
Easy Jeans 
Sveriges populäraste symaskin
Världens mest producerade symaskinsmodell 
kommer från Janome, nämligen Easy Jeans - nu 
även med nålträdare. Janome har sedan 1921 
producerat över 60 miljoner symaskiner. Easy 
Jeans är en populär allroundmaskin som kan det 
mesta och som dessutom är mycket stark och 
enkel att använda. Easy Jeans har flera gånger 
världen över fått utmärkelsen ”Bäst i test”. 

Modellspecifikation Easy Jeans
Klassifikation Mekanisk symaskin (Grupp 3)

Form Friarm

Inbyggda sömmar 19 inkl. 1 st 1-stegs knapphål

Max. stygnbredd 6,5 mm 

Max. stygnlängd 4 mm framåt, 4 mm bakåt

Maskin storlek B:420/H:289/D:184 mm

Vikt 8,3 kg

Syhastighet 860 spm med fotpedal

Stygnöversikt I topplocket

Stygn- och funktionsval Utvändiga reglage

Reglerbart pressarfotstryck 3 nivåer

Extra högt pressarfotslyft Ja

Undermatarsystem SFS, 7-delad

Spolsystem Liggande

Matarsänkning Ja

Inbyggd nålträdare Ja

Belysning av syområde LED

Standard pressarfötter Sicksackfot (monterad på maskinen), 
auto 1-stegs knapphålsfot, transparent 
knapphålsfot, overlockfot, blixtlåsfot, 
applikationsfot, raksömfot, blindfållfot

Standard tillbehör 5 st spolar, skruvmejsel liten och stor, 
rengöringsborste, sprättkniv, nålask, 
trådrullestopp litet och stort, extra 

trådrullehållare, filt, quiltguide, fotpedal 
(hög/låg funktion) med strömkabel, hård 

huv, instruktionsbok

Full kontroll
Här finns det inga inbyggda genvägar. Du ställer manuellt in alla 
sömmar, stygnlängd och bredd. Liggande spolsystemet som är 
trassefritt och som gör att maskinen syr nästan ljudlöst och du 
har full kontroll över trådmängden på undertråden.

Unik stygnplåt ger dig exakta mått
Stygnplåt med viktiga markeringar för ökad noggrannhet. Du får 
flera sömsmåns alternativ. 

Tillbehörsask
Förvara alla dina tillbehör lätt åtkomligt i den inbyggda tillbehör-
sasken. Plocka bort tillbehörsasken för att få tillgång till friarmen.

Superior Feed System™
Endast Janome symaskiner har detta unika matarsystem 
“Superior Feed system” som flyttar tyget i perfekt synkronisering 
med nål och undertråd. Den 7-delade mataren arbetar med en 
platt matarmekanism som håller matartänderna parallellt med 
stygnplåten oavsett sömnad framåt eller bakåt. 

Välj bland 19 sömmar 
Inklusive ett traditionellt automatiskt knapphål. Sömutbudet erbju-
der upp till 6,5 mm breda sömmar och knapphål, nyttosömmar, 
stretchsömmar, fållsömmar och några få dekorsömmar. 

• Sy- och hobbymaskin - mekanisk (grupp 3)
• 19 sömmar inkl. 1 st 1-stegs knapphål
• Extra högt pressarfotslyft
• SFS matarsystem
• Justerbart pressarfotstryck
• Hård huv medföljer
• Hög/låg fart
• Extra stark symaskin
• Nålträdare
• 5 års full garanti
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No.
753J-22BH 753J-18BH 654B-22BH

Model Name TBD TBD My Style etc.

1 ← ←

2 ← ←

3 ← ←

4 ← ←

5 ← ←

6 ←

7 W420 x H289 x D184 mm ← W405 x H296 x D178 mm

8 8.3kg ← 7.9kg

9 172 x 112 mm ← ←

10 91mm ← ←

11 ← ←

12 Manual ← ←

13 Feed dog ←

14 Drop feed dog Yes ← ←

15 ← ←

16 ←

17 ← ←

18 Yes ← No

19 Yes ← ←

20

21 ← ←

22 ← ←

23 6.5mm ← 6mm

24 860spm ← ←

25 1800rpm ← ←

26 ← ←

27 LED ←

28 Power switch Yes ← ←

29 Operation ← ←

30 Top cover Yes ← No

31 Yes ← No

32 ←

33 ← ←

← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Felt Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

No No No

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

Yes ← ←

No No No

Yes ← ←

Yes ← ←

Cover ← ←

No No No

753J-18BH

753J-22BH

753J Specifications

*Specifications subject to change without notice. Product Planning Department

Production code

Machine Overview

Classification Mechanical sewing machine

Hook type Horizontal full rotary hook

Body construction Painted aluminum body

Bed type Free arm / Flat bed convertible

Face Plate Opening type

Carrying handle 90° Rotary long type 90° Rotary short type

Machine size

Machine weight

Work space (width x height) 

Free arm length (from the needle) 

Basic Functions

Pattern selection Selector dial

Thread tension control

7 pcs. 5 pcs.

Presser foot Snap (clip) on type

Bobbin winder Auto declutch type Push-pull type

Foot pressure adjustment Yes (dial type)

Built-in needle threader

Face plate thread cutter

Sewing Performance

Built-in stitches 23 stitches including buttonhole 19 stitches including buttonhole 23 stitches including buttonhole

Type of buttonhole １step BH

Maximum stitch length 4 mm forward & 4 mm reverse

Maximum zigzag width

Maximum sewing speed

Bobbin winding speed

Others

Spool pin Horizontal type

Lamp Incandescent lamp

Foot Controller

Quick reference chart on Top Cover

Accessory storage Extension table/top cover body Extension table

Standard Accessories

Bobbin 3 pcs.

Needle set
#14 x 1, #11 x 2, 

SP#11(Blue) x 1, twin x 1

Screwdriver (large)

Screwdriver (small)

Seam ripper

Lint brush

Spool holder (large) 

Spool holder (small)

Spool pin

Automatic Buttonhole foot

Transparent Buttonhole foot B

Rolled hem foot D

Overcast foot

Zipper foot E

Satin stitch foot F

Blind hemming foot G

Straight foot ST

Quilting guide bar

Darning plate

Instruction book

Foot controller

Hard resin cover (optional)

Extension table

Stitch package




