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Szyj jak profi!

overlock line
Odkryj z nami perfekcje wykończenia!
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        Porównanie ściegów! 

2-nitkowy wąski krawędziowy

Wykończenie brzegów 
lekkich i średnich tkanin 
oraz lekkich dzianin.

2-nitkowy krawędziowy 
rolujący
Wykończenie krawędzi 
lekkich materiałów. 
Wykończenie jedwabnych 
szalików, poduszek i 
serwetek.

2-nitkowy owerlokowy 
rolowany szeroki i wąski

2-nitkowy owerlokowy 
szeroki i wąski 
Wykończenie brzegów 
przed zszyciem materiału 
zwykłym ściegiem 
prostym.

2-nitkowy płaski, szeroki
Zszyje rozciągliwe tkaniny z 
efektem dekoracyjnym lub 
wykończy krawędzie 
materiałów o średniej 
gramaturze.

Owerlokowy 3-nitkowy, 
szeroki i wąski

Zszyje, zakryje brzeg i 
odetnie nadmiar materiału 
w jednym kroku.

5-nitkowy ścieg 
zabezpieczający, szeroki
Wytrzymały szew 
łańcuszkowy z owerlokową 
krawędzią szytą w jednym 
kroku, do szycia odzieży, 
pikowania i innych 
projektów.

5-nitkowy ścieg 
zabezpieczający, wąski
Wytrzymały szew 
łańcuszkowy z owerlokową 
krawędzią szytą w jednym 
kroku, do szycia odzieży, 
pikowania i innych 
projektów.

4-nitkowy ścieg 
zabezpieczający, szeroki
Do łączenia ściegiem 
wzmocnionym i 
obrzucania w jednym 
kroku.

4-nitkowy ścieg 
zabezpieczający, wąski
Do łączenia ściegiem 
wzmocnionym i 
obrzucania w jednym 
kroku.

Ścieg cowerlokowy wąski 
Do podwinięć na 
materiałach elastycznych 
do efektów dekoracyjnych 
na wszystkich rodzajach 
materiałów. Do ozdabiania 
użyj nici ozdobnej w 
chwytaczu.

Ścieg łańcuszkowy

Do wszystkich rodzajów 
szycia, takich jak 
konstrukcja, obrębianie i 
pikowanie. Do ozdabiania 
użyj nici ozdobnej w 
chwytaczu.

Owerlok rolujący 3-
nitkowy szeroki

Idealny do wykańczania 
spódnic lub jako 
wykończenie żabotu  z 
delikatnej tkaniny

3-nitkowy owerlokowy 
wąski
Idealny do wykańczania 
spódnic lub jako 
wykończenie żabotu  z 
delikatnej tkaniny

3-nitkowy płaski, wąski

Zszyje rozciągliwe 
materiały, efekt 
dekoracyjnym uzyskuje się 
z dwóch stron: płaską, jak i 
ściegiem drabinkowym.

3-nitkowy owerlokowy 
rozciągliwy
Do bardzo rozciągliwych 
materiałów lekkich lub o 
średniej gramaturze. 
Dodatkowe rozciągnięcie 
uzyskasz dzięki rozciągliwej 
nici w chwytaczach.

3-nitkowy krawędziowy 
rolowany

Nadaje profesjonalne 
wykończenie jedwabnym 
szalikom, falbanom i 
serwetkom.

3-nitkowy płaski, szeroki

.

4-nitkowy owerlokowy
zszyje, wykończy brzegi i 
odetnie nadmiar materiału 
w jednym kroku. Do 
wszystkich szwów, które 
wymagają rozciągnięcia lub 
sprężystości, takich jak 
brzegi przy szyi, szwy 
boczne, rękawy.

3-nitkowy wąski 
krawędziowy
Nadaje profesjonalne 
wykończenie jedwabistym 
szalikom, falbanom i 
serwetkom.

Potrójny ścieg cowerlokowy

Do podwinięć na 
materiałach elastycznych 
oraz do efektów 
dekoracyjnych na 
wszystkich rodzajach 
materiałów.
Do ozdabiania użyj nici 
ozdobnej w chwytaczu.

Szeroki ścieg cowerlokowy 

Do podwinięć na 
materiałach elastycznych 
oraz do efektów 
dekoracyjnych na 
wszystkich rodzajach 
materiałów. Do ozdabiania 
użyj nici ozdobnej w 
chwytaczu.

ściegów 
total

ściegi 
total

ściegów 
total

Do zszywania 
elastycznych materiałów 
z efektem dekoracyjnym 
z obu stron (płaski i 
drabinkowy ścieg)





