat lelret készi-
teni. Nem nyomja laposra a varratot és egyenletes to-
vábbítást biztosít.

b) Díszvarrat míntaelemjelzéssel és anélkül

Varrótalp díszvarrattalp megrend' sz.:
551 TGL 45 - t262L

A díszítő rrrinták varrása igen egyszerű. A díszvarrattalp
rögzítése és a csévének a választott fonallal (hímző- és
stoppolófonal, gépselyem) való megtöltése után, amely
fonalat természetesen feIsőszáIként is felhasználunk,
csak az szükséges, hogy beállítsuk a kívánt mintát a
tnintalapnak megfelelően a váIasztó fogantyúval és meg.
indítsuk a gépet.

A karfedélben található a 28 nézőúveg (1. ábra), amely
jelzővonással van ellátva. A nézőüveg mögött egy je\ző'
tárcsa nrozog, amelynek a nézőüveg felöli olda1án egy
sötét' spirálisan elrendezett szÍnes szalag taláIható. Ez
folytonosan szélesedő, és egy fél' ill. egy teljes fordulat
trtán fehér színú keresztirányú vonallal van megszakít.
va. Ha ez a keresztirányú vonal a nézőüvegben fedésbe
kerül a jelzővonással, akkor a fél' ill. a teljes minta be
van fejezve' Ily módon lehetóség van a]:ra, hogy ponto-
san követni tudjuk egy.egy díszítő minta befejezését és
r.á]asztó fogantyú forgatása vacy az átkapcsolókar mű-
ködtetése által új mintát áIlítsunk be. Ezáltal lehetővé
válik tehát, hogy létrehozzuk valamennyi díszítő mintá-
nak a láncolatát, a használati varratokkal bezárólag.

Annak érdekében, hogy idóben észre tudjuk venni a
színes szalagon a fehér keresztirányú vonal megjelené-
sét, a színes szalag körülbelül 10 mm-rel a keresztlrányú
vonal előtt egy második fehér vonal]al rendelkezik, am-

Átkapcsolókar

Választó fogantyú

hátra állítandó
(a világoskéken szegélyezett
részbe)
kívánság szerint

?1



e1y eIőzetes figyelmeztetésként szolgái és a keresztirányú
tlonalnak féI vagy te1jes fordulat utáni megje1enéSét
jelzí.
Néhán5' ajánlható kombináció az aiábbiakban lett össze-
á11ítva.

A választó
fogantyú az

alábbi számra
á11Ítandó

Az átkapcsoló-
kar az a1ábbÍ
részbe álIítan-

dó

A n-inták
száma

I

7
i
7

vi1ágoskék
vi1ágoskék
vi1ágoskék
sZegé1yezett

2
t
2 s'tb

II

2
3
2

vi1ágoskék
világoskék
vi:lágoskék

í

1 stb.

III

vi1ágoskék
vÍ1ágoskéken
szegéIyezett
világoskéken

I
2 stb.

21. Vilásítás

Varrógépje beépített, nem
Szerelve, amely biztosÍi'ja
1etes megvi1ágítását.
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vakító varrólámpával van fel-
a varráskor a varrnivaló töké-

46. dbra



A be-és kikapcsol.ásra a homlokol<lalon lévő 9 lilpcsoló
szolgál. Az éeő foglalata csavarmenettel van ellátva. Ne
használjon erősebb égőket, mint az a fedőlapon meg van
adva (legnag3.obb erősség 20 \\r)' mert különben.könnyen
nlűködési zavarok lépnel< fel a varrógépben.

A varrógépek rendszerint 220 V-ra előirányzott égőkkel
r,'annak ellátva (legmagasabb rÍIegengedett határ 250 V). De
ezek minden további nélkül kicserélhetők 110 V-ra és
125 V-re előirányzott égőkre, attól függóen, ahogyan azt
a helyi feszüItségi viszonyok igényelik.

22. Gépápolás

A varrógép gyakori használata esetén a gépet hetente
egyszer alaposan meg keil tisztítani, és naponta egyszer
meg kell olajozni. Az olajozásnál elég egy-l<ét csepp olaj
csapágyazási helyenként (56. - 5B. ábra). A hurol<fogó
(greifer) is megolajozandó!

Tigyelem!

Az o7ajozáshoz csak legjobb minőségű varrógépola.jat
szabad felhasználni, Semmi esotre sem egyéb rnás z,síro-
kat vagy olajokat, mert a gép különben elgyantásodik és
használhatatlanná válik'

a) Az anyagtovábbító megtisztítása
A 14 öltéslap alatt és a 16 anyagtovíibbítón is idővei
anyagszálak és varrópor gyíil össze, ame1yekl akadályoz-
zák az anyagtovábbítást és a gép nehéz jírrását okozhat-
ják.

Csavatozza le ezért a 14 öIteslapot (46. ábra), és távo-
Iítsa el a piszkot. Az anyagtovábbító fog'sorai köziil a
Iegelőnyösebben egy keményfapáIca segítségével emeljük
ki a piszkot (47. ábril. Semmi esetre sem szabad ehhez
a kis csavarhúzót felhasználni, mert azzal megsér.lhetí az
anyagtovábbító fogait, ami varrnivaló rossz továblrítá"sát
váltja ki.

Ha azt akarjuk, hogy a gép áIlandóan egyenlett-.sen és
nyugodtan működjön' akkor öblÍtsük ki a hurokfogót
(greifert) időnként néhány csepp petróleummal. Ha szak-
szerűtlen kezelés következtében fonal szorulna Ee a fo.

47. dbra
b) A hurokfogó (greifer) megtísztítása

39



góba, akkor a kézi kerék erős ide-oda forgatásJlval szir.
baddá tehetjük azt. Ha a fogó ily módon nem váli]i moz-
gathatóvá, akkor vegyük ki a tút, billentsük .a felsőrészt
hátra, csepegtesstink petró1eumot a fogóba (4E. ábra) és
próbáljuk meg a fogót a kézi kerék ic1e-oda Íofgatzisa
áltaI szabaddá tenni.

Ezután megszabadítjuk a hurokfogót, az előbbiekben teír.
tak szerint' az anyag- és fcnalmaradékoktól.

Valamennyi hurokfogó üvegkeménységúí, és érz'ékeny
}<emény tárgyak, mÍnt csavarhúzók, o1lók stb., általi r'ité.

sekkel szemben.

A megrongáIt és letörött fogórészek nem tartoznal( a
garanciavállalalás keretébe, és nagyon c1rága javÍtásokat
ohoznak.

c) .A csapágyhelyek nregÚisztítása

Ira a varrógép hosszabb ideig használatlanul állt, a]<l<oi.

e1őfordullrat, hogy nehezen jár. Beszáradt o1:rj, por és

piszok képezi ennek okait. Adjunk minderr csap;ig1'helvre
(56. - 58. ábra) egy kevés petróIeumot, haE{yjui.: a gépet

járni, mÍg a petróleunr ki nem folyt a csapágyhe1ye](bőI,

távolítsuk el a kifolyt piszkot és olajozzunk mcP; minden
csapágyhelyet két-három csepp Iegjobb ninőséllűl varró.
gépolajjal.

48. á,bra



d) A taposószerkezet megtisztítása

A taposószerketet is rílegtisztítandó időrrl<ént az e7őző

szakaszban Ieírtak szerint és megjelölt csapágybelyek (49.

á'bra) megolajozandók.

Az előírás szerinti olajozás biztosítja á gep nyugodt és

egyenletes működését, valamint megnővelí annak élettar-
tamát.

49' őbra
CL



23. Ütalások a zavarok elhárítására

. A gép iiltéseket hagy lii

o1.. Elhárítás:

Á gép nincsen helyesen betttzve. Lásd a 11. szakaszt.

A tű túl mélyen á1l. A tűt betolandó ütközésig.
Lásd a 3. szakaszt.

Az alka1mazott túrendszer alkalmatlan. Használjuk a ?05-ös vagy 130-as túrendszert. Lásd a 3'
szakaszt.

A tű nincsen helyesen behelyezve. A tíjszát lapos felületének hátrafelé kell nézni'
Láscl a 3. szakaszt.

A tűvastagság nem illik a felhasznált cérnálroz. Lásd a 4. szakaszt.

A varrótalpnyomás elégtelen. Lásd a 16. szakaszt.

A tú életten vagy elgörbüIt. Uj tú helyezendő be.

Lásd a 3. szakaszt.

A felsőszál szakadozik

ok: Elhárítás:

,,A gép öltéseket hagy ki.. alatt felsorolt valamennyi
pont figyelembe veendő.

Az öltéslap öltéslyuka össze van szúrkál.r,a- A hiba szakember által elháríÍ;andó.

A feszességek túI erősek. A feszességek gyengébbre áIlítandók.

A cérna csomós és törékeny. Lásd a 19. szakaszt.
Jobb cérna használandó.
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A cérna leesett a cérnácsévéról és a cérnacsévetartó
köré tekerődött.

A gép hibás forgásiránya.

Szabálytalan öltések

OK:

Felső- és alsószálfeszesség túl laza.

A teszitőtárcsák és a kioldópecek elgyantásodott.

A cséve elgörbült.
A fogópálya száraz és elpiszkolódott.

A cséve hibás forgásiránnyal lett behelyezve a cséve.
tokba.
Az alsószá| szabálytalanul van felcsévélve.

A szövet a varráskor ráncos lesz

ot<:

Mindkét feszesség túl nagy.

A varrótalpnyomás vékony szövetek esetén túl erős.

A fonal a cérnacséve köré tekerendő és újból befű.
zendő.
A helyes forgásirányt a kézi keréken lévő nyíl rnutatja.
Lásd az 1. ábrát.
(A kézÍ keréknek a varró szen.rély felé icell forognia).

Elhárítás:

''A gép öltések hagy ki.. alatt felsorolt valancnnyi pont
fig5relembe veendő.

A feszesség fokozandó.
Lásd a 19. szakaszt.
Az alkatrészek megtisztítandól<.
Uj cséve helyezendő be.

A fogó megtisztítandó.
Lásd a 22b. szakaszt,

Lásd a 9. szakaszt.
Ujra csévélni.

Elhárítás:

A feszességek lazábbra állítandók.
Lásd a 19. szakaszt.
Lásd a l.6. szakaszt.
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l'űtörés

ok: ÍIlháríTás:

A tű görbült volt. Uj tű heIyezendő be.

A tű túl finom voIt a szövethez. Lásd a 4. szakaszt.
A szövetet húztak vagy tolták. Lásd a 14. szakaszt.

A tifuöezitő csavar laza. A tű tartósan behelyezendő.
Lásd a 3. szakaszt.

A varrótalp Laza. A varrótalp szorosan meghúzandó.
Lásd a t7. szakaszt.

Az öltéslap laza. Az öltéslapcsavarok meghúzandók.
Lásd a 46. ábrát.

A gép zajos és nehéz menetű

ok: Elhárítás:

A fogópályába fonalmaradékok szofultak be. Lásd a 22b. szakaszt'
' . Ha a hurokfogó tisztítása nem segítene, akkor a za-

vart szakemberrel kell kíjavíttatni.

Rossz olajat használtak fel. Lásd a 22c. szakaszt.

Az anyagtovábbítró nem műköitik kielégítően

ok:

.\z öltéstap és az a,pyagtovábbító közé varrópor szorult Lásd a 22a. szakaszt,.

. be.

A varrótalpnyomás túl csekély. Lásd a 16. szakaszt.

Az anyagtováíbító fogai éi.etlenek' -. Szakember által megjavítandó.
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24. A varrógépmotor

Ha varrógépe motorral van felszerelve, akkor a varrási
szebességet a lábindítóval szabályozhatja. Ez lehetővé
leszí az egészen lassú varrást is, ö1tésről öltésre, de na-
gy varrási sebességeket is fáradság nélkül el tud érni.

NTincsen szükség a motor különleges ápolásái'a, mert a

csapágyak önkenően, tehát ápo]ásmentesen vannak kia1a-
hítva. A szénkefék elkopása körülbelül 650 üzernóra után
lép fel a motor teljes megterhelése esetén.

Lassú varráskor a lábindÍtó magasabb burkoiathőmér-
sékletet ér el. A hőnrérséklet a lassú varrási folyamat
tartamától Íüggően B0, maximáIisan 135 Co-ig emelked-
het. A lábindító felmelegedése nor.mális és nincsen ne-
gatív hatással a motorra és az indítóra.

Ügyelni ke1l arra, hogy ne takarjuk el a motorburkolat-
ban lévő szeIlőztető vágatokat fonalakkal vagy anyagma-
r'adékokkal. Esetleges anyagmaradékok eltávolítására nem
femből való tárgyakat, hanem porecsetet kell felhasz-
ná1ni.

Ha a szíj hosszabb üzemidő ul'án kinyúlctt, al<lior lazít-
sa meg a motorrögzítő csavart, amely a varrógép karjá.
ba benyúlik. és tolja 1efelé a rogzítőkengyelt a motorral
addig, míg a szíj a megfeleló feszességgel nem rendelke-
zili. Ebben a helyzetben húzza meg ismét a csavart. A
meghajtószíj megfelelő megfeszítésű, ha a felső és az
alsó szíjfutás erőkifejtés né1kül körülbelül 2 cm-rel kö.

zelebb hozhátó egymáshoz' TűI nagy szíjfeszesség feltét-
Ienül megakadáIyozandó, mert megrövidíti a szíj élet-
tartamát és túlságosan megterheli a moiorcsapágyat.

25. A sóp kivétele és behelyezése

Ha ki akarja venni a gépet az áIiványból' a szekrénybőI'
a ládából vagy a táskavarrógép alátétjéből, akkor billent-
se meg a gépet hátrafelé' Csavarhúzóval csavarja ki azt
a két csavart, amelyre az 50,, 51. és 52. ábrán a beraj-
zolt nyilak mutatnak. Ezután Ie tudja húzni a gépet a
Iesüi1yesztőcsukiókró1.

50, óbra
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A beheiyezésné1 üg],,-eljünk arra, hogy a gépet ütköZésig
fel kel1 dugni a 1esü1lyesztőcsukiókra. Ne felejtse el a
két csavart ismét szorosan meghúzni.

26' A karfedél levétele (53. ábra)

A karfedél levéteIe e1őtt a 23 átkapcsoiókar a kék részbe
és a 22 választő fogantyú 1-re állítandó. Csak ezután
csavarozzuk ki az 53. ábrán csavarh,Izóval és nyí1la1 meg.
jelöIt csavarokat.
A karfedél felhelyezésekor feltétlenüI ügyeini kell arra,
hogy a 23 átkapcsolókar belekapaszkodjon a kapcsolás
pecekjébe (54' ábra).

+t)

51. dbra 52. őbra 53. ábra



@

?7. A homloklap levétele (55. ábra)

Bal kezünkkel ferdén iefe1é irányulva húzzuk le a 10
homloklapot. A felhelyezéskor előszőr lent, ntajrl fent
hagyjuk beugrani a homloklapot.

?8. olajozás a gép üzembevélele előtt

tntsön a gép üzembevétele előtt valamennyi rryillal je-
lölt helyre (56. - 58. ábra) egy kis petróleumot, hagyja a
gépet rövid Ídőre járni és tisztítsa meg a kifolyó olajtól.
Ezután megolajozunk minden kenőhelyet 2 - 3 csepp
legjobb minőségú varrógépolajjaI. Ügyanígy járunk el
akkor is, ha a gép hosszabb ideig használatlanul á11t' Eb.
ben az esetben az olaj esetleg megsűrúsödött a csapágy-
akban, és a gép nehezen jár.
Csak,,varrógépolaj,.-kérrt megjelölt olajat szabad felhasz-
nálni!

54, őbra 55. dbra







P9. Tartozékok

Megr'endelési szám l túválaszték 705-ös rendszer B0 04 13 12
1 nagy csavarhúzó E 0,6 x 50 T.GL 48 - 73 503

1 cikcakk-varrótalp a gépen 531 TGL45-IZ62Í t kis csavarhúzó E0,4x30 TGL48-?3503
1 szélesszegélyező 111 TGL 45 -Í262L l' mérőszalag
l talp egyenes öltéshez 511 TGL45 -t262L l olajoskanna
l. szegélytalp vonalzóval 1B1 TGL 45 - 12 62L t cérnacsévealátét 80 04 13 t 0

t díszvarrattalp 551 TGL45 -1262Í l varratfelbontó B0 04 13 11

l gomblyuktalp 77l TGL 45 - L2 62L 1 használati utasííás
1 gombfelvarró talp 291 TGL 45-L262L t tartozékdoboz 80041313
4 cséve 1 TGL 45-L262B

30. Az alant felsorolil különtartozéhot

lrívánságára külön felszámítás ellenében utólag megküldjük
program-automata-varrógépéhez :

zsínórozókészlet megrend. sz.: 8U 02 02 0B

hímzőkészlet megrend. sz.: 80 02 0212

specíáIis talpkészlet egyenes öltéshez megrend.sz': 80020218
speciális talpkészlet cikcakk-munkákhoz megrend.sz.: B00202L9
speciális talpkészlet programvarratokhoz megrend. sz''' 8a 02 02 28
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