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Sailrite Ultrafeed LSZ-1 

Symaskinen er til brug for alle medlemmer, der har fået en instruktion i brugen af en af kontaktpersonerne. 

 Symaskinen med sybordet skal opbevares i depotrummet, når den ikke er i brug. 

Symaskinen må ikke fjernes fra klubhuset 

Du skal altid benytte den af NT indkøbte sytråd. Hvis du kan se, at der snart ikke er mere tilbage af 

sytråden, skal du give besked til en af kontaktpersonerne.  

Reservation 

Du har mulighed for at reservere symaskinen. For at alle kan få mulighed for tilgang til maskinen, kan du 

max. booke den to på hinanden følgende dage. Du noterer din reservation i logbogen, der ligger ved 

symaskinen. 

Logbog 

I logbogen skal du skrive dato på den dag du har syet, dit navn, hvor mange timer maskinen har syet 

(vigtigt, da den skal smøres efter 8 timers syning) samt om maskinen virkede ok/ikke virkede ok. Hvis den 

ikke virkede ok, skal du skrive, hvad der ikke virkede i Logbogen samt kontakte en af kontaktpersonerne 

efterfølgende. Vi sørger for, at maskinen smøres, hvis du giver os besked om, at den har rundet 8 timers 

syning. Tekst til logbogen kunne se således ud:  

27-11- 2021, Edel har syet 2 timer. Maskinen fungerede ok. 

Lynguide i brug af maskinen 
I den fysiske mappe, der ligger ved maskinen, sidder kataloger m.v. på engelsk. I disse kataloger er der 

nogle steder mulighed for at se små videoer ved hjælp af QR-skanning.  

Når du er færdig med at sy, skal det lille stykke stof altid sættes under trykfoden, inden maskinen pakkes 

sammen. 

Kontaktpersoner 

Margot ..…….. mobil 25 68 72 34 

Jette …………… mobil 21 92 01 52 

Edel …………….  mobil 21 16 71 06 
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Elastik til beskyttelse af stoffet 

På maskinens venstre side sidder en bred sort elastik, som du skal trække op over maskinens venstre 

overflade inden du begynder at sy. Elastikken beskytter stoffet i at hænge fast i metaldelene. 

 

 

 

Nåle og nålens position 

Der er indkøbt fire slags nåletyper i forskellige størrelser. Størrelse 14, 16, 18 og 20. Disse nåle er de mest 

almindelige nåletyper, og kan bruges til al syning. 
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Nålens position 

 

L-C-R (venstre, centreret, højre).  

Nålen skal altid være oppe, når du skifter på nålens placering. 
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Spoling af undertråd 

 

 

 

Koblingen skal sættes ud af drift, dette gøres ved at trække Posi-pin (F) helt ud af balancehjulet. 

Balancehjulet vil nu rotere uden at nålen arbejder. Posi-pin isættes i hullet i centeret af balancehjulet (E) for 

opbevaring.  

For at sy igen, sættes koblingen atter i drift ved at placere Posi-pin i hullet i balancehjulet samtidig med at 

du med hånenden kører hjulet indtil Posi-pin låses i hullet. 
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Spoling af undertråd, fortsat 

 

 

Følg instruksen på billedet fra A-D.  

1. Sytråden løftes over på undertrådsarmen (A) 

2. Sytråden føres fra A til B 

3. Før tråden rundt om sytrådsspændingen (C) 

4. Sytråden føres tilbage til den tomme undertrådsspole (D). Tråden sættes i et af hullerne i spolens 

øverste del, nedefra og op, og spolen trykkes til højre. Hold i sytrådsenden kortvarigt og start 

maskinen i spoletilstand. Stop efter et øjebliks spoling og skær den løse sytrådsende af ved spolen. 

5. Fortsæt spoling indtil spolen er fuld, og fjern den fyldte spole ved at trykke den til venstre.  

Overfyld IKKE spolen. 
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Isætning af undertråd 

Undertråden isættes således, at tråden vender med uret (A). Den lille tap i spolehuset (F) skal vende op på 

kl. 12, når den sættes i. 
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Opsamling af undertråd 

Hold tråden løst til højre, kør balancehjulet (det store hjul th på maskinen) mod dig selv, så nålen går ned 

ad, herefter fanger nålen undertråden og der kommer en løkke, som skal trækkes op. De to trådender 

trækkes bagud. Og du er nu klar til at sy. 
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Trådning af nålen 

 

1. Tråden kommer fra toppen af  keglen (A) 

2. Før tråden gennem det ene hul i trådstolpen (mest direkte vej til pinden med det røde filt 

(B). 

3. Kør tråden gennem spolestrammer (C) og ud gennem åbningen 

4. Før tråden gennem hullet længst til højre fra toppen (D), og herefter videre til venstre hul 

også fra toppen. 

5. Træk gennem den øvre spænding (vist uden dækselknop) (E) Sørg for, at løftehåndtaget (F) 

er hævet op for at løsne spændingspladerne, så tråden kan passere. Sørg for at fange den 

krogede fjederende med tråden til sidst. 

6. Passér gennem hullet i armen (fra højre mod venstre) (G) og derefter gennem slidsen i 

coveret (H) 

7. Kør gennem nålestangens trådføringshul (I) og tråd derefter nålen fra venstre mod højre (J)  
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Stingtype 

 

 

Stingbreddejusteringen (0-5) styrer både stingtypen og -bredden af din zigzag-søm. Når håndtaget er på O, 

er maskinen i lige søm (stikkesting). Hvis du flytter håndtaget til venstre mod 5, produceres zigzagsting af 

varierende bredde. Jo længere til venstre, jo bredere er zigzagsømmen. 

Nålen skal altid være oppe, når der skiftes stingtype 

 

Se prøven med stingtyperne 0-5 i den fysiske mappe (ligger ved symaskinen). 
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Stinglængde 

 

 

For at ændre stinglængden ved syning justeres den øverste af fingerskruerne (A) i retning mod midten. Den 

underste fingerskrue justeres tilsvarende mod midten for at opnå kortere stinglængde ved tilbagesyning. 

Nålen skal altid være oppe, når der skiftes stinglængde. 
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Justering af overtråd 

Den korrekte kombination af tråd justering (17) er, når over- og undertråd ser ens ud. Justeringsknappen 

kan trækkes af, hvis ikke dette er tilfældet.  

Drejes mod uret løsnes tråden og med uret strammes tråden. Sy et stykke, tjek og juster hjulet en halv 

omgang pr. gang og bliv ved, indtil stingene er ens på begge sider. 

Når over- og undertråd er ens, sættes knappen på igen, og der kan syes. 
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Frem og tilbage 

Start og slut altid med at sy frem og tilbage, ved at føre håndtaget (C) ned. 
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Udskiftning af trykfod 

Hæv trykfoden, sørg for at nålen sidder nede i maskinen. Herefter skruer du trykfoden af (på den venstre 

side af trykfoden) - brug den lille skruetrækker. Nu trækkes nålen op, og du skruer trykfodsarmen af (på 

højre side at trykfodsarmen). Den ønskede trykfodsarm sættes i, og skruen til højre strammes. Du kan nu 

sætte den ønskede trykfod på.  

Husk at afprøve om nål og trykfod sidder som de skal, inden du begynder at sy. 
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Montering af svingbinder 

 

   

1. Fastgør binderen til symaskinen ved at indsætte de to skruer med skiven (D) gennem 

binderåbningen (C) (ikke de 3 huller over spalten) og ind i de to huller der er i maskinen (F).  

 

2. Juster fodermundingen (A) fra venstre mod højre ved hjælp af den store skrue (E) og juster evt. fra 

forsiden til bagsiden ved hjælp af de to skruer ved siden af fodermundingen. Placer binderen så tæt 
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som muligt på trykfoden ved at røre ved foden eller transportøren (G). Typisk er den smalle ende af 

fremføringsmundingen lige ved forkanten af stingpladeåbningen (H).  
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Montering af svingbinder, fortsat 

 

 

3. Indstil nålepositionen til R (højre position). 

4. (J) Sæt kantbånd i den rigtige størrelse ind i den brede ende af indføringsmundingen, og brug en 

skruetrækker for at trække kantbåndet fuldstændig gennem åbningen.  

5. (K) Indsæt den rå stofkant, der skal kantes, ind i folden på kantbåndet, når det kommer ud af 

indføringsmundingen. Før materialet tæt ind i kantbåndets fold og sy, og få en perfekt færdig kant. 
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Udskiftning af nål 

 

 

Nålen køres ned, brug skruetrækkeren og skru nålen løs (i højre side) (C). Herefter tages nålen ud. Den nye 

nål sættes ned i hullet, rillen i nålen (lodret) skal vende mod venstre. Nålen skrues fast med skruetrækkeren 

og trådes fra venstre mod højre.  
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Godt at vide 

 

Magnet 

På maskinen sidder en hvid magnet, der kan benytte til styring af stoffet under syning. 

Ved sammensyning af lange baner af stof, er det nemmere at få et godt resultat ved at benytte 

dobbeltklæbende tape mellem lagene inden syningen. 

 

Nye ruder 

Hvis du f.eks. har syet nye ruder i din sprayhood og har benyttet dobbeltklæbende tape, kan det 

efterfølgende være nødvendigt at rengøre nålen med sprit eller udskifte nålen (se ovenfor under 

Udskiftning af nål). 

 

Isyning af lang lynlås  

Tape din lynlås fast på stoffet, og sæt mærker på stof og lynlås (både på højre og venstre lynlåsdel, så sikrer 

du, at lynlåsen kører perfekt.  

God fornøjelse! 

 

Hvis du har rettelser/tilføjelser til Lynguiden, så send Edel en sms. 

 

Edel Holm Hansen 

December 2021 

 

 

 


