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664-664 PRO
S Ø M M E   6 6 4  6 6 4 P r o

Antal tråde 4/3 4/3/2

Sikkerhedssøm, 4-trådet X X

Stræksøm X X

Rynkning, 4-trådet X X

Stræksøm, snoet – X

Bred 3-trådet søm X X

Overlock, 3-trådet X X

Smal kant, 3-trådet X X

Rullesøm, 3-trådet X X

Rullesøm, 2-trådet – X

Kastesøm, 2-trådet – X

Fladlock, 2-trådet – X

Fladlock, 3-trådet X X

T E K N I S K E  E G E N S K A B E r

VIGTIGT TILBEHØr
Det lille ekstra, der gør livet nemmere. Som denne 
Elna-designede tilbehørsboks, der følger med 
maskinen.* 

EN LILLE SAG – MEN EN STor IDÉ
Et overlevelseskit skal være der, når du har brug for 
det. Derfor har vi indbygget en lille tilbehørsboks 
bagved frontdækslet på Elna 664 PRO. Så enkelt.*

rENT oG PÆNT
En handy opsamlerboks, der klarer afklip og 
trådrester.  På den måde holder du altid dit 
arbejdsbord rent.*

*Kun tilgængelig på Elna 664 PRO.

Indbygget sømoversigt – X

Automatisk trådspændingsudløser – X

Indbygget 2-tråds adapter – X

Svingbar nåleklemme – X

Hurtigvælger til rullesøm X X

Selvtråder af undergriber X X

Sikkerhedssystem i frontdæksel – X

Maksimal hastighed 1300 sting / min X X

Justerbar differentialtransport 0,5 til 2,25 mm X X

Stinglængde 1,0 til 5,0 mm X X

Justerbar skærebredde 3,0 til 7,0 mm X X

Forspændingsarm (3/4 – 2 tråds) – X

Farvekodet trådning X X

Kniv X X

Justerbart trykfodstryk X X

Snap-on trykfodsfæste  X X

Teleskopisk trådantenne X X

Elektronisk fodpedal X X

Indbygget tilbehørsboks – X

Eksklusiv Elna tilbehørsboks  – X

Tilbehørsboks  X  –

Opsamlerboks til afklip – X

Støvhætte X X

Design : L’Atelier de mon Père – Foto : Studio Photo Gérard – Trykt i Schweiz – Kan ændres uden varsel – 664-664 PRO DK

Så cool !

GArANTI oG SErVIcE : Elna´s overlegne 
omdømme blev etableret i 1940 med 
produktionen af den første symaskine. Lige 
siden, har Elna fortsat været en førende 
mærkevare indenfor hjemmesymaskiner og 
tilhørende udstyr, specielt udformet med 
innovative syersker i tankerne. Tusindvis af 
fagfolk over hele verden giver kyndig service. 
Millioner af mennesker har valgt Elna´en for 
dens kvalitet, ydelse og pålidelighed.



En talentfuld overlocker
VIP NÅLENE oP

Væk med alle begrænsninger, 
længe leve den svingbare 
nåleklemme. Et genialt system 
til enklere både at tråde og 
skifte nålene.*

LYKKEHJULET

Der er ikke behov for at åbne 
maskinen for at justere 
skærebredden. Drej lidt på 
hjulet med et blik i kontrolvinduet 
og du er klar.*

oG IKKE AT 
ForGLEMME…

En sømoversigt, der også 
er en brugsanvisning. 
Hvordan du skal indstille 
din maskine, trin for trin, 
uden at du glemmer en 
eneste ting.*

ALT VED
FINGErSPIDSErNE

En maskine, der er enkel 
at bruge. Stinglængde 
og differentialtransport 
(og forspænding*) ; 
alle indstillinger er så 
nemme at finde og enkle 
at bruge.

STrÆK TIL PASForM

Lige så enkelt som du vil, elastiske 
sømme eller sømme i rundinger. 
Et hoved foran med faconsyet 
hjelmovertræk i strikket jersey.

Piger af i dag kan gøre hvad de vil. De vil gerne følge 
modeideer, men de vil alligevel ikke klæde sig som 
alle andre. Selv om de følger dagens modetrends, 
ønsker de alligevel at vise deres egen personlighed 
i hvordan de klæder sig. Fra de sidste gadgets til 
smartphonen og det rigtige tilbehør. Vejen til dét går 
igennem at gøre det selv. Og hvilken vej er vel enklere 
end Elna 664 ? Perfekt renskæring af kanten, lagt 
op og syet sammen på et øjeblik. Uden nogen løse 
tråde. At lægge op, sy stræk- og strikstoffer, lave 
lækkert sportstøj eller en dejlig hættetrøje går som en 
leg med de nye Elna 664 modeller. En overlocker er 
et perfekt supplement til en almindelig symaskine og 
ikke kun et værktøj til en perfekt finish. Den er også 
det bedste og hurtigste alternativ til sammensyning 
af stoffer. Uden noget pjat. Livet er 
bare herligt !

IND ELLEr UD

Få folk til at dreje 
hovedet ved at vende 
vrangen ud. Vis den 
frem med en perfekt 
afsluttende 
foldesøm. 
Beviset ? Et 
underskørt i 
kobberrynker.

TrIcKS MED SØMME

Der er masser af 
muligheder med både 
standard og dekorative 
sømme. Brug dem 
funktionelt eller 
dekorativt i jersey, 
silke, tyl eller lycra.

HUNDEMoDE

Gør som kendisserne 
og forkæl selv din hund 
lidt ! Hurtigt og enkelt ; 
lav en hætteregnfrakke 
med perfekt resultat, 
uanset hvilket vandtæt 
stof, du vælger – fra 
plast til canvas. Eller i 
fleece til de kolde dage.

SÅ ENKELT

4-trådet superstræk 
sømme giver dig 
mulighed for at arbejde 
med alle de stoffer, du 
elsker – også de mest 
elastiske. Eller hvorfor 
ikke gå løs på en 
vindjakke i vinyl ?

*Kun tilgængelig på Elna 664 PRO.


