Symaskinerna som klarar tuffare tag
En bra symaskin är en smart investering, som
i längden kan spara många tusenlappar åt
den händige båtägaren. Att sy i kapellväv och
många lager tyg, kräver en robust och tålig
maskin med lite olika varianter av pressarfötter och sömmar. Praktiskt Båtägande har tittat
närmare på några maskiner som lämpar sig
väl för den här typen av sömnadsarbeten.
Brother NX-400
Listpris: 8 495 kronor
Datoriserad symaskin med 294 sömmar.
NX-400 kan användas även till stora arbeten, eftersom tillbehör för stora flatbordsprojekt finns. Sexpunktsmatare. Nivåjustering av pressarfot och justering av pressarfotstryck. www.brother.se

Singer Quantum 9910
Listpris: 7 495 kronor
Stadig och stark datasymaskin. Konstant
nålstyrka – det spelar ingen roll om du syr
fort eller långsamt. Pressarfötter med
snap-on-fäste. Ergonomiskt utformat
sybord som gör det lättare att hantera
stora syarbeten. www.singer.se

Pfaff Classic Style 1525
Listpris: 6 695 kronor
En robust symaskin som har inbyggd dubbelmatning, vilket ger jämn tygmatning
både ovan- och underifrån. Har jämnt nåltryck, även när du syr långsamt, i tjocka
tyger eller i flera tyglager. Utrymmet
under pressarfoten är stort, med plats för
tjocka tyger. Många tillbehör, bland annat
kantlinjal och blindsömsfot. www.pfaff.se

Husqvarna Viking
Scandinavia 200
Listpris: 6 995 kronor
En svensktillverkad, datorstyrd maskin med
25 olika sömmar. Perfekt matning av tyget
med TOF och justerbart pressarfotstryck.
Många tillbehör. www.sy.husqvarna.se

Bernina Activa 135

Maskinen kunde sy i kapell
N

är jag nyligen köpte en ny symaskin blev jag tvungen att
sätta mig in i ämnet. Tanken var att hitta en maskin som
klarade att sy i kapelltyg, dels för reparation men även för att
den i framtiden skulle klara av att sy ett helt kapell. Till saken
hör att jag vid tre tillfällen under de
senaste åren lämnat in mitt kapell för
renovering och kapellfönsterbyten,
vilket kostat mig ett antal tusenlappar.
Jag gjorde som jag brukar när det
gäller teknik, tar tid på mig och kollar Två användbara
runt och pratar med försäljare, arbets- pressarfötter. Till
en blixtlåskamrater och bekanta. De flesta tipsa- vänster
fot och till höger en
de om en maskin av märket Janome – rullfot som ger lägre
en japansk produkt, av god kvalitet,
friktion och rakare
sömmar. Den sista är
samt ett stort tillbehörssortiment.
mycket bra för att
Valet föll på Janome Easy Jeans
sy i vinylklädsel.
(modell 2522). Det är en rätt avancerad mekanisk maskin som är stark och klarar att sy genom
många lager tyg. Jag har provat upp till sex lager men tillverkaren anger att den ska klara minst tolv lager tyg. Den har ett
extra högt pressarfotslyft, vilket innebär att man kan flytta
även en tjock dragkedja under pressarfoten. Det är bra om
man vill byta sömnadsposition. Maskinen har 22 olika sömmar, några är riktigt användbara, bland annat den för förstärkta sicksacksömmar. Det följer många tillbehör med maskinen,
till exempel pressarfötter för overlocksöm, vilket innebär att
man kan kantsy tyget med en överkastsöm. En annan användbar fot är den för blixtlås, vilket gör att man kan sy nära blixtlås. Den är nästan ett måste för höga kapellblixtlås. Däremot
behövde jag köpa till en pressarfot med lagrade rullar istället
för standardglidfötter. Foten syr otroligt raka sömmar på
tjockt tyg då den styr tyget när den rullar fram.
På det hela taget är jag mycket nöjd med maskinen. Den
känns stark och det är inga problem att sy eller mata kapelltyg i flera lager. Stygnlängden är bra och tillräckligt lång vilket är viktigt när man syr plastfönster i kapell. Om sömmen
blir för tät spricker gärna fönstret vid belastning. De olika
pressarfötterna är dels lätta att byta (snabbfäste), dels mycket
användbara vid till exempel blixtlåssömnad. Det enda negativa med maskiner i
denna prisklass är
att de saknar den
långa ”gaffeln”
för att lätt sy stora
kapell. Proffsmaskinerna har detta
men prislappen är De pressarfötter som följer med maskinen.
också satt därefter.
www.janome.se

Listpris: 9 595 kronor
I alla Berninas maskiner är spolar, spolkapsel
och gripare tillverkade av stål. Syfötterna är
helgjutna i metall, och maskinen har en
stark DC-motor. Som extrautrustning kan
du montera på förstorningsglas och FHS (en
anordning som gör att du lyfter syfoten och
sänker mataren med hjälp av knäet istället
för handen). www.bernina.com
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Janome Easy Jeans kostar 6 295 kronor.
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