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664-664 PRO
S ö m m a r   6 6 4  6 6 4 P r o

Antal trådar 4/3 4/3/2

Säkerhetssöm 4-trådig X X

Sträcksöm X X

Shirring 4-trådig X X

Sträcksöm vriden – X

Bred 3-trådig söm X X

Overlock 3-trådig X X

Smal kant 3-trådig X X

Roller Edge 3-trådig X X

Roller Edge 2-trådig – X

Kastsöm 2-trådig – X

Flatlock 2-trådig – X

Flatlock 3-trådig X X

T E K N I S K a  E G E N S K a P E r

VIKTIGa TIllbEhör
Det lilla extra som gör livet lättare. Som den 
Elnadesignade tillbehörslådan som ingår med 
maskinen.* 

EN lITEN SaK – mEN EN bra Idé
Ett överlevnadset kommer att vara där när du 
behöver det. Därför har vi byggt en liten tillbehörbox 
bakom frontkåpan på Elna PRO 664. Så enkelt.*

rENT och fINT !
En praktisk uppsamlare som tar hand om klipp och 
trådrester. På så sätt håller du alltid ditt bord rent.*

*Endast tillgänglig för Elna 664 PRO.

Inbyggd sömöversikt – X

Automatisk trådspännare  – X

Inbyggd 2-tråds adapter – X

Rörlig nålklämma – X

Snabbval rullfåll X X

Själviträdande gripare  X X

Säkerhetssystem för frontluckan – X

Högsta hastighet1300 stygn / min X X

Justerbar differentialmatning 0,5 till 2,25 mm  X X

Stygnlängd 1,0 till 5,0 mm X X

Justerbar klippbredd från 3,0 till 7,0 mm X X

Förspänningspak (3/4-2 Trådar) – X

Färgkodad trädning X X

Kniv X X

Inställbart pressarfotstryck X X

Slip-on snabbkoppling pressarfötter X X

Teleskopisk trådhållare X X

Elektronisk fotpedal X X

Inbyggd Tillbehörsförvaring – X

Exklusiv Elna tillbehörslåda – X

Tillbehör Box X  –

Uppsamlare för klipp – X

Kåpa X X
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Så Kult

GaraNTI oG SErVIcE : Elnas välkända 
berömmelse etablerades av den första 
symaskinen 1940. Sedan dess har Elna fortsatt 
att vara ett ledande märke i produktionen 
av symaskiner men tanke på den innovativa 
sömmerskan. I världen finns tusentals beredda 
att ge dig expertservice. Miljoner av människor 
har valt Elna för kvalite, användarvänlighet 
och driftsäkerhet.



En talangfull overlock
VINKla uT NålarNa

Bort med begränsningar, länge 
leve en rörlig nålklämma. Ett 
genialt system för att enklare 
trä och byta nålar.*

lycKohjulET

Du behöver inte öppna upp 
maskinen för att justera 
klippbredden. Vrid lätt på hjulet 
med en blick på kontrollfönstret, 
och du är klar.*

och INTE aTT 
förGlömma…

En sömöversikt som 
även är en användarguide. 
Hur du skall ställa in din 
maskin steg för steg, utan 
att du glömmer något.*

allT VId 
fINGErToPParNa

En enkel maskin att 
använda. Stygnlängden 
och differentialmatningen 
(och trådspänning *) alla 
inställningar är enkla att 
hitta och så enkla att 
använda.

STräcK uT 
TIll PaSSform

Precis så enkelt som du önskar, 
elastiska sömmar eller sömmar i böjar. 
Ett sytt hjälmöverdrag i stickad jersey. 

Flickor i dag kan göra vad de vill. De vill gärna följa 
modetrenderna men de kommer fortfarande inte att 
klä sig precis som alla andra. Även om de följer den 
nuvarande modetrenden, vill de fortfarande visa sin 
personlighet genom hur de klär sig. Från de senaste 
applikationerna till sin smartphone till riktiga tillbehör. 
Vägen dit går genom att göra det själv. Och vilken 
väg är enklare att ta än Elna 664 ? Perfekt renklipping 
av kanter, upplagt och hopsytt på ett ögonblick, utan 
lösa trådar. Att lägga upp, sy stretch eller stickade 
tyger, sy ett läckra sportkläder eller en härlig munktröja 
går som en dans med de nya Elna 664 modellerna. 
En overlock är ett perfekt komplement till en vanlig 
symaskin och inte bara ett verktyg för perfekt finish. 
Det är också bästa och snabbaste alternativet 
sammanfoga material. Utan något 
nonsens. Livet är bara så underbart !

IN EllEr uT

Få folket att vända 
på huvudet genom 
att använda insidan 
ut. Visa fram den 
perfekta fållsömmen. 
Beviset ? 
En underkjol 
med rynk.

TrIcK mEd Sömmar

Det är mängder av 
möjligheter både 
med standard och 
dekorativa sömmar. 
Använd de funktionellt 
eller dekorativt på 
jersey, silke, flor eller 
lycra.

huNdmöTE

Gör som kändisarna 
och låt din hund bli lite 
bortskämd ! Snabbt 
och enkelt : Sy ett 
täcke med perfekt 
resultat, oavsett vilket 
vattentätt tyg du än 
väljer – från plast till 
canvas. Eller i fleece 
för de kalla dagarna.

Så ENKElT

4 trådars superstarka 
sömmar ger dig 
möjligheten till att arbeta 
med alla de tyger som 
du älskar – även de mest 
elastiska. Eller varför inte 
gå lös på en vindjacka 
i vinyl ?

*Endast tillgänglig på Elna 664 PRO.


