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Including instructions 

for all presser feet!

Skillnaden ligger i  
detaljerna!  
Skapa iögonfallande armband  
på ett litet kick. Med symaskinerna  
från PFAFF®    kan  
du genomföra alla typer av 
sömnadsprojekt, stora som små,  
i alla typer av tyger. 

Skillnaden ligger  
i detaljerna!
Med det imponerande utbudet PFAFF®  
pressarfötter hittar du inspiration till nya  
idéer och utökar din   - 
maskins kapacitet.

• Garnfot med tre hål.
• Frihands-/stoppningsfot
• Kantstickningsfot för IDT™
• Pressarfot för dolt blixtlås
• Snoddfot för IDT™
• Pressarfot för att sy i knappar
och mycket, mycket mer...

Hos din lokala PFAFF®-återförsäljare hittar  
du hela tillbehörssortimentet. 

En internetkatalog finns på www.pfaff.com.

I listan över egenskaper finns detaljerad 
information om varje maskinmodell.

Skillnaden 
ligger i 
detaljerna! 

Ny inspiration för dig! 
Skillnaden ligger i detaljerna!

Ta en närmare titt på sömmarna du kan sy med PFAFF® 
 och upplev skillnaden. Med upp till 195 sömmar  

kan du förverkliga alla dina idéer. 

Professionella nyttosömmar, perfekta 
knapphål och ett stort utbud av vackra 
dekor-, quilt-, korsstygns- och hålsömmar 
– allt för att du ska kunna dekorera 
dina projekt med vackra detaljer. Välj 
mellan upp till fyra olika alfabet för 
att sy namn, ord och siffror. Spegelvänd, 
kombinera och spara upp till  
20 olika sömmar, bokstäver och 
kommandon i symaskinens minnen. 
På den högupplösta skärmen ser du 
allt. Med förlängningsfunktionen 
kan du förlänga satinsömmar utan att 
stygntätheten förändras. Det ger ett 
professionellt intryck.

Vid frihandssömnad sänker du  
matartänderna och sätter på  
pressarfoten för frihandssömnad 
(tillbehör). När du syr med tvillingnål 
ställs stygnbredden in automatiskt av 
tvillingnålsprogrammet så att inte 
nålen går av.

Allt detta och mycket mer väntar på  
dig. Besök en auktoriserad PFAFF®-
återförsäljare och testa symaskinerna 
i PFAFF® . 

Spegelvänd, kombinera och spara 
sömmar och skapa egna vackra 
mönster. Upp till 4 alfabet. Välj 
mellan olika stilar. 

Släpp loss fantasin med 
frihandssömnad. 

Skillnaden ligger 
i detaljerna!
Skapa originella detaljer med de fantastiska  
till behören från PFAFF®.

Till symaskinerna i PFAFF®  finns det 
många tillbehör för att skapa vackra, professionella 
och fantasifulla effekter. Låt dig inspireras av en helt 

ny värld med en specialpressarfot  
eller ett tillbehör. I den nya internet-
baserade tillbehörskatalogen från 
PFAFF® på www.pfaff.com hittar du 
hela sortimentet. Alla tillbehör finns 
att köpa hos närmaste auktoriserade  
PFAFF®-återförsäljare.

1800575-01 © 2012 KSIN Luxembourg II.S.ar.l. All rights reserved. Alla påståenden är giltiga 
vid tidpunkten för tryckningen. Tryckt i Sverige på miljövänligt papper.  PFAFF, IDT (image), 
AMBITION och AMBITION ESSENTIAL är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Skillnaden ligger i detaljerna.  
Ge ett avslappnat intryck. Omslags look: Svart jeanstyg i 
kombination med ljusa färger ser sportigt ut – och de vackra 
dekorationerna blir pricken över i. Exklusiva sömnadsinstrukti-
oner för jackan och blusen finns på www.pfaff.com

Din auktoriserade PFAFF®-återförsäljare hjälper dig gärna.

Med original    

bara från PFAFF®
systemet
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Inspireras av symaskinerna från 
PFAFF®  och upplev  
skillnaden – detaljerna som placerar  
de här symaskinerna i en klass för 
sig. PFAFF®-maskinernas design 
är unik och lika utmärkande som 
själva varumärket.  Den stilrena 
designen och de toppmoderna 
funktionerna öppnar nya dörrar 
för dig. Original IDT 

™-systemet, 
högupplöst pekskärm, många 
vackra sömmar och alfabet är 
bara några exempel på special- 
funktioner som ingen annan symaskin 
i samma prisklass har. Välkommen 
till en ny värld av kreativitet och  
inspiration.

Skillnaden ligger i detaljerna!
Unika vackra sömmar och dekorativa fransar. 
Med Chenillefoten från PFAFF® är det enkelt! 
Mer information på www.pfaff.com 

Jämför Och upplev 
skillnaden

Tre enastående modeller som ger 
dig nya kreativa möjligheter.

Skillnaden ligger i detaljerna!

Marknadens största sömnadsyta* i kombination 
med en lång friarm gör det enkelt att sy både små 
och stora projekt. 

Den perfekt belysta sömnadsytan och den stora 
högupplösta pekskärmen underlättar arbetet. 

Dubbelmatningsfunktionen original IDT 
™- 

systemet garanterar att tyget matas jämnt  
både ovanifrån och underifrån.

stOr

lJus

exakt

*Jämfört med symaskiner i samma prisklass från andra leverantörer. 3



200 mm

Njut av det generösa utrymmet 
på 200 mm till höger om nålen. Det 
gör det lättare att sy stora projekt –  
praktiskt dig som quiltar! Tack vare de 
tre lamporna lyses hela arbetsytan 
upp utan att det bildas några  
skuggområden. (Två lampor (LED) för 
ambition essential™)

Välj och vraka mellan de 195  
sömmarna som symaskinen PFAFF®  

 erbjuder. På den stora  
högupplösta skärmen ser du allt  
i verklig storlek, detaljerat och 
med bättre skärpa än någonsin. 
Du ser all viktig information direkt.  
På pekskärmen (endast symaskinen 

) kan du enkelt välja 
söm med pekpinnen. De rekommen- 
derade inställningarna är förinställda, 
men kan ändras manuellt och sparas  
i något av de fyra minnena.

Du kan ändra hastigheten, tråd-
spänningen och pressarfotstrycket  
när du använder specialtekniker  
eller syr på olika typer av material. 
Extrahögt pressarfotslyft och 
elektroniskt nåltryck – perfekt för 
kraftiga tyger eller flera lager.

Sy utan fotreglage med Start / Stopp-
knappen och ändra hastigheten 
med hastighetsreglaget. Om du  
vill kan du även fästa och stanna  
automatiskt.

Peka på en knapp för att ställa in om 
nålen automatiskt ska stanna uppe 
eller nere i tyget, till exempel när 
du ska vända, sy applikationer eller  
använda andra specialtekniker. 
Placera nålen precis där du vill ha den 
med de 29 nålpositionerna. Perfekt 
för bland annat kantstickning och 
quiltning eller när du syr i blixtlås.

Bekvämare sömnad 
och perfekt resultat! 

Skillnaden ligger i detaljerna!

 I listan över egenskaper finns detaljerad information om varje maskinmodell.

Modeplagg, accessoarer, quiltar och hemtextil – med nya 
PFAFF®  är det ingen match. Symaskinerna har 
många spännande funktioner. 

3 lampor som lyser upp hela 
sömnadsytan utan att det bildas 
skuggor. 2 lampor för ambition 
essential™.

Se inställningar, alternativ och söm-
information på skärmen med högsta 
möjliga upplösning. Alla sömmar  
visas i verklig storlek. Med pekpinnen 
navigerar du enkelt på pekskärmen  
( ).

Gott om plats för stora 
tygstycken vilket underlättar  
alla typer av sömnad.

4

Symaskinerna i PFAFF®  är idealiska för quiltning! Den 
generösa sömnadsytan, dubbelmatningsfunktionen original IDT™ -systemet 
som matar tyget helt jämnt, 29 nålpositioner, quiltsömmar, nålstopp uppe/
nere och mycket mer. Upptäck skillnaden hos din PFAFF®-återförsäljare. 

Skillnaden ligger i detaljerna!
De geometriska formerna och den ovanliga kombinationen av jeans- och 
bomullstyg ger den här quilten det där lilla extra. Precis som PFAFF ® – alltid unik. 
Instruktioner hittar du på www.pfaff.com

Skillnaden ligger i 
detaljerna!
Unika funktioner jämfört med symaskiner i 
samma prisklass från andra leverantörer:

• Stor högupplöst skärm (1.0 och 1.5)
• Pekskärm (1.5) 
• Original IDT  ™-systemet
• Upp till 4 alfabet
• 200 mm sömnadsyta
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Imponerande IDT™ 

Läs mer inuti...

Avancerad teknik som gör att du kan 
sy i alla typer av tyger och genom flera 
lager, utan att behöva fundera på om 
tygstyckenas ändar hamnar kant i kant.

IDT™-systemet från PFAFF® säker-
ställer en optimal tygmatning i alla 
typer av tyg. Allt hålls på plats. Tunna 
och mjuka tyger veckar sig inte, ränder 
och rutor kan mönsterpassas perfekt 
och det är enkelt att sy böjda sömmar 
nästan helt utan att nåla.

IDT™-systemet är otroligt bra på att 
mata små tygstycken med högsta  
möjliga precision och ett proffsigt  
resultat. Din PFAFF®   
symaskin kan utan problem användas 
med allt från ett enda lager till flera lager 
tyg och syr obehindrat över tjocka,  
kraftiga sömmar. Resultatet är snygga 
kreationer med otroligt exakta detaljer.

Alltid perfekt resultat  

Originalet – endast från PFAFF® i över 40 år!

Quiltare världen över tror knappt sina ögon. Men även om du 
inte är en hängiven quiltare kommer du snabbt att upptäcka 
varför IDT™-systemet är så fantastiskt.

Skillnaden ligger i detaljerna! 

Dekorationerna på quilten har  
skapats med PFAFF® snoddfot. 

Du kan enkelt kantsticka flera lager 
denim när du använder IDT™-
systemet samt kraftigare tråd och en 
kantstickningsnål.

PFAFF® IDT™-system ger en jämn 
tygmatning vilket gör diagonal 
hopfogning till rena barnleken.
1/4" quiltfot med högerguide och 
IDT™ ger perfekta 1/4"-sömmar, 
varje gång!

Att sy i annorlunda material är  
inga problem med IDT™-systemet. 
Kombinera flera vackra dekorsömmar 
och upptäck nya tekniker som är 
enkla att använda tack vare ett stort 
utbud tillbehör. Upptäck skillnaden 
hos din PFAFF®-återförsäljare.

Skillnaden ligger i 
detaljerna!
Med hjälp av de många  
dekorsömmarna och  
tillbehören kan du skapa ett 
vackert och trendigt hem.

Skillnaden ligger i detaljerna!

Original IDT ™ -systemet (dubbelmatning) – Matar tyget helt jämnt både ovanifrån och underifrån. Original IDT 
™ -systemet är idealiskt för 

både quiltning och annan sömnad. Original IDT 
™ -systemet fungerar med alla sömmar, framåt och bakåt och i vilken stygnlängd som helst, den är  

inbyggd i maskinen och kan kopplas i och ur vid behov. Många av tillbehören och pressarfötterna från PFAFF® kan användas med original IDT 
™ 

-systemet. Du kan alltså sy jämna sömmar oavsett vilken söm eller vilket tyg du använder.

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

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

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

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

Pekskärm – Enkelt att välja söm med pekpinnen.

Undertrådsavkännare – Meddelar när undertråden börjar ta slut.

Högupplöst skärm – Söminformation, val och inställningar, inklusive rekommenderad trådspänning, visas på skärmen. Alla sömmar 
visas i verklig storlek.

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

Hastighetsreglage – Justera hastigheten med hastighetsreglaget för full kontroll.

Programmerad trådfästning med indikator – Välj mellan ett eller flera fästalternativ.

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

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

Förlängning – Förläng satinsömmar så att hela sömmen blir längre, men tätheten oförändrad.

Spara en personlig söm – Ändra inställningarna för en inbyggd söm enligt dina önskemål och spara sömmen.

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

Frihandssömnad – Fäst tillbehörsfoten för frihandssömnad när du vill quilta eller sy frihandsbroderi.

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

Extra pressarfotslyft – Höjer pressarfoten till högsta positionen så att du enkelt kan placera kraftiga tyger under pressar foten.

Pressarfotstryck – Kan justeras när du vill använda specialtekniker eller sy på tunt eller kraftigt tyg.

Justerbar trådspänning – Trådspänningsratten kan justeras efter tyg, vaddering, tråd etc. så att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagren.  

Nålstopp uppe/nere – Peka på en knapp för att ställa in om nålen automatiskt ska stanna uppe 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.

29 nålpositioner – Perfekt för bland annat kantstickning och quiltning eller när du syr i blixtlås.

Spegelvändning – Vänd sömmen vågrätt eller lodrätt för   fler kreativa möjligheter. (Endast vågrätt för symaskinen ambition essential™) 

Minnen – Spara egna mönsterkombinationer.

Mönsterkombination – Kombinera och spara sömmar och/eller text i ett minne.

Inbyggd nålträdare – Trä nålen snabbt och lätt.

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

Pressarfötter med klicksystem – Enkelt att byta, du behöver inga skruvar eller verktyg.

Undertråden sätts i ovanifrån – Lättåtkomlig undertråd. 

Låsbar backmatning – Du har händerna fria att föra tyget.

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

Hårdhuv – Skyddar symaskinen från damm och vid transport.

Två trådrullehållare – När du syr specialsömmar eller med tvillingnål. 

Tillbehörsask – Med två fack för förvaring av tillbehör och undertråd på symaskinerna ambition™ 1.0 och ambition™ 1.5.

Tillbehörsfötter ingår – 0A Standardpressarfot, 1A Dekorsömsfot med original IDT 
™ -systemet,2A Dekorsömsfot, 3 Pressarfot för osynlig 

fållsöm med original IDT 
™ -systemet, 4 Blixtlåsfot med original IDT 

™ -systemet, 5B Automatisk knapphålsmätare.
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Översikt över funktionerna 

Helt jämn matning både från 
ovansidan och från undersidan.

Allt ligger på plats när du syr i tunna 
tyger eller i flera lager. Perfekt för  
quiltning. När du syr i långa tygstycken, 
till exempel gardiner, matas båda 
lagren jämnt hela vägen. Mönster-
passningen, i till exempel randiga  
tyger, stämmer alltid.


