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

Antall tråder 4/3 4/3/2

Sikkerhetssøm 4-tråders X X

Strekksøm X X

Rynking 4-tråders X X

Strekksøm vridd – X

Bred 3 tråders søm X X

Overlock 3-tråders X X

Smal kant 3-tråders X X

Rullekant 3-tråders X X

Rullekant 2-tråders – X

Overcast 2-tråders – X

Flatlock 2-tråders – X

Flatlock 3-tråders X X

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

VIKTIG TILBEHØR
Det lille ekstra som gjør livet enklere. Som denne 
Elnadesignede tilbehørsboksen som følger med 
maskinen.* 

EN LITEN SAK – MEN EN SToR IDÉ
Et overlevelsessett skal være der når du trenger det. 
Derfor har vi bygd inn en liten tilbehørsboks bak 
frontdekslet på Elna 664 PRO. Så enkelt.*

RENT oG PENT
En hendig oppsamlerboks som tar vare på avklipp 
og trådrester. På den måten holder du arbeidsbordet 
alltid rent.*

*Kun tilgjengelig for Elna 664 PRO.

Innebygd sømoversikt – X

Automatisk trådspenningsutløser  – X

Innebygd 2-tråds adapter – X

Svingbar nålklemme – X

Hurtigvelger for rullefald X X

Selvtrædene nedre griper  X X

Sikkerhetssystem for frontdeksel  – X

Maksimum hastighet1300 sting / min X X

Justerbar differensial transportering 0.5 to 2.25 mm  X X

Stinglengde 1.0 to 5.0 mm X X

Justerbar klippebredde 3.0 til 7.0 mm X X

Forspenning spak (3 /4 – 2 thread) – X

Fargekodet træing X X

Kniv X X

Justerbart trykkfotpress X X

Smett-på hurtigfeste av trykkfot X X

Teleskopisk trådantenne X X

Elektronisk fotpedal X X

Innebygd tilbehørsoppbevaring – X

Eksklusiv Elna tilbehørsboks  – X

Tilbehørsboks X  –

Oppsamlerboks for avklipp – X

Støvdeksel X X
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Så kult !

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.



En talentfull overlock
VIPP UT NÅLENE

Bort med alle begrensninger, 
lenge leve svingbar nålklemme. 
Et genialt system for enklere 
både å træ og skifte nålene.*

LYKKEHJULET

Det er ikke behov for å 
åpne maskinen for å justere 
klippebredden. Vri litt på 
hjulet med et lite blikk på 
kontrollvinduet, og du 
er klar.*

oG IKKE 
Å FoRGLEMME…

En sømoversikt, som 
også er en brukerguide. 
Hvordan du skal stille inn 
maskinen din trinn for 
trinn, uten at du glemmer 
en eneste ting.*

ALT PÅ 
FINGERSPISSENE

En enkel maskin 
å bruke. Stinglengde 
og differensial 
transporteringen 
(og forspenning*) ; 
alle innstillinger er 
så enkle å finne og 
så enkle å bruke.

STREKK TIL PASSFoRM

Akkurat så enkelt som du ønsker, 
elastiske sømmer eller søm i svinger. 
Et hode foran med fasongsydd 
hjelmovertrekk i strikket jersey. 

Jenter av i dag kan gjøre som de vil. De vil gjerne 
følge moteideer, men de vil likevel ikke kle seg 
akkurat som alle andre. Selv om de følger dagens 
motetrender ønsker de likevel å vise sin egen 
personlighet gjennom hvordan de kler seg. Helt 
fra de siste apps til smarttelefonen til det riktige 
tilbehøret. Veien dit går enklest gjennom å gjøre det 
selv. Og hvilken vei er vel enklere å ta enn Elna 664 ? 
Perfekt renklipping av kanten, lagt opp og sydd 
sammen på et øyeblikk. Uten noen løse tråder. 
Å legge opp, sy strekk- og strikkestoffer, lage lekkert 
sportstøy eller en herlig hettegenser går som en lek 
med de nye Elna 664 modellene. En overlock er et 
perfekt supplement til en vanlig symaskin og ikke 
 bare et verktøy for perfekt finish. Den er også det 
beste og raskeste alternativet ved 
sammensying av stoffer. Uten noe 
tull. Livet er bare så herlig !

INN ELLER UT

Snu hodene på folk 
ved å snu innsiden 
ut. Vis det frem med 
perfekt avsluttende 
faldesøm. Beviset ? 
Et underskjørt med 
kobberrynker.

TRIKS MED SØM

Det er mengder 
av muligheter med 
både standard og 
dekorative sømmer. 
Bruk de funksjonelt 
eller dekorativt på 
jersey, silke, slør eller 
lycra.

HUNDEMoTE

Gjør som kjendisene 
og la selv hunden 
din bli litt bortskjemt ! 
Raskt og enkelt : lag 
en hetteregnfrakk med 
perfekt resultat, uansett 
hvilket vanntette stoff 
du velger – fra plast til 
canvas. Eller i fleece 
for de kalde dagene.

SÅ ENKELT

4-tråders supersterke 
sømmer gir deg 
muligheten til å arbeide 
med alle de stoffene 
du elsker – også de 
mest elastiske. Eller 
hvorfor ikke gå løs på 
en vindjakke i vinyl ?

*Kun tilgjengelig på Elna 664 PRO.


