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Strekk din 
kreativitet !

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

14 sømmer

Cover søm (3 mm og 6 mm)

Kjedesøm (3 nålposisjoner)

Friarm

4-snelleholdere

Maksimum hastighet 1000 sting / minutt

Justerbar stinglengde (1 – 4 mm)

Differensial transportering (0.5 – 2.25)

Maksimum sømbredde – 6 mm

Justerbar trådspenning (0 – 9)

Automatisk trådspenningsutløser

Enkel træing av griperne

Fargekodet træing

Justerbart syfotstrykk

Smett-på - hurtigskifte av syfot

Innebygd og nedfellbart bærehåndtak

Elektronisk fotpedal

Teleskop trådførerantenne

Innebygd trådklipper

Mykt plast støvdeksel
Tilbehørboksen inneholder : 1 nåleske EL, 2 skrutrekkere (liten og stor), pinsett, 
nålitræder, 4 snellestoppere (små), 4 trådnett, 4 snellestoppere (store), børste, 
2 løse skruer til ekstra tilbehør.

E K S T R A  T I L B E H Ø R

Nåleske ELX705

Sømguide - justerbar

Elastisk rynkeapparat 6 – 8,5 mm

Elastisk rynkeapparat 9 – 13,5 mm

Tvillingsømfot - gjennomsiktig

Sømguidefot - sentrert

Faldeguide 15 – 45 mm

Kantbåndsguide (8 – 32 mm)

Kantbåndsguide (12 – 42 mm)

Ekstra sybord 295 x 205 mm

Design : L’Atelier de mon Père – Bilder : Photo Studio Gerard – Modell : Emi Vauthey – Trykket i Sveits – Med forbehold om endringer uten forvarsel – 444 NO

Du vil virkelig verdsette den enkle justeringen av 
både stinglengde og differensialtransport.

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.

Et stort utvalg av trykkføtter, som forenkler alle 
typer sømprosjekter.

14 sømmer er alltid tilgjengelig ; enkelt og 
komfortabelt med de riktige sømmene.



Elna 444- din kreativitet spiller 
hovedrollenSLå RING om dINE 

SyKuNNSKAPER

Med friarmen kommer du rundt 
selv de tøffeste svingene.

KREATIvITET fRA 
fINGERSPISS TIL 
TåSPISS.

De dekorative sømmene tar 
frem det beste i deg.

LEKENdE LETT

Med kun en liten 
glidedspak kan du skifte 
fra å sy i tynne til tykke 
stoffer, uten å forandre 
på innstillingene.

dINE KREASjoNER 
vIL ImPoNERE

Rynking og andre sofistikerte 
effekter gir dine kreasjoner 
eleganse ; det kan ikke bli 
enklere, takket være den helt 
spesielle elastiske rynkefoten*
*ekstra tilbehør

mEd RETTE ELLER vRANGE - 
SKAP ovERRASKENdE EffEKTER

Fantasi, skaperkraft eller utvikling - ingen stoffer 
står i veien for din kreativitet.

Så ENKELT Som 
dET KAN BLI

Med den nye 
foldeguiden* er 
det enkelt å finne 
din egen stil.
*foldeguide er ekstra tilbehør

HATTEN Av foR 
dIN oRIGINALITET

Dekorative kjedesømmer 
gir din kreasjon et ekstra 
løft.

Raske endringer i motetrender, elastiske, bølgende stoffer… Elna 444 kan nesten ikke vente 
på å følge strømmen. Lycra, jersey, strikket, elastisk, ull - dagens figursydde stoffer er en enkel 
match for denne fullendte fasjonisten ! Elna 444 vet hva fleksibilitet innebærer. Ved hjelp 
av hurtiginnstilling kan du automatisk justere tettheten på gripertåden til den type 
stoff du syr. Veksle enkelt fra den fineste lycra til den kraftigste tweed uten å måtte 
gjøre omfattende justeringer. Ubegrenset kreativitet gjennom fleksibilitet. Spektakulære 
resultater har aldri vært enklere, takket være hjelperen som oppfyller dine ønsker og aldri trekker 
seg fra en utfordring. I tillegg tilbys også et komplett sortiment av kvalitetstilbehør. Den takler 
sømmene bak den siste looken og strekker kreativiteten ut maksimalt - Elna 444 forvandler dine 
kreasjoner til en catwalk sensasjon !

Så ENKELT, 
Så HERLIG

Tenk det, gjør det – det 
finnes ingen stoffer du ikke 
kan bruke for å skape den 
mest briljante effekt.
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