
Jak szyć dżins, skórę 
i grube płótno
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Ważne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa
Zamieszczone poniżej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, pomogą Ci uniknąć niebezpieczeństw 
lub zniszczeń mogących powstawać w związku z nieprawidłowym użytkowaniem maszyny. 
Prosimy o dokładne przestudiowanie wskazówek i obowiązkowe ich przestrzeganie.

 OSTRZEŻENIE … Nieprawidłowa czynność. Grozi 
śmiercią lub kalectwem.

 UWAGA.... ……… Nieprawidłowa czynność. Grozi 
zranieniem lub zniszczeniem maszyny.

Wyjaśnienie symboli

  ………………… Czynność zabroniona

 ………………… Czynność wymagana

 UWAGA
  ● Nie wolno wkładać dłoni 

lub palców pod igłę. 
W przeciwnym razie 
możesz ulec wypadkowi.

 ● Przed zmianą igły lub zakładaniem
dolnej albo górnej nici wyłącz 
maszynę przy użyciu głównego 
przełącznika zasilania.
Niezastosowanie się do tych
wskazówek może spowodować
okaleczenie.
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Baza wiedzy jak szyć grube materiały
 ■Jak wybrać odpowiednią igłę 
do twojej nici
Przełóż nić przez ucho igły, następnie złap za 
oba końce nici, tak aby nić zwisała luźno, a igła 
mogła przesuwać się wzdłuż nici, tak jak poka-
zano na ilustracji. Jeżeli igła nie zahacza o nić, 
oznacza to, że igła i nić stanowią dobre połącze-
nie. Połączenie zbyt 
grubej igły (zbyt 
ciężkiej) ze zbyt
cienkimi nićmi 
będzie skutkować 
słabą jakością
szycia, w tym 
wypadku należy 
zmienić igłę na 
igłę możliwie 
najmniejszego 
numeru, tak aby 
igła swobodnie poruszała się po nici. Jeżeli igła 
często zahacza o nić lub nie porusza się swobod-
nie po luźnej nici, to maszyna nie będzie szyła 
dobrej jakości ściegów. W tym przypadku wybierz 
igłę z innym numerem lub zmień rodzaj nici.

 ■Jak umieścić gruby materiał 
pod stopką

 UWAGA
  ● Płótno/Brezent i skóra 

syntetyczna: Grubość warstw 
nie może przekraczać 6 mm.

 ● Skóra: Grubość warstw nie 
może przekraczać 4,5 mm.
Może to spowodować złamanie 
igły i obrażenia.

 ● Przed ułożeniem tkaniny, podnieś dźwignie 
stopki dociskowej, by unieść stopkę 
dociskową. (2)

 ● Stopka dociskowa może zostać podniesiona
jeszcze wyżej poprzez podniesienie dźwigni 
do poziomu trzeciego. 

● Dźwignia stopki dociskowej podniesiona do 
poziomu trzeciego nie pozostanie w tej pozy-
cji, dlatego należy ją jedną ręką przytrzymać, 
a drugą ułożyć tkaninę. Czynność ta sprawdza 
się podczas szycia na grubych tkaninach.

 ■Jak szyć grubą tkaninę od 
krawędzi
Podczas szycia grubej tkaniny od krawędzi 
kąt nachylenia stopki może przeszkadzać w 
podawaniu tkaniny.

Metoda 1
Podnosząc lekko czarny przycisk (kołek 
blokujący stopkę dociskową) i naciskając go, 
opuść dźwignię stopki.
Stopka pozostaje poziomo, umożliwiając 
podawanie tkaniny.
Po zszyciu szwu stopa dociskowa powróci 
do pierwotnej pozycji.

Dźwignia stopki 
dociskowej

Zatrzask 
blokujący 
stopkę

Metoda 2

Tkanina lub
cienki papier

Obszywany
materiał

Nić

Igła

Aby temu zapobiec, znajdź kawałek tkaniny 
lub papieru o tej samej grubości, co tkanina, 
nad którą pracujesz i umieść ją pod tylną stroną 
stopki.
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Szycie dżinsów (za pomocą stopki ruchomej)

 ■Ustawienia maszyny do szycia 
podczas korzystania ze stopki 
ruchomej

 UWAGA
  ● Grubość warstw nie może

przekraczać 8 mm. Warstw 
tkaniny nie należy wsuwać 
na siłę pod stopkę. 
Może to spowodować złamanie 
igły i wypadek.

 

 ● Ta stopka dociskowa może 
być stosowana wyłącznie do 
szycia ściegiem prostym 
(środkowe położenie igły). 
Niezastosowanie się do tych 
wskazówek może spowodować 
złamanie igły i wypadek.

 ● W pobliżu igły maszyny do 
szycia należy zachować 
szczególną ostrożność.
Niezastosowanie się do tych 
wskazówek może spowodować 
okaleczenie.

 

Notatka: Nie należy rozpoczynać szycia, jeśli 
pod stopką dociskową nie umieszczono tkaniny. 
Może to doprowadzić do uszkodzenia stopki.

 ■Tkanina
Tkaniny średnio ciężkie
Maksymalna grubość denimu (drelichu)
Miękki denim (12 uncji) × 12 warstw, 
miękki denim (14 uncji) × 9 warstw, 
twardy denim (12 uncji) × 9 warstw

 ■Ustawienia maszyny
Rodzaj ściegu:
Ścieg prosty (środkowe położenie igły)
Długość ściegu: 0,4 cm
Prędkość szycia: średnia
Zalecana igła:
igła do szycia denimu (drelichu) (nr 110/18)
Zalecana nić:
wełna lub poliester nr 30*
* Grubość nici uzależniona jest od producenta.

Dołączona nić obrazuje maksymalną grubość
nici jaka może być stosowana w tej maszynie
(odpowiednik nr 30).

Pokrętło regulacji siły docisku stopki 
dociskowej: normalnie (ustawiony na "2")

1
2
3 Obudowa

Pokrętło naprężenia górnej nici: +3 – +5
* Naprężenie górnej nici jest uzależ-

nione od rodzaju stosowanej 
tkaniny i nici. Zalecane jest 
wykonanie szycia próbnego.

* Po ustawieniu pokrętła naciągu 
nici na wyższy numer, obracanie 
pokrętła stanie się trudniejsze.

 ■Zmiana stopki dociskowej

 UWAGA
 ● Przed zmianą stopki docisko-
wej wyłącz maszynę przy 
użyciu głównego przełącznika 
zasilania. Niezastosowanie się 
do tych wskazówek może 
spowodować okaleczenie.

 

 ● Przed rozpoczęciem szycia powoli 
przekręć koło do siebie, aby 
sprawdzić, czy igła nie dotyka 
stopki dociskowej.
Niezastosowanie się do tych wskazó-
wek może spowodować okaleczenie.

 

1 Aby zwolnić stopkę dociskową, wciśnij przycisk
uchwytu stopki dociskowej w kierunku strzałki.

1

2

 Przycisk uchwytu stopki 
 dociskowej
 Stopka dociskowa

2 Ustaw sworzeń stopki dociskowej bezpośred-
nio pod rowkiem na uchwycie stopki docisko-
wej. Opuść dźwignię stopki dociskowej, 
zabezpieczając tym samym stopkę dociskową.

1

2
3

 
 Uchwyt stopki dociskowej
 Rowek
 Sworzeń stopki dociskowej

   

    
   

+3 - +5

Stopka dociskowa służy do przeszywania kilku warstw tkaniny, w szczególności do obszywania dżinsu. 
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Szycie z zastosowaniem stopki ruchomej

 ■Skracanie długości nogawek
spodni dżinsowych

1
 

Przymierz spodnie dżinsowe, zaznacz 
nowy rąbek i wywiń lewą stronę nogawki 
na prawą.

1   

  Nowy rąbek

2
 

Odmierz 4 cm w górę od rąbka i narysuj 
linię za pomocą odpowiedniego markera.

4 cm

3
 

Odwróć spodnie dżinsowe na lewą 
stronę. Przetnij wzdłuż linii na wysokości 
4 cm.

1

 

 Lewa strona

4 Podwiń nogawkę o 2 cm. Dociśnij linię
podwinięcia.
Podwiń nogawkę o kolejne 2 cm. Dociśnij.

 

2 cm

Wskazówka: Jeżeli wewnętrzny szew nogawki
jest bardzo gruby, możesz odciąć naddatek szwu 
na pierwszym podwinięciu o szerokości 2 cm.

2
1

  Pierwsza linia podwinięcia
 Druga linia podwinięcia

5 Zaprasuj obszar bocznego szwu.

Wskazówka: Jeżeli obszar bocznego szwu jest
bardzo gruby, spłaszcz go kilkoma uderzeniami 
drewnianego młotka lub w inny sposób.

6
 

Wyjmij wyciągany stolik (pojemnik na 
akcesoria). Naciągnij brzeg dżinsów na 
wolne ramię, jak pokazano na rysunku.

 

7 Zacznij przeszywać brzeg w odległości 2 cm
od wewnętrznego szwu nogawki.
Przeszyj wokół brzegu dżinsów. Zabezpiecz
początek i koniec za pomocą kilku ściegów
wstecznych.

 

2 cm

1

  Rozpocznij szycie od tego miejsca.

 UWAGA
  ● Nie należy wykonywać szycia

wstecznego na szwach 
spodni dżinsowych. 
Może to spowodować
złamanie igły i wypadek.
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Szycie płótna / brezentu

 UWAGA
  ● Grubość warstw nie może 

przekraczać 6 mm. 
Warstw tkaniny nie należy 
wsuwać na siłę pod stopkę.
Może to spowodować złamanie 
igły i obrażenia.

  ● Nie należy wykonywać szycia 
wstecznego na szwach.
Może to spowodować złamanie 
igły i obrażenia.

 ■Notatka
Przed szyciem

 ● Zrób wcześniej próbne szycie. 
Przeszyj te same warstwy płótna, używając 
tej samej nici.

 ● Powoli obróć pokrętło do siebie i sprawdź, 
czy igła gładko przebija warstwy płótna.

Szycie
 ● Wzmocnienie ściegu na warstwach

Opuść igłę w tkaninę i obróć tkaninę.
Zszyj 2-3 razy ściegi w kierunku przeciwnym 
do oryginalnego ściegu.

Przekręć o 180 stopni

 ● Gdy warstwy nie są przesuwane
Szyj powoli obracając pokrętło do siebie.

 ● Podczas używania podwójnej taśmy i kleju
Nie przeszywaj ich. Jeśli klej przylgnie do 
igły, zetrzyj go lekko naoliwioną ściereczką.

 ■Maksymalna grubość tkaniny
Tkanina Maksymalna grubość
Płótno/Brezent 6 mm

 ■Ustawienia maszyny
Rodzaj ściegu:
Ścieg prosty (środkowe położenie igły)

Długość ściegu: 4 mm
Prędkość szycia: Niski - Średnia prędkość
Zalecana igła: Igła do szycia denimu 
(drelichu) (nr 100/16-110/18)
Zalecana nić:
wełna lub poliester nr 30* - 60
* Patrz strona 4 na temat maksymalnej grubości nici

Pokrętło regulacji siły docisku stopki 
dociskowej: Normalnie (ustawiony na "2")

1
2
3 Obudowa

Stopka dociskowa: 
Stopka do ściegu zygzakowego

Pokrętło naprężenia górnej nici: +3 – +5

   

    
   

+3 - +5
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Szyć skóry i skóry syntetyczne

 UWAGA
  ● Grubość warstw nie może

przekraczać 4,5 mm. Warstw 
tkaniny nie należy wsuwać 
na siłę pod stopkę.
Może to spowodować złamanie 
igły i obrażenia.

  ● Nie należy wykonywać szycia 
wstecznego na szwach.
Może to spowodować złamanie 
igły i obrażenia.

 ● Użyj stopki i  płytki ściegowej 
do skóry oraz ściegu 
prostego (tylko środkowa 
pozycja igły).
Nieprzestrzeganie tego może 
złamać igłę i spowodować 
obrażenia.

  ● Nie szyć, gdy stopka znajduje 
się jak na schemacie.
Może to spowodować złamanie 
igły i obrażenia.

Igła

Skóra
Płytka 
ściegowa

 ■Notatka 
Przed szyciem

 ● Zrób wcześniej próbne szycie. Przeszyj te same 
warstwy skóry, używając tej samej nici. 
Niektórych gatunków skór maszyna może nie 
szyć.

 ● W zależności od rodzaju skóry, ząbki transportera 
mogą uszkodzić lub zadrapać skórę. Aby zapobiec 
temu umieść cienki papier pod skórą. 
Po zakończeniu szycia ostrożnie wyjmij papier.
Niektórych gatunków skór maszyna może nie 
szyć.

Szycie
 ● Ścieg wzmocniony

Opuść igłę na tkaninę i obróć tkaninę.
Przeszyj 2-3 razy ściegi w kierunku 
przeciwnym do oryginalnego ściegu.

Przekręć o 180 stopni

 ● Sklej warstwy skóry lub skóry syntetycznej 
ze sobą za pomocą podwójnej taśmy lub 
kleju itp.
* Używając kleju przed rozpoczęciem szycia 

upewnij się, że wysechł.
* Podczas używania podwójnej taśmy i kleju
Nie przeszywaj ich. Jeśli klej przylgnie do 
igły, wytrzyj go lekko naoliwioną ściereczką.

 

● Gdy stopka dociskowa nie jest wypozio-
mowana, jak pokazano na rysunku
Aby temu zapobiec, znaleźć kawałek 
tkaniny lub papieru o tej samej grubości 
co skóra i podłuż ją  pod stopkę dociskową.

Tkanina lub cienki papier

 ■Maksymalna grubość tkaniny
Tkanina Maksymalna grubość
Prawdziwa 
skóra

1,5 mm x 3 warstwy 
(poniżej 4,5 mm)

Skóra 
syntetyczna

1 mm x 6 warstw 
(poniżej 6 mm)

 ● Zmniejsz grubość skóry (Skive)
Używając grubej skóry, przed rozpoczę-
ciem jej szycia należy zeszlifować całą 
powierzchnię lub krawędzie skóry.
Warstwy skóry muszą mieć mniej niż 
4,5 mm grubości.

Miejsce zeszlifowane
Około 2 mm

Przekrój skóry
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 ■Ustawienia maszyny
Rodzaj ściegu:  
Ścieg prosty (środkowe położenie igły)
Długość ściegu: 4 mm
Prędkość szycia: 
Niski - Średnia prędkość
Zalecana igła: Igła do skóry (nr 100/16) lub 
normalna igła (nr 110/18)
Zalecana nić: Maszynowa nić do szycia skóry 
lub nitka wielowłókienkowa (poliester lub nylon): 
nr 30-60
* Powierzchnia nici jest gładka (nie szorstka).
* Patrz strona 4 na temat maksymalnej grubości nici
Pokrętło regulacji siły docisku stopki 
dociskowej: Max (ustaw "3")

 

1
2
3 Obudowa

Stopka dociskowa: Stopka do szycia skóry

Płytka ściegowa: 
 Płyta ściegowa do szycia skóry (oznaczenie L)

Pokrętło naprężenia górnej nici: +3 – +5

   

    
   

+3 - +5

 ■Zmiana stopki dociskowej
 UWAGA

 ● Przed zmianą stopki 
dociskowej wyłącz maszy-
nę przy użyciu głównego
przełącznika zasilania. 
Niezastosowanie się do tych 
wskazówek może 
spowodować okaleczenie.

 ● Przed rozpoczęciem szycia 
powoli przekręć koło do 
siebie, aby sprawdzić, czy 
igła nie dotyka stopki 
dociskowej.
Niezastosowanie się do tych 
wskazówek może spowodo-
wać okaleczenie.

1 Aby zwolnić stopkę dociskową, wciśnij przycisk
uchwytu stopki dociskowej w kierunku strzałki.

Stopka dociskowa

Przycisk uchwytu
stopki dociskowej

2 Ustaw sworzeń stopki dociskowej bezpośred-
nio pod rowkiem na uchwycie stopki dociskowej.
Aby założyć stopkę dociskową opuść 
dźwignię stopki dociskowej.
Ponownie podnieś dźwignię stopki dociskowej, 
aby sprawdzić czy stopka dociskowa została 
bezpiecznie założona.

  

Dźwignia stopki
dociskowej

Rowek

Sworzeń
stopki
dociskowej

Stopka do szycia skóry

Dźwignia
stopki dociskowej
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 ■Zmiana płytki ściegowej
 UWAGA

 ● Przed wymianą płytki ściego-
wej należy użyć głównego 
wyłącznika i wyłączyć zasila-
nie maszyny do szycia.
Nieprzestrzeganie tego może 
spowodować obrażenia.

 ● Przed rozpoczęciem szycia; 
obracając powoli do siebie 
ręczne koło, upewnij się że ig-
ła nie dotyka płytki ściegowej.
Nieprzestrzeganie tego może 
spowodować obrażenia.

Notatka: Użyj płytki ściegowej (oznaczenie L) 
tylko do szycia skóry.
Użyj płytki ściegowej (oznaczenie N) do innych 
materiałów.

1 Zdejmij stopkę dociskową i igłę.
Przy użyciu śrubokręta do płytki ściego-
wej odkręć śruby w płytce ściegowej i 
zdejmij ją.

Wkrętak do śrub płytki ściegowej

Płytka ściegowa

Śruby płytki ściegowej

2 Przymocuj płytkę ściegową (oznaczenie 
L) literka     nad kasetą bębenka tak jak 
pokazano na schemacie.

  

3
 

Dokręć śruby płytki ściegowej.

4 Zamontuj stopkę dociskową i igłę.
Sprawdź, czy igła prawidłowo wchodzi 
do otworu w płytce ściegowej.

 

* Jeśli kaseta bębenka nie została prawidłowo
zamocowana, koło będzie się ciężko obracać.
W takim przypadku zdemontuj płytkę ściegową
i kasetę bębenka, a następnie zamontuj je
ponownie.



Obrazki na okładce przedstawiają jedynie przykłady zrealizowanych 
projektów.




