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Att sy barn- och babykläder är enkelt 
om man använder ett bra mönster, 
kvalitetstyger, overlock och coversöms-
maskin. Det går snabbt och resultatet 
blir otroligt imponerande.
Sömnadsbeskrivning till tipi (tält): www.janome.se
Mönster till barnkläder: www.svenskamonster.se
Ekologiskt prinsesstyg: www.tyglycka.se
Knappar m.m: www.3exter.se

Sy till barn och baby 
snabbt och enkelt

Förvaringsplåtburk art. nr: 004VIPTINSM pris: 149,-



Overlockmaskinen kompletterar symaskinen
Overlocken är ett komplement till symaskinen för att få ett pro-
fessionellt resultat på ditt arbete. Overlocken syr raksöm, kastar 
över kanten och skär rent sömsmånen i ett enda moment. Den 
mekaniska overlocken är en basoverlock där du manuellt justerar 
dina sömmar och inställningar. Möjligheterna med en overlock 
är många och resultatet imponerande. Overlocken ger ett fint 
sömresultat i alla material. Du kan använda overlocken till ca: 
80% av din sömnad.

Användarvänlliga
My Lock 644D är en avancerad mekanisk overlock med en 
syhastighet upp till 1300 stygn i minuten. Goda egenskaper som 
elektronisk hastighetskontroll och enkel urkoppling av överkni-
ven. Instruktions DVD följer med på köpet och försäkrar dig om 
ett professionellt resultat redan från starten. 

My Lock 644D har 2 nålar med 2-, 3- och 4-trådiga söm möjlig-
heter. Justerbar differentialmatning (förhållande från 0,5 till 2,25) 
och justerbar skärbredd. Detta erbjuder dig ökad kontroll för 
sömnad i nästan alla typer av tyger och är en nödvändighet för 
kreativa overlocktekniker. 

Enkel trädning
Förenklad trädning genom färgkodad trädningsguide och snabb-
trädning av undergriparen. När du lyfter pressarfoten utlöser sig 
trådspänningen automatiskt så att du enkelt kan dra i trådarna. 
Förinställd undergriparkontroll gör att du ej behöver ändra tråd-
spänningen för rullfåll. Du kan även enkelt byta till rullfåll utan att 
byta stygnplåt. 

Sömmar
4-trådig förstärkt overlock, stretch och rynkning.
3-trådig overlock, kastsöm, wrapped, flatlock, smalsöm, picot
kantning och rullfåll
2-trådig overlock, kastsöm, wrapped, flatlock och rullfåll.

Modellspecifikation My Lock 644D
Klassifikation Mekanisk 4-trådig overlock

Sömmar 4-, 3- och 2-trådiga overlocksömmar

Stygnbredd (skärbredd) 3,1-7,3 mm

Stygnlängd 1,0-5,0 mm

Maskin storlek B:300/H:280/D:280 mm

Vikt 7 kg

Syhastighet 1300 spm med fotpedal

Snabbträdning av 
undergriparen

Ja

Stygn- och funktionsval Utvändiga reglage

Reglerbart pressarfotstryck Steglöst

Extra högt pressarfotslyft Ja

Differentialmatning 0,5-2.2

Knivar Fast och nedfällbar rörlig

Trådavskärare Ja

Färgkodad trådväg Ja

Belysning av syområde Bajonett 15W

Standard pressarfötter Overlockfot monterad på maskinen

Standard tillbehör Rengöringsborste, nålask, skruvmejsel 
liten och stor, 4 st stora trådlock, olja, 
pincett, 4 st trådnät, 4 st trådhållare 
(koner) extra överkniv, fast nyckel (till 

överkniven), nålträdare, avfallsbehållare, 
tillbehörsask, 2-tråds hake, fotpedal med 
strömkabel, plast huv, instruktions DVD, 

instruktionsbok.

• 4-trådig overlock
• Flatlock, rullfåll, rynkar
• Syr 2-, 3- och 4-trådiga sömmar
• Sänkbar kniv
• Differentialmatningen 0,5 - 2,25
• Snabbträdning av undergriparen
• Skräpuppsamlare ingår
• Nålträdare ingår
• Instruktions DVD
• 5 års full garanti

My Lock 644D 
Sveriges populäraste overlockmaskin
Du syr barnkläder, gardiner och kuddar till 
familjen, vänkretsen och hela släkten. Oavsett 
om ditt intresse är beklädnad-, interiör- eller 
lapptäckssömnad, så är overlockmaskinen ett 
rätt val för dig. Overlockmaskinen har de spe-
ciella sömmarna du behöver och har mängder 
med spännande tillbehör att komplettera med.


