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AutomaticNeedleThreader
- Raise the needle to its highest position.

- Press lever (A) down as far as it will go.

- The threader automatically swings to the threading position
(B).

- Pass thread around thread guide (C).

- Pass the thread in front of the needle around the hook (D)
from bottom to top.

- Release lever (A).

- Pull the thread through the needle eye.

Turn power switch to off ("O")!
Attention:
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-Releverl'aiguilleàsapositionlaplushaute.

-lelevier(A)lepluspossible.

-L'enfileursemetautomatiquementenpositiond'enfilage(B).

-Fairepasserlefilautourduguide-fil(C).

-Fairepasserlefildevantl'aiguilleautourducrochet(D)
depuislebasverslehaut.

-Relâcherlelevier(A).

-Tirerlefilàtraverslechasdel'aiguille.

Eteindrel'interrupteur("O")!
Attention:

Abaisser

Ensartador automático de la aguja
- Eleve la aguja a su posición más alta.

- Presione la palanca (A) hacia abajo lo más posible en su
recorrido.

- El ensartador oscila automáticamente a la posición de
enhebrado. (B)

- Pasa el hilo alrededor del guía-hilo. (C).

- Pasa el hilo enfrente de la aguja alrededor del garfio (D)
desde la parte inferior a la superior.

- Libere la palanca. (A)

- Jale el hilo a través del ojo de la aguja.

Ponga el interruptor principal en la posición ("O").
Atención:

Enfileurautomatiqued'aiguille

- Ανασηκώστε τη βελόνα στην ψηλότερη θέση.

- Πατήστε το μοχλό Α προς τα κάτω μέχρι να τερματίσει.

-  Ο περαστήρας αυτόματα στρέφεται στη θέση περάσματος κλω-
στής Β.

- Περάστε τη κλωστή γύρω από το άγκιστρο c.

-  Περάστε τη κλωστή μπροστά από τη βελόνα γύρω από το άγκι-
στρο D από κάτω προς τα πάνω.

- Ελευθερώστε το μοχλό A.

-  Τραβήξτε τη κλωστή μέσω του ματιού της βελόνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κλείστε τη τροφοδοσία ρεύματος («Ο»)!

Αυτόματος περαστήρας κλωστήςGR
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Sew1-stepButtonholes

2

1

4

3

A D

a b

E

B C

Buttonhole sewing is a simple process that provides reliable
results. However, it is strongly suggested to always make a
practice buttonhole on a sample of your fabric and stabilizer.

MakingaButtonhole

MakingaButtonholeonStretchFabrics(E)

1. Using tailor's chalk, mark the position of the buttonhole on the
fabric.

2. Attach the buttonhole foot and set the Pattern Selector Dial to " ".
Set stitch length dial to " ". Set the stitch width at "6". The
width however may need to be adjusted according to the
project. Sew a test first to determine this.

3. Lower the presser foot aligning the marks on foot with the
marks on the fabric (A). (The front bar tack will be sewn first.)
(Align the mark on the fabric (a) with the mark on the foot (b).)

4. Open the button plate and insert the button (B).
5. Lower the buttonhole lever and gently push it back (C).
6. While lightly holding the upper thread, start the machine.
7. Buttonhole stitching is done in the order (D).
8. Stop the machine when the buttonhole cycle has completed.

When sewing buttonholes on stretch fabric, hook heavy thread or
cord under the buttonhole foot. When the buttonhole is sewn the
legs will overcast the cord.
1. Mark the position of the buttonhole on the fabric with the

tailor's chalk, attach the buttonhole foot, and set the pattern
selector dial to " ". Set stitch length dial to " ".

2. Hook the heavy thread onto the back end of the buttonhole foot,
then bring the two heavy thread ends to the front of the foot,
insert them into the grooves and temporarily tie them there.

3. Lower the presser foot and start sewing.
*Set the stitch width to match the diameter of the gimp thread.

4. Once sewing is completed, gently pull the heavy thread to
remove any slack, then trim off the excess.

PUSH

PUSH

M



Ojal de un sólo paso
Confeccionar ojales es un proceso sencillo que proporciona
resultados confiables.

Marque la posición del ojal en la tela con la tiza de sastre, ponga
el prensatelas para ojales y coloque el disco selector del dibujo
en " ". Ponga el selctor de largo de puntada en " ".

insértelo en las ranuras

Sin embargo, se recomienda realizar
siempre un ojal de práctica en una muestra de tela e intercalar.

Confección de un ojal

Confección de un ojal en tejidos elásticos (E)

1. Usando una tiza de sastre, marque la posición del ojal en la tela.
2. Coloque el prensatelas para ojales y ponga el disco selector de

puntadas en " ".
3. Baje el prensatelas alineado a las marcas del prensatelas con

las marcas en la tela (A). (Se coserá primero el hilvanado de la
barra frontal). (Alinee la marca en la tela (a) con la marca en el
prensatelas (b)).

4. Abra la placa del botón e inserte el botón. (B)
5. Baje el prensatelas para hacer ojales y empujela suavemente

hacia atrás.
6. Mientras se sujeta ligeramente el hilo superior, de marcha a la

máquina.
7. La puntada del ojal se realiza en orden (D).
8. Pare la máquina cuando se termine de coser el ojal.

Al coser en telas elásticas, enganche el hilo grueso o cordonsillo
bajo el prensatelas de ojales.
1.

2. Enganche el hilo grueso en el extremo posterior del prensatelas
para ojales, lleve luego los dos extremos del hilo grueso hacia la

íllasolejify,saletasnerpledlatnorfetrap
temporalmente.

3. Baje el prensatelas y comience a coser.
* Ajuste el ancho de la puntada para casar con el diámetro del

hilo entorchado
4. Una vez terminado el ojal, tire suavemente del hilo grueso paa

eliminar cualquier aflojamiento y luego recorte el sobrante.

La couture de boutonnière est un processus simple qui assure des
résultats fiables. Toutefois, il est fortement suggéré de toujours
réaliser une boutonnière d'essai sur un échantillon de tissu et
d'entoilage.

Faire une boutonnière

Faire une boutonnière sur des tissus extensibles (E)

1. Avec une craie de tailleur, marquer la position de la boutonnière sur
le tissu.

2. le pied de boutonnière et régler le cadran de sélection de
motifs sur " ". Régler le cadran de longueur de point sur " ".
Régler la largeur de point sur "6". Toutefois, la largeur peut avoir
besoin d'être réglée selon le projet, faire un essai en premier afin de
déterminer .

3. Abaisser le pied presseur en alignant les marques sur le pied avec les
marques sur le tissu (A). (Le renfort avant sera cousu en premier.)
(Aligner la marque sur le tissu (a) avec la marque sur le pied (b).)

4. Ouvrir la plaque et insérer le bouton (B).
5. Abaisser le levier de boutonnière et doucement vers

l'arrière (C).
6. Tout en tenant légèrement le fil du haut, mettre la machine en marche.
7. La couture de boutonnière se fait dans l'ordre (D).
8. Arrêter la machine lorsque le cycle de la boutonnière est terminé.

Lorsque vous cousez des boutonnières sur tissu extensible, crochetez du
fil épais ou un cordon sous le pied de boutonnière. Lorsque la
boutonnière est cousue, les pieds surfileront le cordon.
1. Marquer la position de la boutonnière sur le tissu avec la craie de

tailleur, poser le pied de boutonnière et régler le cadran de sélection
de motif sur " ". Régler le cadran de longueur de point sur " ".

2. Crocheter le fil épais à l'arrière du pied pour boutonnière, puis
ramener les deux bouts de fil épais à l'avant du pied, les insérer dans
les rainures et les attacher là temporairement.

3. Abaisser le pied presseur et commencer à coudre.
* Régler la largeur du point pour correspondre au diamètre du fil

guimpeur.
4. Une fois que la couture est terminée, tirer avec précaution le fil épais

pour le tendre, puis couper ce qui reste.

Installer

celle-ci

du bouton
pousser le

Couturedeboutonnièresen1étape

Η δημιουργία κουμπότρυπας είναι εύκολη διαδικασία με αξιόπιστο απο-
τέλεσμα. Ωστόσο σας συμβουλεύουμε να κάνετε εξάσκηση με μια κου-
μπότρυπα σε ενα κομμάτι του υφάσματος που θα χρησιμοποιήσετε με 
σταθεροποιητή.

Δημιουργία κουμπότρυπας
1. Σημειώστε τη θέση της κουμπότρυπας στο ύφασμα.
2.  Τοποθετήστε το ειδικό ποδαράκι για κουμπότρυπα και τοποθετήστε 
τον επιλογέα σχεδίων στο σήμα για κουμπότρυπα.  Τοποθετήστε τον 
επιλογέα μήκους βελονιάς στο σήμα για τη κουμπότρυπα. Τοπο-
θετήστε τον επιλογέα πλάτους βελονιάς στο «6». Ωστόσο το πλάτος 
βελονιάς ίσως χρειαστεί προσαρμογή ανάλογα με τη δημιουργία σας. 
Κάντε μια δοκιμή πρώτα για να ορίστετε τις ρυθμίσεις.

3.  Κατεβάστε το μοχλό της κουμπότρυπας έτσι ώστε να πέσει κάθετα 
προς τα κάτω ώστε να ευθυγραμιστούν με τα σημάδια στο ύφασμα (Α). 
Το μπροστινό μέρος της κουμπότρυπας θα ραφτεί πρώτα). (Ευθυγραμ-
μίστε το σημάδι στο ύφασμα (α) με το σημάδι του ποδιού(b)).

4.  Εισάγετε το κουμπί στο ποδαράκι της κουμπότρυπας (Β).
5.  Κατεβάστε το μοχλό κουμπότρυπας (C) και σπρώξτε τον ελαφρά προς 
τα πίσω.

6. Ενώ κρατάτε την επάνω κλωστή, ξεκινήστε τη μηχανή.
7.  Το ράψιμο θα ολοκληρωθεί αυτόματα με την ακόλουθη σειρά (D).
8. Οταν το ράψιμο ολοκληρωθεί, σταματήστε τη μηχανή.

Δημιουργία κουμπότρυπας σε ελαστικά υφάσματα (Ε)
Όταν ράβετε κουμπότρυπες σε ελαστικά υφάσματα γαντζώστε ένα κορ-
δόνι ή κλωστή κροσέ κάτω από τη κουμπότρυπα. Οταν ραφτεί η κουμπό-
τρυπα, τα γαζιά θα καλύψουν το κορδόνι.
1. Σημειώστε τη θέση της κουμπότρυπας στο ύφασμα.  Τοποθετήστε το 
ειδικό ποδαράκι για κουμπότρυπα και τοποθετήστε τον επιλογέα σχεδί-
ων στη θέση κουμπότρυπας και στον αντίστοιχο επιλογέα στου μήκους 
βελονιάς.
2. Γαντζώστε το γεμισμένο κορδόνι πάνω από τη προεξοχή και τραβήξτε 
τις δύο άκρες του κορδονιού μπροστά από το ποδαράκι, μέσα στις εσο-
χές και δέστε τις προσωρινά.
3. Κατεβάστε τον μοχλό της κουμπότρυπας και ξεκινήστε το ράψιμο. 
Επιλέξτε το πλάτος βελονιάς ανάλογα με τη διάμετρο του κορδονιού.
4. Οταν τελειώσετε, ελευθερώστε το κορδόνι από το ποδαράκι και κόψτε 
το έξτρα μήκος.

Αυτόματη κουμπότρυπαGR
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