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Denimgenerasjonen

T E K N I S K E  E G E N S K A P E R

S Ø M E G E N S K A P E R

T I L B E H Ø R

Sømvelger panel

Tilbakesømsknapp

Innebygd nålitræder

Stor nålkraft på alle typer stoff

Horisontalt helroterende gripersystem med gjennomsiktig spoledeksel

Automatisk utløser ved spoling 

Innebygd enhånds trådkutter

Transportørsenker

Justerbart trykkfotpress

Ekstra høyt trykkfotløft

Smett-på - hurtigfeste av trykkføtter

Cm og inch sømromslinjer

Friarm

Bærehåndtak

Jeans bag / støvdeksel

Antall sømmer 19

1-trinns knapphull X

Maksimum sømbredde 6.5 mm

Maksimum stinglengde 4 mm

Nålposisjon Variabel

Finjusteringer X

2 tilbehørsrom

Standard tilbehør med standard trykkfot A, blindstingslinjal G, faldefot D, 
overlockfot C, satengfot F, automatisk knapphullsfot R, glidelåsfot E, 
knapphullsfot B, spoler, nåler, quilteguide L, ekstra snellepinne, snellefilt, 
stor og liten snellestopper, børste, skrutrekker, sprettekniv. 

I tillegg er det et stort utvalg av ekstra tilbehør tilgjengelig.

Design : L’Atelier de mon Père – Bilder : Photo Studio Gerard – Trykket i Sveits – Med forbehold om endringer uten forvarsel – 3210 NO

Under toppdekslet finner du en tilbehørsboks, som 
også er en enkel brukerguide – slik at du kommer 
igang enkelt og greit.

En denimbag som kan brukes som deksel eller bag. 
En dobbel vinner.

Har det noen gang blitt laget en bedre nålitræder ?
Den sparer deg for både tid og frustrasjon.

GARANTI oG SERvIcE : Elnas velkjente 
berømmelse ble etablert med produksjon av 
den første symaskinen i 1940. Siden den 
gang har Elna fortsatt å være et ledende 
merke i produksjon av symaskiner og annet 
utstyr designet med tanke på den innovative 
sømmersken. På verdensbasis står tusenvis 
klare til å gi deg ekspertservice. Millioner av 
mennesker har valgt Elna for dens kvalitet, 
brukervennlighet og driftssikkerhet.



Rask i vendingen 
med Elna 3210

FLowER PowER

Tilfør en poetisk detalj 
med en iøynefallende 

blomst av blonde og 
lærlisser. Perfekt som 

avslutning med dekorativ 
søm eller sik-sak, for å gjøre 

maksimalt ut av lekre stoffer.

GJENBRUK

Bruk gamle jeans eller rester 
av semsket til å sette en ekstra 
spiss på interiøret. Moteriktig – 
og økologisk.Denim er en jentes beste venn. En trofast følgesvenn for jenter i alle aldre og i enhver 

situasjon. Originalt designet som kraftig arbeidstøy for arbeidere og sjømenn, denim 
(forkortelse for ‘Serge de Nîmes’) fant kultpopulæritet blant cowboyer og gullgravere i 
USA i andre halvdel av det nittende århundret. I dag er det standard i alle garderober 
over hele verden. Med Elna 3210, grip det- og skap det til noe riktig spesielt. Elna 
3210, som denimen selv, er tøff, holdbar og enkel å bruke… og bygd for å brukes 
med selv de tykkeste stoffer. Da folk elsker å blande denim og blonder kan Elna 3210 
også håndtere tynne stoffer. Enten det er helt i denim eller små denimdetaljer, dette er 
et stoff som du kan bruke overalt hvor du ønsker. Det gir deg et forsprang – enten du 
er en trendy og tøff jente eller en moderne romantiker, som tilbehør eller som effekt. 
Steinvasket, naturlig slitt og røff, økologisk eller etnisk. Alltid utrolig moderne.

MAKS FREMHEvET

La applikasjonene dine virkelig 
fremheves ved bruk av dekorative- 
eller applikasjonssømmer. 
Bruk den luftige elegansen av en 
trippel rettsøm til antenner på en 
sommerfugl eller som stilken på 
en blomst.

EKTE vARE

For moteavhengige : 
En handlebag i imitert 
Liberty stoff med falske 
lærhåndtak. Og for den 
lille ekstra effekten : 
Foldeklaff med en ekstra 
stor knapp og knapphull. 
Og alt er nesten for 
enkelt med det lille 
ekstrautstyret : en ekstra 
lang knapphullsfot.

KJÆRLIGHET vED 
FØRSTE BLIKK

Alt du trenger, akkurat der det 
skal være. Elna 3210 med 19 
sømmer – alt fra nyttesømmer 
til dekorative sømmer.

SÅ ENKEL Å BRUKE

Du trenger ikke lenger 
bruke tid på å måle opp 
knapphullene. Du legger 
ganske enkelt knappen 
du skal bruke i holderen 
på knapphullsfoten og 
maskinen syr automatisk 
et knapphull som passer 
perfekt til knappen.

KRAFT I  ovERFLoD !

Dekorativ sik-sak 
stikning med dobbeltnål. 
En enkel sak for Elna 
3210 – selv på stoffer 
som lær, semsket eller 
alcantara.

ToTAL FRIHET

En friarm perfekt for å
legge opp mansjetter – og
til å lage barneklær og
dukkeklær. Så enkelt !


