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... hoflgeldiniz.  
Pfaff’›n yarat›c› dikifl dünyas›na ve
genifl aksesuar çeflitlerine...

Yetkili Pfaff bayiniz, size önerilerde bulunmaktan ve tüm aksesuar gam›n›
sunmaktan mutluluk duyacakt›r. Ayr›ca, Pfaff aksesuarlar› hakk›ndaki en son
haberleri www.pfaff.com adresinde bulabilirsiniz.

www.pfaff.com
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D‹K‹fi ve NAKIfi MAK‹NELER‹!

Pfaff aksesuarlar›na bakmaya bafllamadan önce, Pfaff dikifl makinelerinin mevcut ürün gam›na

h›zl›ca bir göz at›n. Rahat, kullan›m› kolay, uzun ömürlü kalite, çok yönlü dikifl özellikleri

çeflitlili¤i ve fl›k tasar›m. Bunlar, bildi¤iniz ve bekledi¤iniz tüm Pfaff özellikleri. Makineler

hakk›nda daha detayl› bilgiyi, Pfaff bayinizden veya www.pfaff.com sitesinden alabilirsiniz. 

Pfaff’›n top modeli!
En üstün dikifl ve nak›fl makinesi. Tüm dünyada yeni standartlar
oluflturan özellikleri ve dikifl kolayl›¤›yla... fiafl›rt›c› bir nak›fl alan›,
mükemmel Kullan›c› Arayüzü ve kusursuz 3-D sunumu, eflsiz Pfaff
Yüksek Çözünürlüklü Ekran; eflsiz büyüklükteki çal›flma yüzeyi ve
çarp›c› güzellikteki tasar›m. Bunlar›n tümünü ve daha fazlas›n›
keflfedin.

Yaratıcılık duygusu!
Büyük, renkli dokunmatik ekrana sahip ola¤anüstü
bir dikifl ve nak›fl makinesi olan creative2170, en son
dikifl ve nak›fl özelliklerine sahiptir ve kullan›m› çok
kolayd›r. 250 x 225 mm. (10 x 9 inç)’ye kadar renk-
li nak›fllar yaratabilirsiniz. Bunlar›n tümünü ve daha
fazlas›n› keflfedin.

Dünyan›n en iyi dikifl makinelerinden biri!
Orijinal IDT™, yüksek çözünürlüklü dokunmatik
ekran, elektronik dizle kald›r›c›, otomatik kesme, çok
büyük bir dikifl seçene¤i ve çok daha fazlas›yla en
üst seviyedeki dikifl memnuniyeti!

Nak›fl›n büyüsü!
Bu üst s›n›f dikifl ve nak›fl makinesi, hayal edebilece¤iniz tüm
kolayl›klar› sunuyor – kolay nak›fl pozisyonland›rma, “yavafl dikifl“
fonksiyonu, kasnakta teyelleme ve çok daha fazlas›... 
creative2134, en küçük detay›na kadar mükemmel olan nak›fllarla
fark edilebilir!
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Makinenizi temsil eden kod harfini
afla¤›daki listeden bularak, katalog-
daki aksesuarlardan hangilerinin ma-
kineniz için mevcut oldu¤unu anlaya-
bilirsiniz. Herhangi bir sorunuz var-
sa, Pfaff bayiniz size yard›mc› olmak-
tan mutluluk duyacakt›r.

Makinenize hangi bask› aya-
¤› uygun? Sadece kodunu
kontrol edin!

*Bu dikifl makineleri, 6 mm’lik bask› aya¤›
tutucusuna sahiptir. Yeni bask› ayaklar›, 8
mm’lik tutuculara uymak üzere üretildikle-
rinden, tutucu ve bask› aya¤› ba¤lant›s›
aras›nda küçük bir boflluk olabilir. Yeni
bask› ayaklar›n› kullan›rken, 8 mm’lik bask›
aya¤›na geçmeniz gerekir.

Kapitone yapman›n yeni bir yolu.
Özel kapitone özelliklerine sahip modern, bilgisa-
yarl› bir dikifl makinesi olan quilt expression2048,
kapitone severler ve zor be¤enen dikifl merakl›lar›
için bir rüyad›r!

Yüksek dikifl kalitesini deneyimlerken
yeni dikifl keyfini keflfedin!
Yenilikçi ve bilgisayarl› dikifl makinelerinin en son
nesli, güçlü bir popüler özellik setine, mükemmel
dikifl kalitesine ve çok yönlü bir dikifl seçene¤ine
sahiptir. Expression grubunda her biri çeflitli özel-
liklere sahip iki farkl› model bulunur.

Çekici bir fiyata kolay kullan›m, fl›k
tasar›m ve birçok özellik!
Yeni bafllayanlar için mükemmel makineler olan üç farkl›
hobby serisinden her biri, sa¤lam bir dikifl program›na
ve çeflitli özelliklere sahiptir, anlafl›lmas› ve kullan›m› çok
kolayd›r. Uygun fiyata gerçek bir Pfaff kalitesi!

Net görünüm, kolay kullan›m, yüksek
kalite.
Bu sa¤lam ve yüksek performansl› dikifl makinesi
grubundaki üç model, birçok ekstra özelli¤e
sahiptir ve kullan›m› çok kolayd›r.

Makinenizin kod harflerini ve model numaras›n› not edin!

kot



�   D‹K‹fi PROJELER‹ � FAYDALI AKSESUARLAR � DEKORAT‹F AKSESUARLAR
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� ‹⁄NELER � ÇANTALAR

Dikifl 
Dikifl dikmeyi sever misiniz? Pro-

jelerinizde yeni fleyler denemek-

ten keyif al›r m›s›n›z? Profesyonel

dikifl sonuçlar›ndan gurur duyar

m›s›n›z?
Öyleyse, size yeni fikirler verecek

ve dikifl makinenizin yeteneklerini

geniflletecek Pfaff aksesuar çeflitle-

riyle yarat›c› bir yolculu¤a ç›k›n.

Mükemmel sonuçlar ve özel tek-

nikler sadece belirli aksesuarlarla

elde edilebilir, öyleyse yarat›c›l›¤›-

n›z› s›n›rlamay›n!

Daha fazla bilgi için, www.pfaff.com web sitemizi veya size
en yak›n yetkili Pfaff bayinizi ziyaret edebilirsiniz. 

Aksesuar Katalo¤u 7



� D‹K‹fi PROJELER‹

Modeller, bask› ayaklar›, desen-
ler, özel aksesuarlar ve yarat›c›
örneklerle dolu bir Pfaff D‹K‹fi
PROJES‹YLE tüm fikirlerinizi ger-
çek projelere dönüfltürmeye bafl-
layabilirsiniz!
Yeni bafll›yorsan›z, ola¤anüstü
kenarlar yaratman›za veya pro-
jelerinizi profesyonelce bitirmeni-
ze yard›mc› olacak Pfaff “Bafllan-
g›ç” paketlerini deneyin. D‹K‹fi
PROJELER‹ ürün gam› sürekli ge-
niflletilmektedir, bu nedenle Pfaff
bayinizden en son eklemeler
hakk›nda bilgi isteyin. Veya bizi
www.pfaff.com sitesinde ziyaret
edin.

Nesilden nesile geçecek ola¤anüstü aile yadigarlar› yarat›n.
‹ster yeni do¤mufl bir bebek, ister do¤um günü, mezuniyet,
y›ldönümü veya dü¤ün için dikifl dikin, geçen senenin
hazineleri parmak uçlar›n›zda olacakt›r. Dikti¤iniz parçay›,
gelecek y›llarda ona sahip olan kifli taraf›ndan k›ymetlenecek
özel, kiflisel bir eflya haline dönüfltürün. Yapman›z› bekleyen
alt› harika nostaljik dikifl projesi de dahil, ihtiyac›n›z olan her
fley NOSTALJ‹ ‹LE D‹KMEYE BAfiLAYIN'da bulunmaktad›r!
Yeni bafllayanlar bile harekete geçmekte zorlanmayacaklar…

EKSTRALAR!

‹çeri¤i:

Çift ‹¤ne,

Kumafl Birlefltirme K›lavuzu

Nervür B›ça¤›,

Dekoratif Dikifl K›lavuzuyla
Nervür Aya¤› 

‹lham verici!
Kendi kendinize yapaca¤›n›z alt› dikifl
projesi ve tüm aksesuarlar› kullanmak için
aç›klamalar içeren ilham verici bir
kitapç›k dahildir. 

NOSTALJ‹ ‹LE D‹KMEYE BAfiLAYIN
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820006-096 C* E
C*sadece tiptronik 2010 ve expression 2014

820491-096 G*
G*sadece performance 2058/2056/2054 ve
creative 2144/2140/2134/2170

820840-096 J

Aplikeler, herhangi bir dikifl makinesiyle kolayca uygulana-
bilen dekoratif detaylard›r. Tiflörtlerde, pantolonlarda, ce-
ketlerde veya ev dekorasyonunda fl›k ve göz al›c› süsleme-
lerden, çocuk eflyalar›ndaki gülümseten vurgulara kadar –
basit modeller ve desenler, en hofl tasar›mlar› yaratmak için
kullan›labilir. ‹htiyac›n›z olan tek fley, kumafl parçalarıdır!
Yeni bafllayanlar için çok kolay, özellikle “APL‹KEYE BAfi-
LAYIN” daki becerikli aksesuarlar› kullan›rlarsa.

Kendi kendinize yapaca¤›n›z alt› dikifl projesi ve buna ek
olarak tüm aksesuarlar› kullanmak için aç›klamalara sahip
ilham verici bir kitapç›k içerir.

EKSTRALAR!
‹çeri¤i:

Aplike Aya¤›

Açık parmak
Aplike Aya¤›,

9 mm, IDT™

Dekoratif Modeller

Dik ve Y›rt-Kopar

Telalar

APL‹KEYE BAfiLAYIN  

Dikifl projelerinizi süsleyin, yap›lm›fl bir fleye eflsiz bir
dokunufl ekleyin veya gardrobunuz ya da eviniz için
tamamen orijinal birfley yapmak için hayal gücünüzü kul-
lan›n! Moda projelerinizde üç boyutlu süslemeler yarata-
bilir ve makinenizdeki farkl› bask› ayaklar›n› ve dekoratif
dikiflleri kullanarak denemeler yapabilirsiniz! DEKORAT‹F
D‹K‹fi PROJES‹ size yard›mc› olacakt›r! 

Kendi kendinize yapaca¤›n›z alt› dikifl projesi ve buna ek
olarak tüm aksesuarlar› kullanmak için aç›klamalara sahip
ilham verici bir kitapç›k içerir.

‹çeri¤i:
IDT™’li Nak›fl/Örgü
Aya¤› 

Saçak Bask› Aya¤› 

IDT™’li 7/9 Delikli
Kordonlama Aya¤› 

Dekoratif Modeller

Pfaff ‹flaret Kalemi

‹plik geçirici

Çift ‹¤neler

Dik ve y›rt & Yap›flt›r
ve y›rt telalar

DEKORAT‹F D‹K‹fi PROJES‹

KAP‹TONEC‹N‹N D‹K‹fi PROJES‹, mükemmel bir kapitone
yapman›z için ihtiyac›n›z olan herfleyle doludur! 1/4 inç-
lik Kapitone Aya¤› ve Düz Dikifl Plakas›, kapitone yapma-
y› çok kolaylaflt›r›r ve profesyonel k›lar. Ekstra genifl bir
çal›flma alan› için Uzatma Masas›n› monte edin! E¤lenceli
ve dekoratif serbest hareketli kapitone yapmak için serbest
hareketli K›lavuz ve Serbest hareketli Kapitone Aya¤›n›
kullanabilirsiniz!  

Pfaff KAP‹TONEC‹N‹N D‹K‹fi PROJES‹ ile kapitone yapma-
n›n ne kadar e¤lenceli olabilece¤ini keflfedin!

‹çeri¤i:
Kapitone Uzatma
Masas› 

1/4 inçlik Kapitone
Aya¤›  

Düz Dikifl ‹¤nesi
Plakas›

Özel Kapitone
‹¤neleri 

Serbest hareketli
Kapitone Aya¤› 

Serbest hareketli
K›lavuz Aparatı

Kapitone yapan herkes için
mükemmel: KAP‹TONEC‹N‹N
D‹K‹fi PROJES‹.. 

820241-096  C D E F G J

820010-096  B C D E F G J



� FAYDALI AKSESUARLAR  

Standart Bask› Aya¤›   

Düz Dikifl Tekni¤i:
Düz dikifli seçerek 4 -5’e ayarlanm›fl tansiyonla, ku-
mafl katlar›n›n kaymas›n› önlemek için (makinenizde
bulunuyorsa) IDT™’yi ba¤lay›n. Kumafla ve tasar›ma
göre dikifl uzunlu¤unu seçin. Makine modelinizde bu-
lunuyorsa, i¤ne pozisyonunu en ideal yere getirin (ör-
ne¤in, yaka ve manfletler için en üstteki dikifl).  

Zigzag:
Zigzag dikifl, belirli malzemelerde sürfile dikifli olarak
da kullan›labilir. Zigzag dikifli seçin ve (makinenizde
bulunuyorsa) IDT™’yi ba¤lay›n. Geniflli¤i ve uzunlu¤u
diledi¤iniz gibi ayarlay›n. 

Düz dikiflten 9 mm. geniflli¤inde
zigzaga kadar faydal› dikiflleri
dikmek için çok amaçl› dikifl.
(Dü¤me ilikleri veya saten türü
dikifller için uygun de¤ildir.)

El dikifli giysilerinizin haz›r gi-
yim kadar mükemmel olmas›n›
ister misiniz? Öyleyse Pfaff’›n
genifl bask› aya¤› çeflitlerine
bir göz at›n. Her tür kullan›m
için do¤ru bask› aya¤›n› bula-
caks›n›z. Bask› ayaklar› her
tür dikifl iflini kolaylaflt›r›r ve
baz› ifller sadece do¤ru bask›
aya¤›n›n yard›m›yla mümkün-
dür. Pfaff bayiniz size daha
fazlas›n› anlatmaktan mutluluk
duyacakt›r.  

Lütfen makine modeliniz için
hangi bask› ayaklar›n›n
bulundu¤unu görmek için
çeflitli Pfaff dikifl makinelerinin
kod numaralar›n› not edin.  
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820773-096 G J IDT™

820250-096 D E IDT™

820546-096 H

820258-096 B C

820298-096 A



Ayarlanabilen Sürfile Aya¤›  

Sürfile Aya¤›

Triko Kenar Aya¤›  

Aksesuar Katalo¤u 11

820272-096  B C D E F G J

820270-096  A  

820790-096  B C D E F G J

Kumafl›n›za uygun bir overlok dikifli deseni kullan›n. Triko-
Kenar Aya¤›n›n önünde, trikolarda ve kürklerdeki kal›n dikifl
yerlerini dikmeyi kolaylaflt›ran, farkl› yüksekliklerde kenarlar
bulunur. Triko kumafllarda mükemmel dikifl yeri için (örne¤in
omuz dikifli yerleri), hafifçe gerilerek dikifl yerinin içine çekil-
mifl flerit veya kurdele üzerinden dikin. Bu, dikifl yerine ek güç
vererek biçimin bozulup esnemesini engelleyecektir. Biye
parçalar›nda mükemmel dikifl yeri için, hafif tansiyonla over-
lok yap›n.

Sürfile Aya¤›, streç kumafllar›
dikmek ve tamamlamak için
idealdir. Dikifl yerinin, genifl
olsa bile büzülmesini önler.
Küçük tel, kumafl kenar›n›n
bükülmesini k›lavuzla birlikte
ayarlar ve önler.  

Ortas›ndaki ak›ll›ca tasar-
lanm›fl k›lavuz Sürfile Aya¤›,
ayn› anda kenarlar› tamam-
larken, elastik, triko veya hatta
saçaklanan kumafllar› dikmek
için mükemmel k›lar. Çok
esnek dikifl yerlerini dikmek
için, bu aya¤› makinenizin
streç dikiflleriyle birlikte kul-
lan›n.  

Bu ayakla, kal›n triko
kumafllar› veya suni kürkleri
ayn› anda dikebilir ve tamam-
layabilirsiniz.  

1. Tornaviday› çevirerek, teli dikifl yeri geniflli¤ine göre
ayarlay›n. Böylece i¤ne, tel üzerinde do¤ru tarafta sal›n›r.
2. Kumafl kenar›n› k›rm›z› k›lavuzla düzgün bir flekilde
yavaflça ve tel üzerinden giderek dikin.



Kumafl pat› Dikifl Aya¤› 

IDT™’li Dikifl Yeri K›lavuz Aya¤›

Düz kumafl patl› dikilen dikifl
yerleri, son derece dayan›kl›-
d›r ve tipik jean dikifl yerleri
gibi popülerdir. Özellikle z›t
renkli iplikle dikildiklerinde çok
dekoratiftirler! Kumafl pat› Di-
kifl Aya¤›, ince bluz ve gömlek
kumafllar›n› veya kal›n kot ve
spor giyim kumafllar›n› dikmek
için, 4.5 mm. ve 6.5 mm. ola-
rak iki farkl› genifllikte buluna-
bilir.

1. Kumafl pat› Dikifl Aya¤›n› tak›n.
2. Kumafllar›n arka yüzlerini biraraya getirin.
3. Alttaki kumafl›n aç›k kenar›n› yaklafl›k 10 – 15 mm.
(3/8 inç ila 5/8 inç) üst üste bindirin. (flekil A, B, C)
4. Üst üste bindirdi¤iniz bu kenar› Kumafl Pat› Dikifl
Aya¤›n›n uzant›s›n›n üzerine yerlefltirin. Kumafl, bask›
aya¤›n›n tamamen alt›na yerlefltirilmifl olmal›d›r.
5. Düz dikiflle, kenar boyunca dikin. (flekil D)
6. Kumafl› ay›r›n ve uzayan kenar bask›s›n› Kumafl pat›
Dikifl Aya¤›n›n içine do¤ru besleyin.
7. Kenar bask›s› ayak taraf›ndan çevrilir ve kenar boyunca
dikilir. Dikifl s›ras›nda iki kumafl kat›n› gergin olarak çekin.

IDT™’li Dikifl Yeri K›lavuz
Aya¤›, kumafllar› birlefltirirken
dikiflinizi mükemmel bir flekilde
yönlendirir. Bask› aya¤›, proje
boyunca dikifl yeri bofllu¤unu
kenardan ayn› mesafede tut-
man›zda size yard›mc› olmak
üzere tasarlanm›flt›r. Bask›
aya¤›, orta i¤ne pozisyonun-
dan, giysi dikerken en çok kul-
lan›lan dikifl yeri bofllu¤u olan
5/8 inç mesafede bulunan
metal bir k›lavuza sahiptir.
Çeflitli dikifl yeri boflluklar› için
dört iflarete daha sahiptir.

1. IDT™’li Dikifl Yeri K›lavuzu Aya¤›n› tak›n.
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Düz bir dikifl seçin.
4. Kumafllar› birlefltirmek için, kumafl›n ön yüzlerini biraraya
gelecek flekilde yerlefltirin. 
5. 5/8 inçlik dikifl yeri bofllu¤u için, kumafl›n kenar›ndaki
metal k›lavuzlu bask› aya¤›n›n alt›na kumafl› yerlefltirin.  
6. Dikmeye bafllay›n. K›lavuz, kumafl›n kenar›n› izleyecek ve
dikifl yeri mükemmel düz dikifl yeri bofllu¤uyla dikilecektir.     
7. Daha dar dikifl yeri boflluklar› için di¤er 4 k›rm›z› iflareti
kullan›n.  
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820788-096  B C D E F G J 4.5 mm

820789-096  B C D E F G J 6.5 mm

820772-096 D E F G J IDT™’li



D‹K‹fi � FAYDALI AKSESUARLAR
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820677-096 D E F G J IDT™’li

IDT™’li Ayarlanabilen K›lavuz
Aya¤›, üst ve dekoratif dikiflini-
zi mükemmel bir flekilde yön-
lendirir. Bask› aya¤› tasarlan-
m›fl, ayarlanabilen k›lavuzlu
bir “cetvel”e sahiptir, böylece
k›lavuzu istedi¤iniz her yere
yerlefltirebilirsiniz. K›lavuzu, si-
ze mükemmel bir üst dikifl sa¤-
lamas› için dikilmifl bir dikifl
yeri boyunca veya herhangi
bir kenar›n karfl›s›na yerleflti-
rin. Düz ve dekoratif dikifllerin
her ikisini de kullan›n. Kanal
kapitone için de mükemmeldir. 

1. IDT™’li Ayarlanabilen K›lavuz Aya¤›n› tak›n.
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Diledi¤iniz dikifli seçin.
4. Ayarlanabilen gri k›lavuzu, “cetvel” boyunca sa¤a veya
sola do¤ru hareket ettirerek ayarlay›n.  
5. K›lavuzun, dikifl yeriniz veya kenar›n›z ya da iflaretinizi
takip etmesine izin vererek dikifl dikin.  

IDT™’li Ayarlanabilen K›lavuz Aya¤›

‹ster klasik mavi renkte bir kot ceket alm›fl, ister ken-
dinize canl› k›rm›z› renkte bir ceket dikmifl olun,
ceketi sadece size özel bir hale getirin. ‹lham al›n!
Nak›fllar, mücevher tafllar, kurdeleler veya abart›l›,
modaya uygun aplikeler ekleyin – tüm bunlar›n
yap›lmas› çok kolayd›r ve muhteflem görünür!



Dü¤me Dikme Aya¤› 

Dü¤melerin dikilmesi s›k›c› bir ifl
olabilir – fakat Dü¤me Dikme
Aya¤›n› kulland›¤›n›zda öyle
de¤il! Onu, çeflitli ebatlardaki 2
veya 4 oluklu dü¤meyi kolayca
yerlerine dikmek için kullanabi-
lirsiniz. Sadece dikifl geniflli¤ini,
delikler aras›ndaki aral›¤a uy-
mak üzere ayarlay›n, geri kalan
tüm ifli makinenize b›rak›n. Hat-
ta bir çubuk materyal ekleyerek,
ayakl› dü¤me de dikebilirsiniz,
lütfen flekle bak›n.

1. Dü¤meyi dikmek istedi¤iniz yeri kumafl üzerinde iflaretleyin.
2. Dü¤me Dikme Aya¤›n› tak›n.  
3. Besleme difllilerini düflürün.
4. Dü¤meyi, siyah metal parça ve bask› aya¤› aras›na so-
kun. ‹ki deli¤in, bask› aya¤›n›n kesik bölmesinin içine yerleflti-
rildi¤inden emin olun.
5. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin. Dü¤me dikiflini
veya zigzag dikifli seçin. Besleme difllilerini düflürün.    
6. Dü¤me deliklerine uyan geniflli¤i seçin. ‹¤nenin sol deli¤e
girdi¤inden emin olmak için volanı manuel olarak döndürün.  
7. Dikmeye bafllay›n. Dü¤me dikiflini kullan›yorsan›z, maki-
neniz dü¤menizi diktikten sonra otomatik olarak bitirme iflle-
mini yapacakt›r. Zigzag kullan›yorsan›z, dü¤meyi çapraz
olarak befl kere dikin.  

Dü¤menizin bir aya¤› olmas›n› isterseniz, bask› aya¤› üzerin-
deki plastik parçay›, dü¤menin iki deli¤i aras›na yerlefltirerek
kendinize do¤ru itin. Dü¤menizi dikmeniz bitince plastik par-
çay› geri çekin, dü¤menizi bask› aya¤›ndan ç›kar›n ve iplikle-
ri kesin. Dikifl yerini dikifl ipli¤iyle sararak bir dü¤üm at›n.

Mükemmel bir fikir – narin
ipe¤i gündelik fitilli kadifeyle
kombinleyin. Farkl› kumafllar,
Pfaff dikifl makinelerindeki eflsiz
IDT™ Sistemi sayesinde prob-
lemsiz olarak birlikte dikilebilir.
Kumafl katlar›, alttan ve üstten
eflit flekilde beslenir. Hiçbir fley
kaymaz. IDT™ hakk›nda daha
fazla bilgi edinin –
www.pfaff.com
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‹lik Aya¤› ve K›lavuzu 

D‹K‹fi � FAYDALI AKSESUARLAR

Aksesuar Katalo¤u 15

820299-096 F G
820295-096 C* E
C* sadece expression 2014
820257-096 B C* D
C* expression 2014 hariç

820294-096 C* E F G
C*sadece tiptronik 2010 ve expression 2014 için

412999-101  J

820672-096  J

Hangi modele sahip olursan›z olun, Pfaff size her zaman mü-
kemmel bir ilik açma olana¤› sa¤lar. Modeller için farkl› se-
çenekler bulunmaktad›r, makine koduna bakarak makineniz
için do¤ru aya¤› seçebilirsiniz.

‹PUCU: Kolayca kayabilen veya esneyen kumafllar, suda çö-
zülen kopya ka¤›d› veya bir tela ile sa¤lamlaflt›r›lmal›d›r. Di-
kifl dikerken araya dantel ipli¤i kat›l›rsa, ilikler daha sa¤lam
ve dayan›kl› olur. Üst dikifl i¤nesinde daha kal›n bir iplik kul-
lan›rsan›z keten kumafla yap›lan ilikler daha çekici olacakt›r.

‹lik Aya¤›, tüm kumafllarda ve
her dü¤me ili¤i için mükemmel
yönlendirme sa¤lar. Ayaktaki
iflaretler, kumafl üzerine yerlefl-
tirmeyi kolaylaflt›r›r. Ayak, ‹lik
aya¤› K›lavuzuyla birlikte kulla-
n›ld›¤›nda dü¤me ilikleri çok ko-
lay olacakt›r. (Sa¤lamlaflt›r›lm›fl
bir kenara çok yak›n dikilecek
olan dü¤me ilikleri, büyük ‹lik
Aya¤›yla her zaman ideal ola-
rak beslenmeyebilir. Bu durum-
da, 1A bask› aya¤›n› Entegre
Çift Yönlü Besleme tak›l› olarak
kullan›n.) 

‹lik aya¤› K›lavuzuyla mükem-
mel dü¤me ilikleri. Özel Sen-
sörmatik Dü¤me ‹li¤iyle (maki-
nenizde bulunuyorsa) birlikte
kullan›ld›¤›nda; kadife, pelufl,
triko kumafllar ve kal›n trikolar
gibi en zor kumafllarda bile
mükemmel dü¤me ilikleri dikile-
bilir. ‹lik aya¤› K›lavuzu, kumafl
beslemesini gelifltirerek her ilik
ebad›n›n do¤ru olmas›n› sa¤-
lar.

Sensörmatik ‹lik Aya¤›, mükem-
mel dü¤me ili¤i haz›rlar, daha
eflit bir sonuç için dü¤me
deli¤inin her iki taraf›n›n ayn›
yönde dikilmesini sa¤layacakt›r.
‹lik otomatik olarak tamamlan›r.  

Manuel ‹lik aya¤›, ili¤inizi
manuel olarak dört ad›mda di-
kecektir. (Sa¤lamlaflt›r›lm›fl bir
kenar yak›n›ndaki çok küçük bir
kumafl parças›na dikilecek olan
ilikler, büyük Sensörmatik ‹lik
Aya¤›yla her zaman ideal ola-
rak beslenmeyebilir. Bu durum-
da, manuel ilik aya¤›n› kul-
lan›n.)



Gizli Fermuar Aya¤› 

Gizli fermuarlar, tüm fermuar-
lar içinde en az fark edilenidir.
‹sminden de anlafl›ld›¤› gibi fer-
muar, bir dikifl yerinin içine
saklanarak neredeyse görün-
mez olur. Bu onu, gece k›yafeti
gibi pahal› malzemelerle dikilen
fl›k giysiler için popüler bir se-
çim yapar. Fakat etekler, bluz-
ler ve di¤er günlük giysiler için
de ayn› derecede uygundur.
Gizli fermuarlar (görünmez fer-
muarlar olarak da adland›r›l›r-
lar), Pfaff Gizli Fermuar Aya-
¤›yla kolayca dikilir!

1. Fermuar uzunlu¤unu, aç›kl›¤›n her iki taraf›nda, kumafl›n
do¤ru yüzüne iflaretlemek için iflaret kalemini kullan›n. Fer-
muar, aç›kl›ktan en az 2 ila 3 cm. (3/4 ila 1 1/4 inç) uzun
olmal›d›r.
2. Gizli Fermuar Aya¤›n› monte edin ve düz bir dikifl seçin,
i¤ne pozisyonunu ve dikifl uzunlu¤unu 2.5 ila 3.0 mm’ye or-
talay›n.
3. Fermuar› aç›n ve fermuar fleridi ve yay aras›ndaki dikifl
yeri çizgisinin görünür olmas› için yay› baflparma¤›n›zla ha-
fifçe düzleyin. Fermuar› asla ütülemeyin. 
4. Fermuar›n sa¤ yar›s›n› aç›kl›¤›n sa¤ taraf›na, fermuar ve
kumafl›n sa¤ taraflar›n› birlefltirerek yerlefltirin. Yay, kumafl›n
en üst kenar›n›n yaklafl›k 1.5 ila 2 cm. (5/8 ila 3/4 inç) alt›n-
dan bafllayarak, do¤rudan dikifl yeri çizgisinin üzerinde
uzanmal›d›r. Dilerseniz yerine i¤neleyin. Fermuar›n alt ucu-
nun, aç›kl›¤›n alt ucundan 2 cm. ila 3 cm. (3/4 ila 1 1/4 inç)
uzun oldu¤undan emin olun. (flekil A)
5. Diflleri dikkatlice sa¤a do¤ru bast›r›n ve yay›n i¤nenin sa-
¤›ndaki kanalda uzanmas› için fermuar aya¤›n› alçalt›n.
6. Yukar›dan bafllayarak, aç›kl›¤›n daha önce iflaretlenmifl
ucunda durarak fermuar› yerine dikin. Dikifl yerinin ucunu ke-
sin. Fermuar› kapat›n. (flekil B,C) 
7. Aç›kl›¤›n sol taraf›ndaki ikinci fermuar fleridini kumafl›n
sa¤ taraf›na yerlefltirin. ‹ki yay›nda ayn› seviyede oldu¤undan
emin olun.
8. Fermuar› yerine i¤neleyin. Fermuar› aç›n.  
9. Yay›n i¤nenin solundaki kanalda uzanmas› için diflleri
dikkatlice ve hafifçe sola do¤ru bast›r›n.
10. Yukar›dan bafllayarak, aç›kl›¤›n daha önce iflaretlenmifl
ucunda durarak fermuar› yerine dikin. Dikifl yerinin ucunu ke-
sin. Fermuar› kapat›n.
11. Son olarak, alttan bafllay›p yukar› do¤ru çal›flarak fer-
muar›n afla¤›s›ndaki dikifl yerini dikin. Standart Fermuar
Aya¤›n›, bask› aya¤› kelepçesi ve ayak merkezin sa¤›nda
olacak flekilde monte edin. ‹¤neyi sa¤a do¤ru hareket ettirin.
(flekil D)
12. Fermuar›n serbest alt ucunu, dikifl yeri boflluklar›na do¤-
ru çekin ve fermuar› dikifl yerlerinin en son dikifllerine olabil-
di¤ince yak›n dikin.
13. Dikifl açma ütüsü yap›n.

‹PUCU: Fermuar çok uzunsa, yay›n ucunun üzerinden düz
bir dikiflle veya s›k aral›kl› bir zigzag dikiflle, aç›kl›¤›n alt
ucunun afla¤›s›ndan yaklafl›k 2 cm. kadar dikin. Fazla fermu-
ar› kesin ve ifllenmemifl kenar› küçük bir kumafl parças›yla
tamamlay›n.
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‹nce kumafll› giysilerde mükemmel bir flekilde
dikilmifl fermuarlar gerekir – Pfaff’›n özel fer-
muar ayaklar›yla bu, sorun de¤ildir.



Fermuar Aya¤›

D‹K‹fi � FAYDALI AKSESUARLAR

Fermuar Aya¤›, en önemli fer-
muar arac›d›r ve fermuar› mü-
kemmel bir flekilde yerine dik-
menize yard›mc› olur. Herhangi
bir fermuar› dikerken önemli
olan, fermuar difllerinin kenar›-
na yak›n dikmektir. Bunu, özel
Fermuar Aya¤›yla yapabilirsi-
niz. Gerekirse, dikifl diken aya-
¤›n bile¤inin üzerine solunda
veya sa¤›nda kapat›labilir.

Aksesuar Katalo¤u 17

820248-096 D E G J IDT™’li

820261-096 B C F
820287-096 A

Ortalanm›fl fermuar (her iki taraftan gizlenmifl):
1. Dikifl yeri boflluklar›n› sürfile yap›n. Kumafl katlar›n›, ön
yüzlerini birlefltirerek standart bir dikiflle fermuar ekleme ifla-
retine kadar birlefltirin.  
2. Kalan dikifl yerini teyelleyerek kapat›n. Dikifl açma ütüsü
yap›n.
3. Fermuar difllerini, teyellenmifl dikifl yeri çizgisi boyunca
ortalayarak ve fermuar çekece¤i giysi ucunun üstünün ötesine
uzat›lm›fl olarak, fermuar› yerine teyelleyin.
4. Fermuar Aya¤›n› makinenize monte edin.
5. Fermuar Aya¤›n›n ucunu, fermuar difllerine yak›n pozis-
yonland›r›n ve i¤neyi, orta dikifl yeri çizgisinden yaklafl›k 6 –
10 mm. (1/4 – 3/8 inç) dikmek için hareket ettirin. Her iki
taraf boyunca ve fermuar›n alt›n› enlemesine düz bir dikiflle
dikin.       
6. Teyel dikifllerini sökün.

Basit hatlar ve çizgiler abart›l› bir ipucu
katar! Asimetrik yerlefltirilmifl, kontrast
renk bloklar›. Ayr› kumafl parçalar› –
Pfaff’›n özel aplike ayaklar›yla
yap›lacaklar gibi - mükemmel bir flekilde
aplike edilmelidir. Sayfa 26/27’de
daha fazla bilgi edinebilirsiniz.



IDT™’li Lastik Aya¤›

Lastik Aya¤›, lasti¤i ayn› anda
yönlendirir, 6 ila 12 mm. genifl-
li¤inde esneterek onu yerine di-
ker. Onu spor giyim, iç çamafl›-
r› ve di¤er lastik ekleme teknik-
leri için kullanabilirsiniz. 

1. Lastik Aya¤› üzerindeki koyu gri renkteki numaraland›r›l-
m›fl kadran›, küçük metal okla ayn› hizaya getirerek ayarla-
y›n. Numara ne kadar büyük olursa, lastik o kadar esnetile-
cektir. Lasti¤in sertli¤i dikifl sonucunu etkiler.   
2. Koyu gri rulman› yavaflça numaraland›r›lm›fl kadrana
do¤ru itin ve kald›r›n.
3. Lasti¤i, bask› aya¤›n›n alt›ndaki uzun yuva aç›kl›¤›na sokun. 
4. Rulman›n orta kanal›, lasti¤in geniflli¤iyle eflleflene kadar
rulman› çevirin. Böylece lastik düz olarak yönlenecektir.
5. Rulman› lasti¤in üzerine getirin ve numaraland›r›lm›fl kad-
randan uza¤a do¤ru hafifçe iterek yerine oturtun. 
6. Lastik Aya¤›n› dikifl makinesinin üzerine kapat›n. Makine-
yi normal bir zigzag dikifle ayarlay›n. Dikifl geniflli¤ini lasti-
¤in geniflli¤ine göre, dikifl uzunlu¤unu lasti¤in kalitesi ve ne
kadar büzgü gerekti¤ine göre ayarlay›n.    
7. IDT™’yi ba¤lay›n.
8. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin ve dikin. Lastik es-
netildikçe ve yerine dikildikçe kumafl büzülecektir.  

Kolayca büzgü etkisi yarat›n – Pfaff’›n Lastik Aya¤›yla. Biye Aya¤› ile kumafl kenarlar›na yumuflak, düzgün bir görünüm verin. 
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Biye Aya¤›

Kenar K›v›rma Aya¤›

Gizli Dikifl Aya¤› 

D‹K‹fi � FAYDALI AKSESUARLAR

Biye fleridi ile biyelemek, kumafl
kenarlar›na yumuflak ve düzgün
bir görünüm vermek için çok
kolay bir yoldur. 24 mm. genifl-
li¤inde katlanmam›fl biye fleri-
dine ihtiyac›n›z vard›r.

Kenar bask›s›, kumafl kenarlar›-
n›n saçaklanmas›n› önler ve te-
miz, dayan›kl› bir kenar sa¤lar.
Kenar Kıvırma Aya¤›yla, giysi
ve ev dekorasyonu eflyalar› için
kullan›lan, ister ince, ister kal›n
kumafllar›n kenar bask›lar›n› ve
kumafl kenarlar›n› önceden ütü-
lemeksizin yapabilirsiniz.   

Gizli Dikifl aya¤›, görünmeyen
kenar bask›s› yapmak için mü-
kemmeldir. Opsiyonel bir bitifl
için bu aya¤› lastik gizli dikifl
bask›s› için kullanabilirsiniz.
Bask› kenar›nda ek bitifle ihtiya-
c›n›z bulunmaz. Art›k elle dik-
meye gerek yok...

Aksesuar Katalo¤u 19

820245-096  A B C D E F G J

820220-096 B C D E F G J 2 mm

820344-096 A

820249-096 B C D E F G J 3 mm, IDT™’li

820284-096 A

820221-096 B C D E F G J 4 mm, IDT™’li

820256-096 D E G J IDT™’li

820264-096 B C

1. Bask› aya¤›n› ç›kar›n. Biye aya¤›n› tak›n.
2. Biye fleridinin bafl›n› verev olarak kesin.  
3. fieridi biye aya¤› rulosunun içine do¤ru besleyerek arkas›-
na kadar çekin.  
4. Biye aya¤›n› ve/veya i¤ne pozisyonunu, i¤nenin kumafl›,
biye fleridinin katlanm›fl kenar›ndan yaklafl›k 1 – 1.5 mm.
(1/16 inç) ilerisine batacak flekilde ayarlay›n.
5. Biye fieridi boyunca yaklafl›k 25 mm. (1 inç) dikin.
6. Biye fieridi kenarlar› aras›nda bulunan, tutturulacak ku-
mafl kenar›n› biye aya¤›n›n yuvas›na sokun. Biye fieridi, dikifl
s›ras›nda ifllenmemifl kenar› otomatik olarak kapatacakt›r.

‹PUCU: Zigzag veya süslü dikifl kullanarak dekoratif bir etki
elde edeceksiniz.

1. Düz bir dikifl seçin, Kenar Kıvırma Aya¤›n› tak›n ve (maki-
nenizde bulunuyorsa) IDT™’yi ba¤lay›n. Gerekirse, kenar›n
sadece bafl›n›, aya¤›n›z›n ebad›na göre 2, 3 veya 4 mm. ge-
niflli¤inde ütüleyin. Kenar›, aya¤›n alt›ndaki kanala yass› bir
flekilde yerlefltirip birkaç dikifl dikin. ‹¤neyi, kumafl› tutmas›
için kumafl›n içine do¤ru alçalt›n. Sonra bask› aya¤›n› yüksel-
terek kumafl›n kesik ucunu kenar bask›s› aletinin rulosu için-
den geçirerek çekin. Aya¤› alçalt›n ve kesik ucu aya¤›n önün-
de tutarak dikmeye devam edin.      
2. Kumafl›n, bask› aya¤›n›n sa¤ yar›s›n›n alt›ndan geçmesine
izin vermeyin.

‹PUCU: K›r›fl›k kumafllar›n kenar›n› düz dikiflle bast›r›n. Yu-
muflak kumafllar›n kenar›n›, kenar bask›s›n›n mm. ebad›n›
tam olarak kaplayan bir zigzag dikiflle bast›r›n. (Keskin k›v-
r›ml› alanlar bu tip kenar bask›lar› için uygun de¤ildir.)

1. Gizli Dikifl aya¤›n› tak›n.
2. Kenar›, kenar bask›s› eninden içe do¤ru k›v›r›n.
3. Katlad›¤›n›z kenar bask›s›n›, bask› kenar› ucunun yaklafl›k
1 cm. d›flar› taflmas› için tekrar aç›n.
4. Kumafl›, k›rm›z› kenar k›lavuzunun katlanm›fl kenar bask›-
s›n›n kenar› boyunca geçecek flekilde konumland›r›n.  
5. ‹¤nenin kat yerine giriflini ayarlamak için i¤ne pozisyonu-
nu ve genifllik kadran›n› kullan›n.

‹PUCU: Dikifl adımları projenin sa¤ taraf›nda görünüyorsa,
k›rm›z› k›lavuzu aya¤›n sa¤›ndaki tornaviday› kullanarak
hafifçe ayarlay›n.



Dar Kenar Dikifl Aya¤›

Dar Kenar Aya¤›, hassas üst
dikifl ve dantel ve/veya kumafl
kenarlar›n› birlefltirmek (örne-
¤in, danteli bitmifl bir kumafl
kenar›na tutturmak) için mü-
kemmeldir. Aya¤›n ortas›ndaki
metal k›lavuz, her iki kumafl›
eflit aral›kl› tutar.

1. Makineyi zigzag veya dekoratif dikifle ayarlay›n. ‹¤ne po-
zisyonu, istenen dikifl pozisyonuna göre de¤iflecektir.   
2. Dar kenar üst dikifl için, bask› aya¤›n›n orta k›lavuzunu,
kumafl kenar›n›n karfl›s›na yerlefltirin.  
3. ‹¤neyi, istedi¤iniz sol pozisyona oynat›n ve üstten dikin.

Dantel/Kenar Birlefltirilmesi: Danteli veya bitmifl kumafl
kenarlar›n›, ayak b›ça¤›n›n her iki taraf›na yerlefltirin ve zig-
zag veya dekoratif dikiflle birlefltirin.

Dantelin kumafla dikilmesi: Kumafl›n›z›n katlanm›fl ve
ütülenmifl kenar›n› orta k›lavuzun soluna, dantelinizin bitmifl
kenar›n› orta k›lavuzun sa¤›na yerlefltirin. Kumafl ve dantel,
ön yüzleri yukar›ya bakacak flekilde aya¤›n alt›na yerlefltiril-
mifl olmal›d›r. Orta k›lavuz, daha mükemmel dikifl sa¤lamak
üzere kumafllar› düzgün bir flekilde ayr› tutacakt›r. Bir zigzag
dikifl seçin ve kumafl›n ve dantelin ucunu tutarak dikin. Zig-
zag›n geniflli¤ini ve uzunlu¤unu diledi¤iniz gibi ayarlay›n.

Gündelik fl›kl›k!
Sade bir bluzu, romantik bir
giysiye nas›l dönüfltüre-
bilirsiniz? Çok kolay! Sadece
dikifl makinenizi ve becerikli
Pfaff aksesuarlar›n›z› kullan›n.
Nostaljik bir dokunufla ne
dersiniz?
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820609-096 B C D E F G J IDT™’li



Yap›flmayan Deri Dikme Aya¤›

Silindir Deri Dikme Aya¤›

D‹K‹fi � FAYDALI AKSESUARLAR

Bu aya¤›n alt›ndaki özel tabaka
ile deri, sünger, plastik, suni
deri ve plastik kaplama kumafl-
lar gibi beslenmesi zor kumafl-
lar mükemmel bir flekilde dik-
ilebilir.

1. Yap›flmayan Deri Dikme Aya¤›n› tak›n.
2. ‹stenilen dikifli seçin ve dikin.

Bu özel bask› aya¤›; deri, suni deri, plastik, folyo ve benzeri
kumafllar gibi iyi beslenmeyen kumafllar› dikmek ve süslemek
için iki adet metal silindire sahiptir. Silindir Deri Dikme Aya¤›
ile, bu kumafllarla çal›flmak çok daha kolay ve rahatt›r.
Baflar›n›z garanti!

1. Silindir Deri Dikme Aya¤›'n› tak›n. 
2. ‹stenilen dikifli seçin ve dikin.
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820664-096 B C D E F G J IDT™’li

820285-096 A

820663-096  B C D E F G J



IDT™’li, ‹ki Seviyeli Üst Dikifl (Spor Dikifl) Aya¤› 

Serbest hareket/Örgü Aya¤›

IDT™’li, ‹ki Seviyeli Üst Dikifl
Aya¤›, üst ve kenar dikiflinizi
mükemmel bir flekilde yönlendi-
rir. Bask› aya¤›n›n alt taraf›,
katlanm›fl kenar boyunca rahat
dikifl için tasarlanm›flt›r ve pro-
jenizde güzel bir üst dikifl sa¤-
lar. ‹ki Seviyeli Üst Dikifl Aya¤›-
n›; kemer bantlar›, perdeler v.b.
gibi hacimli projelerin kenar
bask›lar› için kullanabilirsiniz.
Bu ayak, daha kolay dikifl için
kumafl›n serbest kolun d›fl›nda
kalmas›n› sa¤layacakt›r.   

Serbest hareket/Örgü Aya¤›,
serbest hareketli nak›fl veya ör-
gü yapmak için mükemmeldir.

1. ‹¤nenin en üst pozisyonda oldu¤undan emin olun.  
2. Baflparma¤›n›zla ve parma¤›n›zla, aya¤›n önünü ve arka-
s›n› birlikte s›karak Örgü Aya¤›n› monte edin. Örgü Aya¤›n›n
i¤nesini, bask› aya¤› tutucusunun arkas›ndaki deli¤in içine
olabildi¤ince girecek flekilde sokun.  
3. “C fleklindeki” K›lavuz, bask› çubu¤unun etraf›na konum-
land›r›lmal› ve uzun kol, i¤ne kelepçesinin arkas›nda olmal›-
d›r. Viday› s›k›flt›r›n.
4. Besleme difllilerini düflürün.
5. Dilerseniz, daha fazla sabitlemek için projenizi bir nak›fl
kasna¤›na geçirebilirsiniz.
6. Düz bir dikifl seçin, serbest hareket fonksiyonunu aktive
edin veya bask› aya¤›n› örme/serbest hareket pozisyonuna
getirin.
7. Makara ipli¤ini yukar› çekin ve sabitlemek için birkaç di-
kifl dikin. ‹pli¤in uçlar›n› projenin yak›n›ndan tutturarak dik-
meye devam edin.  

‹PUCU: Besleme difllileri düflükken dikifl yapt›¤›n›zda, dikifl
uzunlu¤unu sizin belirleyece¤inizi unutmay›n. Eflit, orta ila üst
seviyedeki dikifl h›z›, daha sabit uzunlukta bir düz dikifl dik-
menize olanak sa¤layacakt›r. Çok yavafl bir h›zla dikifl dik-
mek, iflinizin arka yüzünde küçük dü¤ümlerin ortaya ç›kma-
s›na neden olabilir.     

1. IDT™’li, ‹ki Seviyeli Üst Dikifl Aya¤›n› tak›n.   
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Düz bir dikifl seçin.
4. Kumafl› yönlendirmek için bask› aya¤›n›n sol iç taraf›n›
kullan›n.
5. ‹stedi¤iniz üst dikifl mesafesini elde etmek için, i¤ne
pozisyonunu sola do¤ru ayarlay›n.
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820676-096 D E G J IDT™’li

820243-096 A* C D E F G
A* hobby 301, 307 ve 309 hariç

820282-096 A* B
A* varimatic 6085, 6086 ve 6087 hariç



Parmak Koruyucu

Masuralar

D‹K‹fi � FAYDALI AKSESUARLAR

Parmak Koruyucu, dikifl s›ras›n-
da kullan›lan bir güvenlik özel-
li¤idir. Dikifl s›ras›nda i¤neye
kazara temas edilmemesi için,
metal koruyucu bask› aya¤›
çubu¤una monte edilmifltir.

creative masuralar ile ister di-
kifl dikin, ister nak›fl veya de-
nemeler yap›n - asla bu kadar
çok masuraya sahip olmam›fl-
s›n›zd›r!
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820236-096  A B C D E F G 

820779-096 A C D E F G 10 paket, mavi

820793-096 J 10 paket, gri

820362-096 B H 10 paket, aç›k renk



Nervür Aya¤›, 5, 7 ve 9 kanall›

� DEKORAT‹F AKSESUARLAR

Standart bir dikifl makinesinde ne
kadar yarat›c› bir potansiyel sakl›
oldu¤unu biliyor musunuz? Çok
flafl›racaks›n›z! Do¤ru bask›
ayaklar›yla, dikti¤iniz her projeyi
sadece size özgü k›lacak ola¤a-
nüstü efektleri, eflsiz detaylar› ve
göz al›c› vurgular› hayal edebilir-
siniz. Dekoratif bask› ayaklar›n›n
genifl çeflitlerinden ve sundu¤u
olanaklardan esinlenin. Pfaff ba-
yiniz, ayn› zamanda bir bask›
aya¤› uzman›d›r.

Makine modeliniz için hangi bas-
k› ayaklar›n›n mevcut oldu¤unu
görmek üzere çeflitli Pfaff dikifl
makinelerinin kod numaralar›n›
lütfen not edin.

Klasik Nervür Aya¤›n› pamuklu,
ince yünlü veya di¤er ince ku-
mafllarda kolayca kullanabilirsi-
niz. Çarflaflara, yast›klara, bluz-
lara veya çocuklar›n giysilerine
nostaljik dokunufllar eklemek
için nervürler yarat›n.

1. Nervür Aya¤›n› tak›n.  
2. Çift i¤neyi tak›n 
- 5 kanal: 2.0 çift i¤ne
- 7 kanal: 1.6 – 2.0 çift i¤ne
- 9 kanal: 1.6 çift i¤ne.
3. Çift i¤neye iplik geçirin (iplik geçirme ipuçlar› için kullan-
ma k›lavuzuna bak›n).
4. Suda çözünebilir bir iflaretleyici kullanarak ilk nervürünüz
için bir yerleflim çizgisi çizin.
5. ‹lk nervürünüzü dikin. ‹kinci nervürünüze bafllarken, ilk
nervürün ayaktaki bir kanaldan paralel olarak geçmesini
sa¤lay›n. Bu, eflit aral›kl› nervürler meydana getirecektir. 

‹PUCU: Nervür efektini vurgulamak isterseniz, i¤ne plakas›-
n›n ön kenar›na bir Nervür B›ça¤› (J grubu için özel aksesuar
parça no. 820223-096 veya 820678-096) monte edebilir-
siniz. Nervür B›ça¤›, dikmeden önce kumafl› flekillendirir ve
daha belirgin bir nervür yapar.  
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Befl kanall› Nervür Aya¤›
820226-096 B C D E F G J

Yedi kanall› Nervür Aya¤›
820227-096 B C D E F G J

Dokuz kanall› Nervür Aya¤›
820479-096 B C D E F G J



Dekoratif Dikifl K›lavuzlu Nervür Aya¤› 

Nervür B›ça¤›

Bu ayakla, 5 ila 11 mm. aral›kl›
nervürleri düzgün bir flekilde di-
kebilirsiniz. Ayn› ayak, 6 mm.
veya 9 mm. geniflli¤ine kadar
dekoratif dikiflleri, nervürlerin
aras›na do¤ru aral›klarla diz-
menize imkan sa¤lar.   

Nervür B›ça¤›n› küçük plileri
vurgulamak için kullan›n. Ner-
vür B›ça¤›, makinenizin i¤ne
plakas›na monte edin. Kumafl,
küçük plileri daha yüksek ve
daha görünür k›lmak için dikifl
s›ras›nda b›çak taraf›ndan kal-
d›r›l›r.

Nervürler:
1. K›lavuzlu Nervür Aya¤›n› monte edin. Ayak, k›lavuz sola
veya sa¤a iflaret eder halde monte edilebilir.
2. Bir çift i¤ne tak›n.
3. ‹ki i¤neden iplik geçirin. Nervürlerin bir s›ras›n› dikin.
4. ‹lk nervürü, uzat›lm›fl k›lavuzdaki kanal›n alt›na yerleflti-
rin. ‹kinci bir nervür dikin. ‹kinci nervür, nervürler aras›ndaki
alana dekoratif bir dikifl dikilmesine olanak sa¤lamak için
otomatik olarak aral›kland›r›lacakt›r.
5. Geri kalan tüm nervürleri dikin.

‹nce malzemeler için Yedi kanall› Nervür Aya¤›n› ve küçük
Nervür B›ça¤›n› kullanabilirsiniz. Kal›n malzemeler için, Befl
kanall› Nervür Aya¤›n› ve büyük Nervür B›ça¤›n› kullan›n. 

1. ‹stenilen Nervür Aya¤›n› makineye monte edin.
2. Nervür Aya¤›n›, dikifl plakas›n›n üzerindeki yuvarlak de-
li¤e b›çak i¤neyi iflaret edecek flekilde yerlefltirin. Makineye
1.6 mm. - 2.0 mm.’lik bir çift i¤ne tak›n.
3. Nervürlerin olmas›n› istedi¤iniz yerleri, çizgiler çizerek
veya yaratarak kumafl üzerinde iflaretleyin. Çizgiyi, bask›
aya¤›n›n ortas›na konumland›r›n. Kumafl› yönlendirerek,
normalden biraz daha yavafl dikin. Nervür B›ça¤›, belirgin
nervürler yapmak için kumafl›n ortas›n› kald›racakt›r. (Ner-
vürleri dikerken kumafl› gererek yavaflça çekin.)
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820224-096  B C D E 6 mm  

820776-096  F G J 9 mm  

820678-096  J

820223-096  C D E F G



Aplike Aya¤›

Mükemmel, dar ve s›k saten dikiflli
aplikeler, ancak bir Aplike Aya-
¤›yla dikilebilir. K›sa ç›k›nt›lar gö-
rünürlü¤ü art›r›r. Bir kumafl› büz-
mek veya çift i¤ne iplik süslemesi-
nin bir s›ras›n› dikmek için bir pa-
muklu ipli¤i üzerinde kullanabilir-
siniz. El yap›m› görünümlü aplike
dikiflini, fantezi aplikeler olufltur-
mak ve harika kapitoneler yarat-
mak için kullan›n.

1. Aplike aya¤›n› tak›n.
2. Bir zigzag dikifl seçin. 
3. Güzel, s›k bir saten dikifl elde etmek için dikifl uzunlu¤unu
azalt›n.
4. Telayı aplike alan›n›n alt›na yerlefltirin. 
Kaymay› önlemek için tüm kenarlar boyunca dikin. Yumuflak
köfleler ve kavisler için (makinenizde mevcutsa) “i¤ne
afla¤›”y› kullan›n.
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820214-096  B C D E F G J



Aç›k Parmak Aplike Aya¤› 

Saçak/Püskül Bask› Aya¤› 

Üç Kanall› Kordonla Süsleme Aya¤›

D‹K‹fi � DEKORAT‹F AKSESUARLAR

Dikifl alan›n›n aç›kça görüflünü
gerektiren aplike ve di¤er dikifl
uygulamalar› için mükemmel...
Bu ayakla h›zl› ve kolayca mü-
kemmel aplikeler yap›n. Elle ya-
p›lm›fl sürfile görünümlü bir ap-
like elde etmek için, bir i¤ne di-
kifli veya dalgal› kenar dikifli
program›yla birlikte kullanabi-
lirsiniz.

Saçak Bask› Aya¤›n›, ilmek na-
k›fl›nda sihirli bir etki yaratmak
için kullanabilirsiniz. Bu, özel-
likle havlu kumafl veya kadife
üzerinde harika görünen ilginç
bir efekttir.

Kotonperle veya ince kordon
üzerinden dikmek için Üç Ka-
nall› Kordonla Süsleme Aya¤›n›
kulland›¤›n›zda bitiflik ve üç bo-
yutlu bir çizgi yarat›l›r. Aplike-
ler, bu üç boyutlu çizgiyle çer-
çevelendiklerinde çok daha et-
kileyici görünecektir.
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820215-096 D E 6 mm, IDT™’li

820213-096 F G J 9 mm, IDT™’li

820232-096  B C D E F G J

820666-096  B C D E F G J

1. Parçalar› bir kal›p kullanarak, dikifl yeri bofllu¤u b›rakma-
dan kesin veya kolayca saçaklanan malzemelerin dikifl yeri
bofllu¤unun alt›ndan ütüleyin. 
2. Arkas› ka¤›tla kapl› ›s›yla eriyebilen band› tasar›m›n üze-
rine ütüleyin. Arkas›ndaki ka¤›d› sökerek aplike kumafl›n› te-
mel malzemenin üzerine ütüleyin.
3. IDT™’li Aç›k Parmak Aplike Aya¤›n› monte edin (makine-
nizde mevcutsa).
4. Bir dikifl seçin ve tasar›m kenar›n›, kenar boyunca eflit di-
kifl yerleri oluflmas›n› sa¤lamak üzere aya¤›n sa¤ taraf›ndaki
iç kenar boyunca yönlendirin. (Gerekirse desen aynas› kul-
lan›n.) Bu ayr›ca, el dikifli görüntüsü elde etmek için düz
dikifli, dikifl yerinin gölgesine saklar. 

1. ‹stedi¤iniz deseni kumafl iflaretleme kalemiyle iflaretleyin.
2. Kumafl›n alt›na bir tela parças› yerlefltirin.
3. Üst iplik tansiyonunu 2 – 3’e ayarlay›n (tansiyonu, maka-
ra ipli¤i yüzeye gelmeyene kadar gevfletin).
4. Bir zigzag dikifl seçin. 0.5 ila 1.0 aras›nda uzunluk ayar-
lay›n. Dikiflleri s›ra s›ra dikin. Halkalar için d›fl k›s›m içerde
olarak çal›fl›n.
5. Kal›n iplikler kullan›rken, biraz daha uzun dikifl uzunlu¤u
seçmelisiniz. ‹lk önce bir deneme örne¤i dikin.
6. Bitirince, son ilmekleri tutarak ifli makineden dikkatlice çe-
kin. Çok h›zl› çekerseniz, uç ilmekleri s›k›fl›r.
7. Ters taraftaki bafllang›ç ve bitifl ipliklerini dü¤ümleyin. ‹l-
meklerin çekilmesini önlemek için dikifl yeri sabitleyicisi kulla-
n›n.

‹PUCU: Bu ayak, terzi teyelleri yaratmak için kullan›labilir.
Dikkat: Dikifl geniflli¤i 6 mm’yi geçmemeli, fakat 2.5 mm’-
den daha dar olmamal›d›r.

1. Kordonu, öndeki kanallardan birinden beslenecek ve arka-
daki bask› aya¤›n›n alt›nda kalacak flekilde aya¤a yerlefltirin. 
2. Kordonun üzerinden, dar saten dikiflle dikin.

‹PUCU: Orta kal›nl›ktaki kotonperleyi farkl› renkli bir iplikle
üst dikifl yaparak ilginç bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Ayn› anda en fazla üç kordonla üst dikifl yap›larak özel
efektler elde edilebilir. (Farkl› renkli iplik ve/veya kordonlar
kullan›labilir.) Üç ad›ml› dikiflleri, örne¤in esnek veya dekora-
tif dikiflleri seçin ve kordonlara uymas› için geniflli¤i ve uzun-
lu¤u ayarlay›n.

Dikkat: Dikifl geniflli¤i 7 mm’yi geçmemelidir.



IDT™’li Hareketli Desen Dikifl Aya¤›

IDT™’li Dekoratif Zig Zag Aya¤› 

Boncuk Aya¤›, 2 - 3 mm, 4 mm ve 6 mm

Dekoratif Zig Zag Aya¤›, genifl
dekoratif dikiflleri dikmek için mü-
kemmeldir. Dikifl dikti¤iniz alan-
da genifl bir görüfl aç›s› sa¤lar-
ken, kumafl›n›za ihtiyac›n›z olan
deste¤i verir. Dekoratif Zig Zag
Aya¤›, dikifl dikerken kumafl›n
kanal yapmas›n› önler ve Pfaff
IDT™’yi kullanman›za imkan sa¤-
lar.

Bu ekstra dokunufl için, herhan-
gi bir dikifl projenizi inci veya
boncuk dizileriyle vurgulay›n.
Siz dikifl dikerken, boncuklar
aya¤›n alt›ndaki kanaldan gü-
zel sonuçlar elde etmek üzere
rahatça geçecekler.

1. Boncuk Aya¤›n› tak›n.
2. Makinenizdeki i¤neye görünmez iplik ve masuraya, ku-
mafla uygun normal dikifl ipli¤i geçirin.
3. Makinenizde bulunmas›na ba¤l› olarak afla¤›daki dikifller-
den birini seçin. Dikiflin ayarlar›n›, boncuklar›n büyüklükleri-
ne göre ayarlay›n.

2 - 3 mm’lik boncuklar için
Zigzag dikifl uzunluk 3.5 genifllik 3.0
Antika örtü dikifli uzunluk 3.5 genifllik 3.0
4 mm’lik boncuklar için
Zigzag dikifl uzunluk 3.5 genifllik 4.0
Gizli dikifl bask›s› uzunluk 1.0 genifllik 4.5
6 mm’lik boncuklar için
Zigzag dikifl uzunluk 6.0 genifllik 6.0
Gizli dikifl bask›s› uzunluk 1.5 genifllik 6.0 

4. Güzel bir dikifl elde etmek için i¤nenin iplik tansiyonunu düflürün.
5. Telayı kumafl›n alt›na yerlefltirin ve her ikisini aya¤›n alt›-
na konumland›r›n.
6. Boncuk dizisini, aya¤›n alt›na, boncukla süsleme aya¤›n›n
alt taraf›ndaki kanala yerlefltirin. Bask› aya¤›n› indirin.   
7. Boncuklar›n yerlerini ayarlamak üzere manuel dikifller ya-
ratmak için volanı döndürün.
8. Dikkatlice dikin.

Not: Boncuklara ve kumafla göre iplik tansiyonunu, dikifl uzun-
lu¤unu ve dikifl geniflli¤ini denemek için, boncuk dizisini ilk ön-
ce bir kumafl parças›na dikin. Gerekiyorsa düzeltmeler yap›n.

Boncuk Aya¤›, 2 - 3 mm
820884-096 C D E F G J

Boncuk Aya¤›, 4 mm
820604-096 C D E F G J

Boncuk Aya¤›, 6 mm
820605-096 C D E F G J

1. IDT™’li Hareketli Desen Dikifl Aya¤›n› tak›n.
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Dikmek istedi¤iniz dikifli (programlanm›fl bir dikifli dahili
bir dikifl veya daha önceden yüklenmifl bir dikifl) seçin. 
4. Dikin

1. IDT™’li Dekoratif Zig Zag Aya¤›n› tak›n.
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Bir saten dikifl veya dekoratif dikifl seçin.
4. Diledi¤iniz gibi dikin. 
5. Kumafl›n›z ve tekni¤iniz için do¤ru tela kulland›¤›n›zdan
emin olun.

Hareketli desen dikifl aya¤›,
dahili bir dikifli beslemek üzere
aya¤›n alt taraf›nda derin bir
kanala sahiptir.
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820613-096 G* J

G* 7530, 7550, 7562, 7570 ve 2054 hariç

820654-096 D E F G J IDT™’li



creative Mekik

Püskül Aya¤› 

D‹K‹fi � DEKORAT‹F AKSESUARLAR

creative Mekikle, ters dekoratif
dikifl nak›fl› olarak da adland›-
r›lan, harika mekik iflleri yara-
t›n. Projeleriniz için kulland›¤›-
n›z dekoratif ipli¤e ba¤l› ola-
rak, Pfaff creative Mekikle çal›fl-
man›n çok farkl› yollar› bulunur. 
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820602-096  C D E F G 820808-096  J

820615-096  B C D E F G J

Püskül Aya¤›n› kullanarak proje-
nizi püskül efektiyle süsleyebilir-
siniz. Bu ayak, püskül efekti koy-
mak istedi¤iniz yerlerde püskül
band› katlar›n› kolayca yönlen-
direcek ve dikecektir.  

1. Makinenize üstten ve masuradan 
normal dikifl ipli¤i geçirin.
2. Bir düz dikifl veya zigzag dikifl seçin.
K›sa bir dikifl uzunlu¤u ve dar bir dikifl ge-
niflli¤i kullan›n. Bir di¤er öneri, 1.5’e ayar-
lanm›fl dikifl geniflli¤iyle, üç ad›ml› zigzag
olabilir.
3. Bantlar›, resimde gösterildi¤i gibi bask›
aya¤›na yerlefltirin. Güzel bir efekt yarat-
mak için üç kat püskül band› kullan›n!
4. Püskül Aya¤›n› tak›n. 
5. IDT™’yi ba¤lay›n.
6. Dikkatlice dikin. Püskül Aya¤›, püskül
bantlar›n› püskül efekti koymak istedi¤iniz
kumafl üzerinde bantlar›n ortas›nda dikifl
oluflturarak yönlendirecektir. (Kumafl›n alt›-
na tela koyman›z gerekebilir.)  
7. Projenizi tamamlamak için ayn› yönde
daha fazla püskül bant s›ralar› ekleyin.
8. Saçakland›rmak için bantlar› sert bir 
f›rçayla ovun

Kal›n veya özel iplikler için:
Dekoratif ipli¤i masuraya yavaflça sar›n. Masurayı, Pfaff cre-
ative Meki¤e yerlefltirin. Daha az dokuma için özel ince iplik-
ler kullanarak, gerekirse mekik tansiyon vidas›n› ayarlay›n,
böylece iplik eflit olarak çekilir ve hafif bir tansiyona sahip
olur. Masurayı creative Meki¤e koyarak özel ipli¤i mekik tan-
siyonunun içinden çekin.

Daha kal›n (pamuk/yün) iplikler ve dokuma özel
iplikler için:
Masurayı eflit olarak saat yönünde elle sar›n.Masuray› Meki¤e
yerlefltirin. Çok dokulu mekik ifli için, kal›n ipli¤i veya yün ipli¤i
masura tansiyonundan çekmeyin, fakat do¤rudan bypass yuva-
s›na gidin. Masura ipli¤ini yukar›ya ç›karmak için i¤nedeki ipli-
¤i tutun ve volanı kendinize do¤ru döndürün.
1. Normal dikifl ipli¤ini üstten geçirin.
2. Kumafl›n›z için önerilen ebatta i¤ne kullan›n.
3. Bask› aya¤› 2/2A veya 8’i tak›n.
4. Kumafl›n ön yüzünü alta gelecek flekilde yerlefltirin ve Y›r-
t›labilen telayı üste yerlefltirin.
5. Yo¤unlu¤un az oldu¤u yerlerdeki dikiflleri seçin. Düz di-
kifl, zigzag ve dekoratif dikifllerle deneyin. En iyi sonuçlar› el-
de etmek için dikifl uzunlu¤unu art›r›n.    
6. Düflük h›z› seçin ve sabit bir h›zda dikin.  
7. Gerekirse i¤ne ipli¤inin tansiyonunu hafifçe art›r›n.



Fitil Aya¤›

1. ‹piniz için yeterli uzunlukta ve ipinizle dikifl yeri bofllu¤unu
kaplayacak genifllikte bir biye fleridi kesin.
2. ‹pi, biye kumafl› fleridinin ters yüzüne yerlefltirin ve ipinizin
etraf›na sar›n. (flekil A)
3. Kumafl› ve ipi aya¤›n kanal›n›n alt›na, ham kenarlar› sa¤a
yerlefltirin. (flekil B)
4. Orta i¤ne düz dikifli ve dikifl uzunlu¤u 3’ü seçin.  
5. Kordonu kumaflla kaplamak üzere dikin. 
6. Dikifl yeri bofllu¤unu keserek düzeltin.
7. Kaplanm›fl kenar fleridi kordonunu dikifl projenizin bir di-
kifl yerine dikmek için, kaplanm›fl kenar fleridi kordonunu di-
kifl yeri çizgisi boyunca kumafl›n ön yüzüne yerlefltirin. Kuma-
fl›, kenar fleridi kordonu aya¤›n kanal›nda olarak Kenar fieri-
di Aya¤›n›n alt›na yerlefltirin. Fitil kordonunu kumafla dikin.
Kenar fleridi kordonunun dikifl yeri bofllu¤unu, k›vr›mlarda ve
köflelerde tutturun. (flekil C)

‹stedi¤iniz renkte ve malzemelerden mükem-
melkenar fleritleri (fitiller) – bu, tam da
Pfaff’›n Fitil Aya¤›na göre bir ifltir. fi›k bir ev
dekorasyonunun olmazsa olmaz›d›r.

Fitil Aya¤› ve Çift Fitil Aya¤›,
yast›klar, minderler ve di¤er ev
aksesuarlar› gibi ev dekorasyo-
nu projeleriniz için kenar fleritle-
ri yapmak için kullan›l›r. Ayr›ca,
döflemelerinizin ham kenarlar›n›
kaplamak için kenar fleridi ya-
pabilir ve sonra onlar› bir z›m-
ba makinas›yla tutturabilirsiniz.
Kenar fleridi kordonu yapmak
ve eklemek çok h›zl› ve kolayd›r.
Fitil Aya¤›, Biye Aya¤›yla ayn›
flekilde çal›fl›r, fakat daha büyük
ebattaki kordonlar için tasarlan-
m›flt›r. ‹stedi¤iniz rengi bulama-
d›¤›n›zda kendi kenar fleridinizi
yaratabilirsiniz!
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Çift Fitil Aya¤›

Kordon Biye Aya¤› 

D‹K‹fi � DEKORAT‹F AKSESUARLAR

Harika bir bitifl için, sar›lm›fl
kordon biyeyi dikifl yerlerine
ekleyin. Özel biye için kordonu
kumaflla kaplay›n.  

Aksesuar Katalo¤u 31
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1. ‹pleri kaplayacak uzunlukta ve iki iple birlikte dikifl yeri
bofllu¤unun etraf›n› saracak genifllikte biye fleritleri (fitil) ha-
z›rlay›n.
2. ‹pleri, biye fleridinin ters yüzlerine – yan yana olacak fle-
kilde – yerlefltirin ve kumafl› iplerin etraf›na sar›n. (flekil A)
3. Kumafl› ve ipi, sa¤ ip aya¤›n sol kanal›n›n alt›nda olacak
flekilde bask› aya¤›n›n alt›na ve ham kenarlar› sa¤a yerleflti-
rin. (flekil B)
4. Orta i¤ne pozisyonunu ayarlay›n – düz dikifl ve dikifl
uzunlu¤u 3.
5. Dikerken ipleri kat›n karfl›s›nda tutun.
6. Kumafl›, dikifl yerine yak›n keserek düzeltin ve dikifl yeri
bofllu¤unu sola do¤ru ütüleyin.
7. Fazla kumafl›, ipin arka ortas›na sar›n.
8. Kaplanm›fl ipi, bask› aya¤›n›n iki kanal›n›n alt›na koyun
ve dikifl projenize dikin. (flekil C)

Biyeyi bir dikifl yerine dikmek için:
1. Kordon Biye Aya¤›n› tak›n.  
2. Kordonu, kumafl›n ön yüzüne, dikifl yeri çizgisi boyunca
yerlefltirin. ‹kinci kumafl parças›n›, ön yüzler biraraya gelecek
flekilde üstüne yerlefltirin.
3. Kumafl› ve biye katlar›n›, Kordon Biye Aya¤›n›n alt›na,
kordon, aya¤›n alt taraf›ndaki kanalda olacak flekilde koyun.
Düz dikiflle, uzunluk 2.5 olarak dikin. Siz dikerken, aya¤›n
alt taraf›ndaki kanal kordonu yönlendirecektir.   

Kumafltan biye yap›lmas›:
1. Biye fleritlerini veya çapraz dokulu fleritleri, kordonla dikifl
yeri bofllu¤unu kaplayacak genifllikte kesin.
2. Kordonu, kumafl fleridin arka yüzüne yay›n ve kumafl› kor-
dona sar›n.  
3. Kumafl› ve kordonu, kordon aya¤›n alt taraf›ndaki kanal-
da olacak flekilde, Kordon Biye Aya¤›n›n alt›na yerlefltirin.
4. Dikin. Kumafl›n eflit flekilde kaplamas› için kanal ipi yön-
lendirecektir. 

‹PUCU: Bu biyeyi bir giysiye dikerken, i¤ne poziyonunu ilk
dikifli kapsamak için bir bat›fl› kordona yak›n dikecek flekilde
ayarlayabilirsiniz.



Dekoratif Kenar fieridi Aya¤›

Kurdele, Pul-Payet  Dikme Aya¤›

Dekoratif Kenar fieridi Aya¤›n›
kullanarak, projelerinizi farkl›
tipte kenar fleritleriyle süsleyebi-
lirsiniz. Bu ayak, kenar fleritleri-
ni öndeki aç›kl›k ve bask› aya-
¤›n›n alt›ndaki kanal yoluyla
kolayca yönlendirecektir. 

Sade kurdeleler için her çeflit
dekoratif dikifl kullanabilirsiniz.
Payetler, dekoratif kurdeleler
v.b. için düz bir dikifl kullan›n.  

1. Makinenize üstte normal dikifl ipli¤i veya dekoratif iplik,
masuraya normal dikifl ipli¤i geçirin. 
2. Düz dikifl, zigzag dikifl veya dekoratif dikifli seçin. Yana
do¤ru hareketli ve öne ve arkaya do¤ru çok fazla hareketli
dikiflleri kullanmaktan kaç›n›n. ‹pucu: 6 mm. genifllikteki ke-
nar fleritleri için, 6 mm’lik çift i¤ne kullanabilirsiniz. Düz bir
dikifl seçin, kenar fleridinin kenarlar›n› dikecektir.   
3. Resimde gösterildi¤i gibi kenar fleridini bask› aya¤›na yer-
lefltirin.  
4. Dekoratif Kenar fleridi Aya¤›n› tak›n.  
5. IDT™’yi ba¤lay›n.
6. Dikkatlice, çok h›zl› olmadan dikin. Makinenizde yavafl di-
kifl fonksiyonu varsa kullan›n. (Kumafl›n alt›nda telaya ihtiya-
c›n›z olabilir)
7. ‹pek, kadife, saten veya pamuklu kurdele gibi düz/yass›
kenar fleritleri kullan›rsan›z, en iyi sonucu elde edebilirsiniz. 

Genifl kurdele, maksimum 7.6 mm:
Kurdeleyi k›lavuz kanal›na yerlefltirin ve aya¤›n arkas›ndan
biraz çekin. ‹¤neyi giysi üzerinde iflaretlenmifl noktaya sokun
ve dikmeye bafllay›n.  

‹nce kurdele, maksimum 4 mm:
Kurdeleyi, kurdele k›lavuzunu destekleyen iki çubuk aras›na
yerlefltirin ve aya¤›n arkas›ndan biraz çekin. 

‹ki kurdeleyi ayn› anda dikerken:
Birini k›lavuz kanalına, di¤erini iki çubuk aras›na kanalına,
ve her bir kurdeleyi aya¤›n arkas›ndan biraz çekin.  

Payetleri dikerken:
Payetleri k›lavuz kanal›na yerlefltirin ve aya¤›n arkas›ndan
biraz çekin.  

Kurdele ve örgülerle ilginç efektler!
Pfaff’›n Dekoratif Kenar fieridi Aya-
¤›yla, kurdeleleri mükemmel bir fle-
kilde yerine tutturmak için zigzag di-
kifli veya en sevdi¤iniz dekoratif diki-
fli seçebilirsiniz. Herfleyi yerli yerinde
tutmak üzere kurdele ve örgüler için
özel bir k›lavuza sahiptir.  
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Kumafl Birlefltirme K›lavuzu 

Gözcük Plaka Seti 4.5, 6.5, 8.5 mm.

D‹K‹fi � DEKORAT‹F AKSESUARLAR

Kumafl Birlefltirme K›lavuzu, 3
ve 5 mm. geniflli¤inde bulunur.
Harika kenar bask›s› dikifli
efektleri yaratmak için kullan›l›r
ve iki kumafl kenar› aras›ndaki
mesafenin daima sabit olmas›n›
garanti eder.  

Gözcük dikifl, keten nak›fl›nda
geçmiflten gelen bir gelene¤e
sahiptir ve masa örtüleri ya da
giysiler yaratmak için çok kulla-
n›l›r. Harika gözcük sonuçlar›
elde etmek için gözcük plakas›-
n› ve çeflitli dikiflleri kullanabilir-
siniz.  

Aksesuar Katalo¤u 33

820228-096 C D E F G 3 ve 5 mm.

820679-096 J 3 ve 5 mm.

820901-096 J 4.5, 6.5, 8.5 mm

1. Bask› aya¤›n› ç›kar›n. 
2. Gözcük plakasını i¤ne plakas›na tak›n, A i¤nesinin i¤ne
plakas›n›n orta bölmesine oturdu¤undan emin olun. Plakay›
önden afla¤›ya do¤ru itin.
3. Kumafl›n üzerine gözcük yerlerini iflaretleyin. Kumafl› s›k›-
ca kasna¤a keçirin, gerekirse bir tela kullan›n.
4. Keskin bir makasla, iflaretledi¤iniz yerin ortas›ndaki bir veya
iki kumafl ipli¤ini kesin ve kumafl›, Gözcük Plakas› i¤nesinin
üzerinden geçirin. Kumafl, i¤ne üzerine iyice oturmal›d›r.
5. Bask› aya¤› kald›r›c›s›n› serbest hareket/örgü pozisyonuna
yerlefltirin veya serbest hareket simgesini seçin.  
6. Besleme difllilerini düflürün.
7. Masura ipli¤ini yukar› do¤ru çekin ve ilk birkaç dikifl bo-
yunca ipli¤i tutun.
8. Gözcük kesiminin etraf›n›, kumafll› kasna¤› yavaflça ve eflit
flekilde döndürerek, diledi¤iniz dikiflle dikin. Dikifller birbirle-
rine çok yak›n olmal›d›r.  
9. Birkaç düz dikiflle sa¤lamlaflt›r›n.  

1. Standart bask› aya¤›n› kullan›n ve k›lavuzu, i¤ne plakas›-
n›n ön ucundaki küçük deli¤e yerlefltirin.
2. Dikifl yeri bofllu¤unu, her iki parçan›n arka yüzünden ütü-
leyin.
3. Ütülenmifl iki parçay›, ön yüzleri yukar› bakacak flekilde
Kumafl Birlefltirme K›lavuzunun her bir taraf›na yerlefltirin. Ku-
mafl kenarlar›n›, Pfaff makinenizdeki köprüleme dikifliyle di-
kerek birlefltirin. Kumafl Birlefltirme K›lavuzu,, kenarlar› kenar
bask›s› dikifli efektiyle sabit bir mesafede dikmenize olanak
tan›yacakt›r.

‹PUCU: Kumafl› iki taraftan yakalayacak bir dikifl seçmek
önemlidir. Kal›n iplikler, tamamlanm›fl projenize harika bir el
dikifli görünümü verir.   



7/9 Delikli Kordonlama Aya¤› Dairesel Nak›fl K›lavuzu 

Bu özel ayakla, harika deko-
ratif süslemeler yap›lmas› çok
kolayd›r. Dokuz farkl› uzun-
luktaki nak›fl floflu, kotonperle
veya parlak ipliklerle, seçimi-
nize göre dekoratif veya fay-
dal› dikifllerle dikifl yapabilir-
siniz. 

1. ‹plerinizi istenilen uzunluk-
ta kesin. ‹pleri, ayaktaki delik-
lerden, yukar›dan afla¤›ya
do¤ru geçirin. ‹pleri, bask›
aya¤›n›n alt›ndan ve arkada
d›flar›dan yönlendirin. ‹plik
uçlar›n›, arkada yaklafl›k 1
1/2 inç ila 2 inç (4 - 5 cm)
uzunlu¤unda b›rak›n.
2. 7/9 Delikli ‹p Aya¤›n›
monte edin.
3. 7 ila 9 iple dikmek için de-
koratif bir dikifl seçin.

‹PUCU: ‹ncili iplik veya nak›fl
ibriflimi çok iyi bir seçimdir.

Dairesel Nak›fl K›lavuzu, mü-
kemmel dekoratif daireler ya-
ratman›za olanak sa¤lar. Bu
özel aksesuarla eflsiz efektler
yaratabilirsiniz. Giysileri, el
çantalar›n›, evinizin içini v.b.
süslemek için e¤lenceli ve göz
al›c› bir yoldur! K›lavuz, 1
cm’lik (3/8 inç) art›fl aral›kla-
r›yla iflaretlenmifltir.

1. Bask› aya¤› topu¤unun ar-
kas›ndaki viday›, Dairesel Na-
k›fl K›lavuzunun soldan sokula-
bilece¤i kadar gevfletin. Daire-
nin yar›çap›, k›lavuzun tutucu-
ya yerlefltirilmesiyle belirlenir.  
2. K›lavuzu, vidayla sabitleyin. 
3. Telayı kumafl›n alt›na yer-
lefltirin.
4. Pfaff iflaret kalemiyle kumafl›-
n›za bir merkez noktas› iflaretle-
yin. Kumafl›n›z›n merkezini, Da-
iresel Nak›fl K›lavuzunun kauçuk
ucuyla hizalay›n.
5. ‹stenilen dekoratif dikifli seçin
ve dikmeye bafllay›n. Seçti¤iniz
dekoratif dikifl için önerilen
Standart Bask› Aya¤›n› kullan›n.

‹PUCU: Yar›çap›, her yeni da-
ireye göre viday› gevfleterek ve
Dairesel Nak›fl K›lavuzunu k›la-
vuz kolundaki bir baflka iflarete
kayd›rarak de¤ifltirebilirsiniz.
Kumafl› bir kasna¤a yerlefltirin
ve ince kumafl alt›nda tela kul-
lan›n.
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Büzgü Aya¤›

Plise Aya¤›

D‹K‹fi � DEKORAT‹F AKSESUARLAR

Büzgü, klasikleflmifl bir dekora-
tif tekniktir. Özellikle yast›k ve
perdeler üzerindeki f›rf›rlar›
dikmek ve çocuk giysilerindeki
büzgülü dikifl yerlerini tutturmak
için kullan›fll› olan bu özel
ayakla büzgü yapmak çok ko-
layd›r. ‹ki kumafl kat›n› ayn› an-
da, h›zl› ve kolayca dikebilir ve
büzebilirsiniz.

Plise Aya¤›yla, yak›n veya ge-
nifl aral›kl› plileri, dikifl dikerken
otomatik olarak yapabilirsiniz.
Bu; f›rf›rlar, farbalalar, ev süsle-
meleri v.b. için çok kullan›fll›d›r.
Plise Aya¤›n› üç farkl› flekilde
kullanabilirsiniz:    

• Plilerin katlanmas› ve kumafla
sabitlenmesi.
• Tek operasyonla kumafl plile-
rinin katlanmas› ve ikinci bir
kumafla sabitlenmesi.
• Tek operasyonla kumafl plile-
rinin katlanmas›, dantel tutturul-
mas› ve bir baflka kumafla sa-
bitlenmesi. Plise Aya¤›n›n nas›l
kullan›laca¤›na ait aç›klamala-
r›n tümünü, Pfaff bayinizde
bulabilirsiniz.

1. ‹¤ne ilerdeki sol pozisyondayken makineyi düz dikifle
ayarlay›n.
2. Büzülecek kumafl›, kesili kenar› bask› aya¤›n›n sa¤›ndan
hafifçe taflacak flekilde, bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin. Bü-
zülmeyecek kumafl› tamamen ayak yuvas›n›n içine sokun. Ku-
mafllar›n ön yüzleri birleflmifl olmal›d›r.  
3. Düzgün büzgüler oluflmas› için makinenin afla¤›daki ku-
mafl› çekmesine imkan tan›yarak kumafl› yönlendirin.

‹PUCU: Dikifl uzunlu¤unun de¤ifltirilmesi, büzgülerin dolgun-
lu¤unu de¤ifltirecektir. Ayr›ca tek katl› bir kumafl, aya¤›n al-
t›na yerlefltirilerek ve dikifl uzunlu¤uyla tansiyon istenilen dol-
gunlu¤a ayarlanarak büzülebilir.
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Nak›fllama/Örme Aya¤›

Yap›flmayan, Dekoratif Dikifl Aya¤› 

Yün ipli¤i, kordon, dar saten
kurdele, sutafl› fleridi v.b. dik-
mek için, Nak›fllama/Örme
Aya¤›n› ve makinenizin deko-
ratif dikifllerini kulland›¤›n›zda
harika kenar fleritleri yarata-
bilirsiniz. 

1. ‹pleri tutturmak için, uygun, görünmez veya dekoratif na-
k›fl ipli¤i kullan›n.
2. Kordonu veya fleridi, aya¤›n önünden gözcük türü k›lavu-
zun içine sokun ve ön delikten geçirerek, dikifl aya¤›n›n alt›n-
dan ve arkas›na do¤ru çekin.  
3. IDT™’yi ba¤lay›n (makinenizde mevcutsa).
4. Dikifli seçin, örne¤in zigzag, gizli bask› kenar› veya deko-
ratif. Tasar›m›, önceden iflaretlenmifl desen çizgilerini izleye-
rek dikin. Dekoratif dokulu bir efekt için gelifligüzel çizgiler ve
dalgalar da dikebilirsiniz.

‹PUCU: Çeflitli küçük ipleri ve yün iplikleri deneyin, dokular
yaratmak ve renkleri birlefltirmek için birlikte bükün.

Bu aya¤›n alt›ndaki özel tabaka, kumafl beslemesinin
yap›flmas›na izin vermez. Deri ve vinil gibi beslenmesi zor
kumafl yüzeylerinde 9 mm. geniflli¤e kadar dekoratif dikifl
dikmek için mükemmeldir.  

Bu yast›k, yarat›c› fikirlerinizi sergiler. Pfaff’›n
Nak›fllama/Örme Aya¤›, ilginç püskül efektleri için
Püskül Aya¤› ve çift i¤neyle nak›fllanm›fl, sofistike
dekoratif dikifller kullan›larak yap›lm›flt›r. Siz de
deneyin!
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Fantezi Dikifl Aya¤› 

fieffaf Ayak

creative Makara Ünitesi

Maksi Dikifl Aya¤› 

D‹K‹fi � DEKORAT‹F AKSESUARLAR

Fantezi Dikifl Aya¤›yla harika
süslemeler yaratabilirsiniz. Bu
ayak, dekoratif dikiflleri veya
bordürleri kumafl›n›za yerlefltir-
menizde size yard›mc› olacak
kolayca görünebilen iflaretlere
sahiptir. Alttaki özel kanal, en
yo¤un flekilde dikilmifl desen-
lerin bile uygun beslenmesine
olanak tan›r. 

fieffaf Aya¤›, dikifl dikerken di-
kifllerinizi en iyi flekilde görmek
için kullanabilirsiniz. Bu ayak,
dekoratif dikiflleri veya bordür-
leri kumafl›n›za yerlefltirmenizde
yard›mc› olmak için kolayca
görünebilen iflaretlere sahiptir.
Alttaki özel kanal, en yo¤un fle-
kilde dikilmifl desenlerin bile
mükemmel beslenmesine olanak
tan›r.

1. fieffaf Aya¤› tak›n.
2. ‹stenilen dikifli seçin ve dikin.

Özellikle genifl olan
taban yüzeyi saye-
sinde bu ayak, yan-
larda hareket eden
dikifller için mükem-
meldir. Genifl ta-
ban, yanlar› diker-
ken eflit beslemeyi
koruman›za yar-
d›mc› olur.
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820253-096 D E IDT™’li

820774-096 G J IDT™’li

820775-096 F G J
820278-096 C* E
C* sadece tiptronik 2010 ve expression 2014

820229-096  B C 
820289-096  A  

820612-096  C D E F G J 

820778-096  G J 

creative Makara Ünitesi, büyük
makaral› dekoratif ipliklerin kul-
lan›m›n› kolaylaflt›ran bir akse-
suard›r. Ünite, dikifl makinesinin
üstüne monte edilmifltir ve as›l
iplik stand›, bir iplik k›lavuzu ve
bir iplik a¤› içerir.    



Kot ‹¤nesi

Kapitone ‹¤nesi

� ‹⁄NELER

Kot i¤neleri (H-J), dokuma ku-
mafla e¤rilmeden s›k›ca girmek
için sivri bir uca sahiptir. Kan-
vas, kot, mikrofiberler için
idealdir.  

Kapitone ‹¤neleri (H-Q), kumafl
katlar› ve yorganl›k pamuk-
elyaf aras›nda kolayl›kla dik-
mek için özel bir sivrileflen uca
ve ince yuvarlak uca sahiptir.

620 07 19-96: (2 ebat 90, 2 ebat 100, 1 ebat 110)

620 07 21-96: (5 ebat 80)

620 07 22-96: (5 ebat 90)

620 07 23-96: (5 ebat 100)

620 07 24-96: (5 ebat 110)

620 07 26-96: (3 ebat 75, 2 ebat 90)
620 07 27-96: (5 ebat 75)
620 07 28-96: (5 ebat 90)

Çeflitli dikifl teknikleri ve
özel kumafllar›n profesyo-
nelce ifllenmesi, özel olarak
tasarlanm›fl i¤neler gerekti-
rir. Pfaff’ta, en kaliteli i¤ne
çeflitlerini bulabilirsiniz. Di-
kifl dikti¤iniz zaman avan-
tajlar› hemen fark edeceksi-
niz. Pfaff bayinizden, size
tüm i¤ne ürün gam›n› tan›t-
mas›n› isteyin.  
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Streç ‹¤nesi

Microtex ‹¤nesi

Kanatl› (Wing) ‹¤ne

Çift ‹¤ne/‹kiz ‹¤ne - Özel

Streç ‹¤neleri (H-S), kumaflta
bükülme oldu¤unda dikifl atla-
malar›n› önlemek için özel bir
geçme yerine sahiptir. Trikolar,
mayolar, muflon, sentetik süet
ve deriler için idealdir.

620 07 29-96: (5 ebat 75)
620 07 30-96: (5 ebat 90)

Microtex veya sivri i¤neler(H-
M), Kot i¤neleri gibi sivri bir
uca sahiptir, fakat daha küçük
ebatlarda mevcuttur.
Mikrofiberden s›k dokulu ince
kumafllar›n üst dikifline kadar
kullanabilirsiniz.  

620 07 31-96: (2 ebat 60, 2 ebat 70, 1 ebat 80)
620 07 32-96: (5 ebat 60)
620 07 33-96: (5 ebat 70)
620 07 34-96: (5 ebat 80)
620 07 35-96: (5 ebat 90)

Kanatl› (Wing) ‹¤ne, do¤al
fiber kumafllarda entredeux ve
di¤er bask› kenar› dikiflleri dik-
erken kumaflta delikler açmak
için yanlarda genifl kanatlara
sahiptir.

620 07 52-96: (1 ebat 100)
620 07 53-96: (1 ebat 120)

Çift i¤ne (‹kiz i¤ne), bir gövde-
ye monte edilmifl iki ayr› i¤neye
sahiptir. Dekoratif dikifl, üst di-
kifl ve çift i¤ne plileri için kulla-
nabilirsiniz. Ebat (70, 80, 90)
ve tip (genel, kot, nak›fl) ve iki
i¤ne aras›nda mm. olarak me-
safe (1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0,
6.0) çeflitleri bulunur. Numara
büyüdükçe i¤neler aras›ndaki
ara da genifller. 4.0 ve 6.0’›
sadece düz dikifl için kullanabi-
lirsiniz.

620 07 36-96: (1 ebat 70. 1.6 mm)
620 07 38-96: (1 ebat 80. 2 mm)
620 07 39-96: (1 ebat 80. 2.5 mm)
620 07 40-96: (1 ebat 80. 4 mm)
620 07 41-96: (1 ebat 90. 3 mm)
620 07 42-96: (1 ebat 90. 4 mm)
620 07 43-96: (1 ebat 100. 4 mm)
416 09 51-01: (1 ebat 100. 6 mm)

620 07 46-96: (1 ebat 100. 4 mm) çift kot i¤nesi
620 07 47-96: (1 ebat 75. 2 mm) çift nak›fl i¤nesi
620 07 54-96: (1 ebat 100) çift kanat i¤nesi

Aksesuar Katalo¤u 39



Yuvarlak Uçlu ‹¤ne

Üçlü ‹¤ne

Streç Çift ‹¤ne  

Çeflitli ‹¤ne Paketleri 

Yuvarlak Uçlu ‹¤neler (H-SUK),
örgü elyaflar›n›n aras›ndaki
kumafla batt›klar› için, özel
trikolar› kaç›rmayacak veya
tak›larak koparmayacak daha
yuvarlak bir uca sahiptir.

620 07 55-96: (5 ebat 70)
620 07 56-96: (5 ebat 80)
620 07 57-96: (5 ebat 90)
620 07 58-96: (5 ebat 100)
620 07 59-96: (1 ebat 70, 2 ebat 80, 2 ebat 90)

Üçlü ‹¤ne, bir gövdeye monte
edilmifl üç i¤neye sahiptir. Üst
dikifl ve dekoratif dikifl için
idealdir.

411 31 39-01: (2 ebat 80, 2.5 mm)

Streç Çift ‹¤ne, bir gövdeye
monte edilmifl iki streç i¤neye
sahiptir.  

620 07 48-96: (1 ebat 75, 2,5 mm)
620 07 49-96: (1 ebat 75, 4 mm)

10’luk Çeflit Paketi 

5’lik Genel Kullan›m Paketi 

10’luk Genel Kullan›m Paketi 

5’lik Deri ‹¤neleri Paketi 

412 38 10-01: (2 ebat 70, 3 ebat 80, 1 ebat 90; streç 1
ebat 75, 1 ebat 90; jean 1 ebat 90, 1 ebat 100)

411 78 90-01: (1 ebat 70, 1 ebat 80, 1 ebat 90; streç 1
ebat 90; jean 1 ebat 90)

411 31 17-01: (2 ebat 70, 6 ebat 80, 2 ebat 90)

620076096: (ebat 80)
620076196: (ebat 90)
620076296: (ebat 100)
620076396: (ebat 110)
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Genel Kullan›m ‹¤nesi

D‹K‹fi � ‹⁄NELER

Genel kullan›m i¤neleri (H), ha-
fif yuvarlak bir uca sahiptir ve
çeflitli ebatlarda bulunabilir.
Çeflitli tür ve kal›nl›kta kumaflla-
r›n genel dikifli için idealdir.

620 06 98-96: (5 ebat 60)
620 06 99-96: (10 ebat 60)
620 07 00-96: (5 ebat 70)
620 07 01-96: (10 ebat 70)
620 07 02-96: (5 ebat 75)
620 07 03-96: (5 ebat 80)
620 07 04-96: (10 ebat 80)
620 07 05-96: (5 ebat 90)
620 07 06-96: (10 ebat 90)
620 07 07-96: (5 ebat 100)
620 07 08-96: (10 ebat 100)
620 07 09-96: (5 ebat 110)
620 07 10-96: (5 ebat 120)
620 07 11-96: (1 ebat 70, 2 ebat 80, 2 ebat 90)
620 07 12-96: (2 ebat 70, 6 ebat 80, 2 ebat 90)

Üst Dikifl ‹¤nesi

Bu i¤nedeki çok büyük delik,
kal›n ipliklerle üst dikifl dikmek
için onu ideal seçim yapar.
‹pek dü¤me ili¤i ibriflimi, 12 ve
30 kal›nl›¤›nda pamuk ve di¤er
dekoratif ipliklerle yap›lan ma-
kine oyas› veya ç›lg›n kapitone
süslemeleri gibi teknikler için,
i¤ne gözü ve i¤ne kanal› daha
büyüktür.

620 07 13-96: (5 ebat 80)

620 07 14-96: (5 ebat 90)

620 07 15-96: (5 ebat 100)

Nak›fl ‹¤nesi

Nak›fl ‹¤neleri (H-E), ipli¤in ve
malzemelerin zarar görmesini
önlemek için özel bir yuvaya,
hafif yuvarlak bir uca ve hafif
genifl göze sahiptir. Nak›fl dikifli
ve dekoratif dikifl için metalik ve
di¤er özel ipliklerle kullanabilir-
siniz.

620 07 16-96: (3 ebat 75, 2 ebat 90)
620 07 17-96: (5 ebat 75)
620 07 18-96: (5 ebat 90)
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� ÇANTALAR

Makine Çantası

Dikifl makineniz için seyahat çantası.

820 898-001

Makinenizi, nak›fl ünitenizi ve
aksesuarlar›n›z›, gitti¤iniz her
yere götürün! Pfaff’›n bu fl›k çan-
talar›, tafl›man›z› kolaylaflt›rmak
için size özel tasarlanm›fllard›r! ‹ç
bölmeleri ve fermuarl› cepleriyle
herfleye yer var.

Mükemmel bir uyum!
Dikifl makinenizi ve nak›fl ünitenizi tafl›man›n
güvenli ve rahat yolu.
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Aksesuar Çantası

Aksesuar Katalo¤u 43

Bir Pfaff creative vision
makineye ücretsiz

olarak dahildir!

creative vision nak›fl ünitesini kirden ve hasarlardan korumak için –
seyahat ederken bile - bu çantaya koyabilirsiniz. Geçme parçalar ve
Vecro bantlar mükemmel bir uyumu garantiler. Pratik bir bant
tafl›may› çok kolaylaflt›r›r.

Bask› ayaklar›, makaslar, iplik-
ler, i¤neler ve di¤er dikifl akse-
suarlar›n›z›n tümünü düzenli
tutmak için 25 cebe sahip Pra-
tik Aksesuar Çantas›. Dikifl ma-
kinenizin sert kapa¤›na monte
edilebilir.

Nak›fl Çantası

D›fltan cepli, nak›fl ünitesi seya-
hat kutusu. creative vision nak›fl
ünitesini saklamaya yarayan bu
pratik çanta, Pfaff creative
vision makinenize dahildir.
Ünite için mükemmel depolama
ve tafl›ma kolayl›¤› sa¤lar. 

820 899-001

413 07 13-01



� NAKIfi KOLEKS‹YONLARI � YARATICI KASNAKLAR � YARATICI 4D YAZILIM
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Nak›fl
Bir Pfaff dikifl ve nak›fl makinesi
sahibi, ayn› zamanda sonsuz bir
yarat›c›l›k kayna¤›n›n anahtar›na
da sahiptir. Nak›fl; moda giysiler,
aksesuarlar ve ev dekorasyonu
eflyalar› için popüler bir süslemedir.
Renkli, ola¤andan daha büyük
ebatl›, büyüleyici güzellikte –
ola¤anüstü bir kaliteyle Pfaff
taraf›ndan ifllenmifl. Makinenizi
do¤ru aksesuarlarla birlefltirerek her
defas›nda profesyonel sonuçlar elde
edebilirsiniz! Çok e¤lencelidir ve
devaml› olarak yeni fikirler devam
edecektir!

Daha fazla bilgi için, www.pfaff.com web sitemizi düzenli olarak
kontrol edebilir veya size en yak›n yetkili Pfaff bayisini ziyaret ede-
bilirsiniz.



� NAKIfi KOLEKS‹YONLARI

Nak›fl Tasar›m› Koleksiyonlar› 

Pfaff bayinizde, çeflitli ebatlarda ve tüm Pfaff
nak›fl makineleri için büyük bir tasar›m seçene-
¤i bulunur. Her creative Nak›fl Koleksiyonu, her
bir tasar›m› ifllemek için ihtiyac›n›z olacak tüm
bilgilere sahip olan bir kitapç›k içermektedir.  

Pfaff Nak›fl Koleksiyonu

Pfaff’›n, tüm dünyadan sanatç›lar ve tasar›mc›-
lar taraf›ndan haz›rlanan, seçkin nak›fl koleksi-
yonlar›n›n tümünü içerir! Katalog y›lda birkaç
kez güncellenmektedir, bu nedenle Pfaff
bayinizden en son bask›y› isteyin…

Yeni Nak›fl Koleksiyonlar› düzen-
li olarak eklenmektedir, bu
nedenle en son seleksiyonu
görmek için www.pfaff.com
web sitemizi sürekli olarak
kontrol edebilir veya Pfaff
bayinizi ziyaret ede-
bilirsiniz.  

4129081-96

Gerçekten eflsiz bir nak›fl deneyimi için –
www.myembroideries.com sitesini ziyaret ede-
rek nak›fl dünyas›n› keflfedin! Burada tüm na-
k›fllar›m›za ait – sevimli küçük tasar›mlardan
büyük kasnak tasar›mlar›na ve özel tekniklerle
yap›lan nak›fllara kadar -büyük bir seçim bula-
bilirsiniz. Esinlenmek için sanat galerisini in-
celeyebilir veya özel teknikli tasa-
r›mlar›n nas›l yap›ld›¤›n› size
ad›m ad›m gösterecek olan
canl› film kliplerinin bulundu¤u
e¤itim bölümünde dolaflabilir-
siniz.  

S›n›rs›z bir ilham kay-
na¤›! Nefes kesici bü-
yüklükte veya keyif veri-
ci miniklikte; çiçekler
veya bordürler, roman-
tik veya modern, kar-
mafl›k desenler veya te-
miz hatlar. Her zevke
uygun bir Nak›fl Kolek-
siyonu mutlaka bulun-
maktad›r.
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� YARATICI KASNAKLAR

Aksesuar Katalo¤u 47

creative vision için

Etkileyici!
creative GRAND DREAM
KASNA⁄I
360 x 350 mm.

creative GRAND DREAM KASNA⁄I-
NIZ, size 360 x 350 mm’lik bir nak›fl
alan› sunar. Bu bulabilece¤iniz en bü-
yük kasnak, çok hoflunuza gidecek! 

Özellikle GRAND DREAM KASNA⁄I
için tasarlanan ekteki tasar›m› kullana-
rak hemen nak›fl yapmaya bafllayabilir-
siniz. Çok daha fazla Nak›fl Koleksiyo-
nu için yetkili Pfaff bayinizi ziyaret edin.

‹çeri¤i:

Kasnakla birlikte iki tasar›m bulunmak-
tad›r, üçüncü bir tasar›m, bir promosyon
kodu kullan›larak çok özel bir fiyata
www.myembroideries.com adresinden
yüklenebilir.  

Pfaff’›n yarat›c› kasnaklar›y-

la nak›fl makinenizin yarat›-

c› potansiyelini geniflletebilir

ve profesyonel sonuçlar elde

edebilirsiniz. Tüm tasar›m-

lar, hangi ebatta olursa ol-

sun mükemmel olacakt›r.

Daha çok nak›fl keyfini ga-

rantilemek için, yarat›c› kas-

naklar ürün gam› sürekli

olarak geniflletilmektedir.

Daha ayr›nt›l› bilgiyi Pfaff

bayinizden alabilirsiniz.

Nak›fllar, Nak›fl Koleksiyonu no. 392
Grand Dream Richelieu’dendir.

820888-096



creative TÜM KUMAfiLAR
‹Ç‹N KASNAK II
150 x 150 mm.

‹flte, sonunda tüm ihtiyaçlar›n›za uyan bir
kasnak! Pfaff ‘’Quick release’’li bir d›fl
kasnak ve iki farkl› iç kasnak, nak›fl yap-
may› Pfaff creative TÜM KUMAfiLAR ‹Ç‹N
KASNAK II ile son derece kolaylaflt›r›r!
Sadece, ince kumafllar için ‘’‹nce’’ iç kas-
na¤› ve kal›n kumafllar veya kumafl/yor-
ganl›k pamuk katlar› için ‘’Kal›n’’ iç kas-
na¤› seçebilirsiniz.

820889-096
creative vision için

creative DELUXE KASNAK
360 x 200 mm.

360 X 200 mm’ye kadar nak›fllarda mü-
kemmel dikifl sonuçlar› elde etmek için ku-
mafl› çemberler. Quick Release, çemberle-
meyi kolaylaflt›r›r.  

412 94 45-02
creative vision için

creative 120 KARE KASNAK
120 x 120 mm.

120 X 120 mm’ye kadar nak›fllarda mü-
kemmel dikifl sonuçlar› elde etmek için ku-
mafl› çemberler. Quick Release, çemberle-
meyi kolaylaflt›r›r.

412 96 82-02
creative vision için

creative GRAND (BÜYÜK)
KASNAK! 
250 x 225 mm.

Kasnak ebad›n›z› aflan bir tasar›m›, kuma-
fl›n›z› tekrar tekrar kasna¤a geçirmek zo-
runda kalmadan iflleyebilirsiniz! Pfaff, stan-
dart kasnaklardan iki kat daha büyük, 250
x 225 mm’lik bir nak›fl yüzeyine sahip bir
nak›fl kasna¤› gelifltirdi… Pfaff’›n creative
GRAND KASNA⁄I ve creative nak›fl kolek-
siyonlar›, Pfaff creative makineleri için ak-
sesuar olarak Pfaff bayinizde bulunabilir.

820493-096
creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için
Destek Masas› ayr› olarak mevcuttur.
820606-096

creative SONSUZ KASNAK!
180 x 100 mm.

Moda giysi ve ev dekorasyonu projelerinizi
harika ifllenmifl bordürlerle süslemek için
Pfaff creative SONSUZ KASNAK mükem-
mel bir aksesuard›r. fiimdi, bir tasar›m› tek-
rar çemberlemeye gerek kalmadan istedi¤i-
niz uzunlukta, tekrar tekrar dikebilirsiniz!
Kasnak ebad› 180 x 100 mm’dir – sonuç
sonsuzdur!

820591-096
2170, 2144, 2140 ve 2134 için

‹çeri¤i:
Kasnakla birlikte iki tasar›m bulunmakta-
d›r ve üçüncü bir tasar›m, bir promosyon
kodu kullan›larak çok özel bir fiyata
www.myembroideries.com adresinden
yüklenebilir.

creative MASTER (ANA)
KASNAK
240 x 150 mm.
240 X 150 mm’ye kadar nak›fllar ve mü-
kemmel dikifl sonuçlar› elde etmek için ku-
mafl› çemberler. Quick Release, çemberle-
meyi kolaylaflt›r›r.
412 96 85-02
creative vision için

‹çeri¤i:

creative GRAND KASNAK ile birlikte üç
adet ücretsiz seçkin tasar›m! Her kasna¤›n
yan›nda yüksek kaliteli bir destek masas›,
bir seçkin model ve özellikle kumafl› yerin-
de tutmak için tasarlanm›fl sekiz adet kas-
nak klips bulunur.

‹çeri¤i:
creative SONSUZ KASNAK ile birlikte üç
adet ücretsiz seçkin tasar›m!
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creative D‹KDÖRTGEN KASNAK
120 x 115 mm.

creative Dikdörtgen Kasnak, küçük kumafl parça-
lar› veya fleritli ya da çapraz desenli kumafllar
için idealdir. Bu kasna¤›, opsiyonel bir aksesuar
olarak yetkili Pfaff bayinizden sat›n alabilirsiniz. 

820592-096
creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için

creative TÜM KUMAfiLAR ‹Ç‹N
KASNAK
130 x 130 mm.

‹flte sonunda tüm ihtiyaçlar›n›za uyan bir kasnak!
Pfaff ‘’Quick release’’li bir d›fl kasnak ve iki farkl›
iç kasnak, nak›fl yapmay› Pfaff creative TÜM KU-
MAfiLAR ‹Ç‹N KASNAK ile son derece kolaylaflt›-
r›r! Sadece, ince kumafllar için ‘’‹nce’’ iç kasna¤›
ve kal›n kumafllar veya kumafl/yorganl›k pamuk
katlar› için ‘’Kal›n’’ iç kasna¤› seçin.

820659-096
creative 2170, 2144 ve 2140 için

creative KÜÇÜK KASNAK
80 x 50 mm.

Dü¤me iliklerini veya küçük tasar›mlar›, Pfaff’›n
yeni creative KÜÇÜK KASNA⁄I ile h›zl› ve kolay-
ca iflleyebilirsiniz.  

820658-096
creative 2170, 2144 ve 2140 için

creative KASNAK
225 x 140 mm.

Büyük nak›fl kasna¤›, ayn› anda farkl› nak›fl de-
senleri üzerinde çal›flmaktan hofllanan herkes için
ayr› olarak mevcuttur. Ekstra bir kasnakla, dikifle
devam etmeye haz›r olana kadar kumafl› çember-
lenmifl olarak b›rakabilirsiniz.

93 039 340 44 000
creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için

creative YUVARLAK KASNAK
120 x 115 mm.

120 X 115 mm’ye kadar nak›fllar ve mükemmel
dikifl sonuçlar› elde etmek için kumafl› çemberler.

93 039 343 44 000
creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için

‹çeri¤i:
creative D‹KDÖRTGEN KASNAK ile birlikte üç
adet ücretsiz seçkin tasar›m!

‹çeri¤i:
creative TÜM KUMAfiLAR ‹Ç‹N KASNAK ile birlik-
te üç adet ücretsiz seçkin tasar›m!

‹çeri¤i:
creative KÜÇÜK KASNAK ile birlikte befl adet üc-
retsiz seçkin tasar›m (üç tasar›m ve dü¤me ili¤i).

creative KASNAK 80
80 x 80 mm.

80 X 80 mm’ye kadar nak›fllar ve mükemmel dikifl
sonuçlar› elde etmek için kumafl› çemberler.

820476-096
creative 7570 ve 7562 için. Adaptörlü: creative 
2170, 2144, 2140 ve 2134 için.

creative YUVARLAK KASNAK
80 x 80 mm.

80 X 80 mm’ye kadar nak›fllar ve mükemmel dikifl
sonuçlar› elde etmek için kumafl› çemberler.

820007-096
creative 2170, 2144, 2140, 2134 ve 2124 için

Ayr›ca bulunabilir.



creative KASNAK ADAPTÖRÜ

creative 2170/2144/2140/2134
makinelerinizde, creative KASNAK 80’le
nak›fl yapabilmek için kasnak adaptörünü
kullanabilirsiniz.  

1. Düz bir yüzeye önce d›fl nak›fl kasna¤›-
n›, sonra kumafl› ve creative S‹H‹RL‹ KAS-
NAK'› yerlefltirin.  

2. ‹ç kasna¤›, creative S‹H‹RL‹ KASNAK'›n
üstüne yerlefltirin. ‹ç kasna¤›, d›fl kasna¤›n
içine sokun.   

3. creative S‹H‹RL‹ KASNAK, kumafl› dört
taraf›ndan tutacak flekilde viday› s›k›n.

4. creative S‹H‹RL‹ KASNAK'›, 225 x 140
veya 250 x 225 mm’lik kasnaklarla kulla-
n›yorsan›z Kasnak Klipslerini tutturun.   

5. Tasar›m› iflleyin. creative S‹H‹RL‹ KAS-
NAK'› nak›fl tasar›m›n›n içine s›k›flt›rmama-
ya dikkat edin.  

6. Tasar›m› bitirdikten sonra kumafl› kas-
naktan dikkatlice ç›kar›n.  

creative S‹H‹RL‹ KASNAK
creative S‹H‹RL‹ KASNAK, kumafl›n alt›nda
tela olmadan iyi nak›fl sonuçlar› elde etme-
niz için size yard›mc› olmak üzere tasar-
lanm›flt›r. creative S‹H‹RL‹ KASNAK, nak›fl
tasar›m›n›z›n alt›nda tela kalıntısı istemedi-
¤iniz yerlerde; ipek, organze ve flifon gibi
ince, kaygan ve hafif kumafllarla mükem-
meldir. 

Farkl› ebatlarda bulabilece¤iniz creative
S‹H‹RL‹ KASNAK'› tekrar tekrar kullanabi-
lirsiniz.  

creative HOOP MAGIC (S‹H‹RL‹ KASNAK)

820593-096 80 x 80 mm KASNAK
820804-096 120 x 120 mm KASNAK
820594-096 120 x 115 mm D‹KDÖRTGEN KASNAK
820660-096 130 x 130 mm Tüm kumafllar için KASNAK
820895-096 150 x 150 mm Tüm kumafllar için KASNAK II
820595-096 225 x 140 mm KASNAK
820897-096 240 x 150 mm ANA KASNAK
820596-096 250 x 225 mm GRAND KASNAK
820805-096 360 x 200 mm DELUXE KASNAK

820477-096
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Yarat›c› Nak›fl Aya¤›  

Nak›fl/Sensörmatik Serbest Hareketli Ayak 

creative Sekiz Makaral› ‹plik Ünitesi

NAKIfi � YARATICI KASNAKLAR/AKSESUARLAR

Nak›fl ayaklar›, özellikle Pfaff
dikifl ve nak›fl makinelerinin
nak›fl fonksiyonlar›yla birlikte
kullan›lmak için gelifltirilmifltir.
Makineniz için do¤ru aya¤›
seçin.

Sensörmatik serbest hareketli
ayak, noktalarla yap›lan ve ser-
best hareketli nak›fl için kullan›-
l›r. Ayak, noktalarla yap›lan ve
serbest hareketli nak›fllar›n her
ikisi için de genifl bir görüfl
mesafesi sa¤lar.

Makinenin üstüne tak›l›r ve en
fazla sekiz iplik makaras› için
pimlere sahiptir. ‹plik pimleri,
nak›fl renk de¤ifliklikleri için
numaraland›r›lm›flt›r.

Düflük h›zda serbest hareketle dikifl dikerken bask› aya¤›, di-
kifl oluflturulurken kumafl› dikifl plakas›nda tutmak için her di-
kiflle birlikte yükselecek ve alçalacakt›r. Daha yüksek bir h›z-
da, bask› aya¤› dikifl dikerken kumafl›n üzerinde kayar.
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820252-096 F G*
G* creative 2140, 2144, 2170 hariç

820280-096 E* G**
E* sadece creative 2124

G** sadece creative 2140, 2144, 2170

820809-096  J

820671-096 J



� CREATIVE 4D (4 BOYUTLU) YAZILIMI

Nak›fl tutkusu olan herkes, Pfaff’›n yeni cre-

ative 4D yaz›l›m›na bay›lacak. Nak›fl dün-

yas› asl›nda üç boyutludur ve flimdi siz fi-

kirleriniz ve yarat›c›l›¤›n›zla 4. boyutsunuz. 

Bugüne kadar, ne bu kadar çok çeflitli ya-

rat›c› olanaklar, ne de nak›fl yaz›l›m› kul-

lan›m› bu kadar kolay ve rahat oldu. Ken-

di dünyan›z› tasarlay›n. Favori resimlerini-

zi ve foto¤raflar›n›z› en yeni nak›fl kreas-

yonlar›na dönüfltürün. 

Sevdikleriniz için özel ifllenmifl monogramlar

ve büyüleyici çapraz dikifl motifleri yarat›n. 

Resimleri el yap›m› efektlerle süsleyin. Ta-

sar›m unsurlar›n›, ruh haliniz sizi nas›l

yönlendiriyorsa ona göre düzenleyin ve

kombinleyin. ‹flledi¤iniz herfley 3 Boyut

gerçekli¤inde sunulur. 

Tasar›mlar›n›z› dikmeden önce; en sevdi-

¤iniz ipliklerinizi, kumafl›n›z›, giysi veya

kapitone deseninizi kullanarak gerçe¤e

uygun flekilde önceden görün. Sonuçlar-

dan çok etkileneceksiniz.
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Pfaff creative 4D nak›fl sistemi özellikleri
3 Boyutlu Gerçe¤i Deneyimleyin 

n 7 dokulu kumafl zemini seçiminiz üzerinde tasar›mlar› 3 boyutlu
görün. 

n Tasar›mlar tercih etti¤iniz kasnakta gösterilir.
n Detaylar› yaklaflt›r›n.
n Tasar›mlar› 3 boyutlu bas›n.

Favori renklerinizi seçin:

n 13,000’den fazla iplik, 27 farkl› üretici.
n Özel iplikleri görüntüleyin (metalik, çok renkli ve çeflitli kal›nl›klar

dahil).
n Numaraland›r›lm›fl renk bloklar› ve gerçekçi renk paletiyle kolay renk

de¤iflimleri.
n ‹plik renk paletlerini seçin.
n ColorSort’u (Renk S›n›fland›rma) kullanarak, dikifl dikmeden önce iplik

de¤iflimi say›s›n› azalt›n. 

Sisteminizi 4 boyutlu konfigürasyon sihir-
baz›yla kiflisellefltirin:

n MyThreads’i (‹pliklerim) kullanarak kendi iplik deponuzdan
seçim yap›n.

n MyMachines’i (Makinelerim) kullanarak ba¤lant› seçenek-
lerinizi ayarlay›n.

n MyHoops’la (Kasnaklar›m), en popüler makine markalar›
dahil, kendi kasnaklar›n›z aras›ndan seçim yap›n.

Kolay Kopyala ve Yap›flt›r için, QuickLink araç çubu¤u ve
görünür clipboard (pano).

‹ki farkl› Gönder seçene¤i dahildir: bir nak›fl› makinenize
göndermenin h›zl› ve kolay yolu.

Birçok modelde s›n›rs›z Geri Al/‹leri Al fonksiyonlar› mevcut-
tur.
Yard›m her zaman elinizin alt›nda! Kullan›m K›lavuzu
Kitapç›klar›, H›zl› Baflvuru Kartlar›, ‹nternette S›kça Sorulan
Sorular, interaktif dersleri olan Ö¤renim Merkezi ve çok daha
fazlas›.

Çoklu Format; en popüler nak›fl formatlar›n› yükleyebilir ve kaydedebilirsiniz. 
Kay›tl› dosya tipleri: Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 6), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking/Pfaff (.vp3, .vip),
Husqvarna (.hus), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp),Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) ve Toyota (.10*).

creative 4D yaz›l›m ailesi inan›lmaz
derecede çok yönlüdür 

www.pfaff.com sitesinden veya yetkili Pfaff ma¤aza-
n›zdan daha fazla bilgi edinebilir ve hangi yaz›l›-
m›n sizin için en iyisi oldu¤unu keflfedebilirsiniz.
Olas›l›klar›n tamam› için creative 4D Suite’i seçin.
Tüm özellikleriyle creative 4D yaz›l›m›n›n tüm çeflit-
lerini ve buna ek olarak befl seçkin yarat›c› modül
içermektedir.



creative 4D Nak›fl
Nak›fl tasar›mlar›n›z› ayarlay›n, kiflisellefltirin ve
kombinleyin! Favori nak›fllar›n›z› ekranda yük-
leyin. fi›k monogramlar ekleyerek onlar›, yeni
nak›fllar yaratmak için kombinleyebilirsiniz!
creative 4D Organizer (Düzenleyici) içerir ve
275’ten fazla nak›fl dahildir!  

creative 4D Embroidery 
Extra (Nak›fl Ekstras›)
ExpressDesign Wizards’la (Ekspres Tasa-
r›m Sihirbazlar›), favori resimlerinizden
otomatik olarak harika tasar›mlar yara-
tabilirsiniz. Tasar›mlar› kombinlerken ve-
ya kaydederken, üst üste binmeyi otoma-
tik olarak ortadan kald›r›n! Ayr›ca 4D
Vision içerir! Çoklu nak›fllar› gerçek giy-
silerde, kapitone bloklar›nda ve kumafl-
larda inceleyin! 275’ten fazla nak›fl ve
325’ten fazla clipart resmi dahildir!

creative 4D Design Enhancer
(Tasar›m Ço¤alt›c›)
Tasar›mlar› bölebilir, de¤ifltirebilir ve
tekrar düzenleyebilirsiniz! Mevcut bir
veya birden fazla nak›fltan en sevdi¤iniz
detaylar› ve unsurlar› al›p, onlar› tama-
men yeni bir flekilde de¤ifltirmek için
dahili creative 4D Stitch Editor’› (Dikifl
Düzenleyici) kullan›n. Ayr›ca creative 4D
Design Aligner içerir! Kendi kasna¤›n›z
için büyük tasar›mlar düzenleyin.

creative 4D Cross Stitcher
(Çapraz Dikiflçi)
Güzel çapraz dikifl nak›fllar› tasarlaya-
bilirsiniz. Büyüleyici! El dikifli kalitesinde
ve makine h›z›yla eflsiz çapraz dikifl
tasar›mlar› yarat›n. Hem de son derece
kolay ve kusursuz. 150’den fazla çapraz
dikifl nak›fl› ve unsuru dahildir!

820798-026

USB Nak›fl Hafıza Kartı

Tasar›mlar›n›z›, bilgisayar›n›zdan
USB Nak›fl Hafıza kartına kaydedin.
Tasar›mlar› hafıza kartından creative
vision’›n›za aktar›n. Nak›fllar ve
di¤er dosyalar için ilave haf›za
olarak da kullanabilirsiniz.

Kiflisel Smart Card 
(Ak›ll› Kart)

Bilgisayar›n›z ve creative 2134 veya
creative 2124 nak›fl makinesi aras›n-
da kiflisel ak›ll› kartlar› kullanarak
ba¤lan›n.

820480-096

Programlanabilir 
creative Kart

Nak›fllar› ve 9 mm. dikifl dosyalar›n›,
creative 2170/ 2144 /2140 nak›fl
makinenizde kullanmak için prog-
ramlanabilir bir creative karta/kart-
tan aktar›n.

92 330011 20-001

creative 4D
Organizer
(Düzenleyici) içerir!
275’ten fazla nak›fl
dahildir!

275’ten fazla
nak›fl ve 325’ten
fazla clipart resmi
dahildir!

creative 4D
Design
Aligner
(Tasar›m
Hizalay›c›)
içerir!

creative 4D Sketch (Eskiz)
Kendi serbest hareketli nak›fl
tasar›mlar›n›z› yarat›n! Bir nak›fl sanatç›s›
gibi, de¤erli resimlerinize ifllenmifl doku-
larla güzellefltirerek hayat verebilirsiniz.
Favori makine dikifllerinizi çizmek için
flafl›rt›c› Motif Motion’› (Motif Hareketi)
kullan›n.

820800-026

Opsiyonel:
Inspira 4D Drawing Kit (Çizim Kiti). 4D
Sketch yaz›l›m›n›zla birlikte kullan›lmak
üzere Inspira çizim tablas› ve kalemi,
5000 clipart ve 5000 foto¤raf.

820800-026

170 Resim
Zemini ve
52 Kaligrafi
Zemini
dahildir. 

150’den
fazla çapraz
dikifl nak›fl›
ve unsuru
dahildir!
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creative 4D Organizer
Tasar›mlar›n›z› ve resimlerinizi kolayca
bulabilirsiniz! Nak›fllar›, teker teker veya
partiler halinde bir formattan di¤erine
dönüfltürün. Tasar›mlar›n›z›, gerçekçi iplik
renkleriyle tam ebatta veya küçük görün-
tüler halinde 3 boyutlu olarak gözden
geçirin, tasnif edin, aray›n, inceleyin ve
bas›n. Sizin için tam 100 farkl› harika
nak›fl tasar›m›!  

creative 4D smart card station
(ak›ll› kart istasyonu)
Nak›fl makineniz ve bilgisayar›n›z aras›n-
daki ba¤lant›. creative ak›ll› kart istasyonu,
nak›fl kreasyonlar›n›z› creative ak›ll› kart›n›-
za kaydetmenize imkan verir. Bilgisayar›n›z
ve nak›fl makineniz aras›nda ba¤lant› sa¤-
lar.

NAKIfi � YARATICI 4D YAZILIMI
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820799-026 820802-026

Hepsi birarada!
Pfaff’tan creative 4D Suite
Kendinize ait eflsiz nak›fl kreasyonlar›n›, büyüleyici sonuçlarla tasar-
layabilirsiniz. Pfaff’›n etkileyici yaz›l›m› creative 4D Suite ile herfley
mümkün. creative 4D yaz›l›m grubunun tamam›n› ve ilave 5 inan›lmaz
ekstra modül içerir. ‹lham al›n. Kendi fikirlerinizi tasarlay›n ve iflleyin. 
S›n›rs›z olanaklar dünyan›za hofl geldiniz!

Sadece 4D Suite’te: 5 seçkin modül! 

creative 4D Design Creator (Tasar›m Yarat›c›s›)

Resimden otomatik olarak bir tasar›m yaratabilir, onu flafl›rt›c› dolgu
desenleri ve özel efektlerle bir baflyap›ta dönüfltürebilirsiniz!

creative 4D Fabric Decorator (Kumafl Dekoratörü)
En sevdi¤iniz makine nak›fl› dikifllerini kullanarak kumafl› harika moti-
flerle süsleyebilirsiniz.

creative 4D PictureStitch (Resim Dikifli)
Aile albümlerinizdeki foto¤raflar› kullanarak eflsiz kutlama kartlar›, aile
kapitoneleri (patchwork), çerçevelenmifl portreler ve çok daha fazlas›n›
yaratabilirsiniz.

creative 4D Stitch Artist (Dikifl Sanatç›s›)
Pfaff creative nak›fl makineniz için yeni dikifller yaratabilirsiniz.

creative 4D Font Digitizing
4D Nak›fl Sisteminde kullanmak için kendi Fontlar›n›z› ve fiekillerinizi
yaratabilirsiniz.

55,000’den fazla 
clipart ve 13,000’den
fazla foto¤raf dahil!

creative 4D Suite ayr›ca afla¤›dakileri içermektedir:

creative 4D Embroidery Extra 
creative 4D Vision
creative 4D Organizer
creative 4D Design Aligner
creative 4D Stitch Editor
creative 4D Cross Stitcher
creative 4D Sketch

820791-026

Sizin için 100
farkl› harika
nak›fl tasar›m›!



� AKSESUARLAR
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Kapitone
Yapma
Kapitone, dünyadaki milyonlarca
coflkulu kapitoneciye göre bir
tutkudur. Fakat bir Pfaff’la kapi-
tone yapmak neden çok daha
e¤lencelidir? Belki de makineleri-
mizin ak›ll› teknolojisi ya da 
hünerli elleriniz taraf›ndan
yap›lan her kapitonenin, nefes
kesici güzellikte ve yüksek kaliteli
bir obje haline dönüflmesini
sa¤layarak makinenize efllik eden
genifl aksesuar çeflitleri
nedeniyledir.

Daha fazla bilgi için www.pfaff.com web sitemizi düzenli
olarak kontrol edebilir veya en yak›n›n›zdaki yetkili Pfaff
bayisini ziyaret edebilirsiniz.  



1/4 inçlik Kapitone Aya¤› IDT™’li

� AKSESUARLAR

Kapitoneler, yast›klar, duvar
hal›lar› – tüm bunlar›n büyüsü,
el ifli cazibesinde gizlidir. Fa-
kat birçok farkl› nedenden, gün
geçtikçe daha fazla kapitoneci
makinede kapitone yapman›n
avantajlar›n› keflfetmektedir.
Makinede kapitone yapmak
çok daha h›zl›d›r ve daha çok
dekoratif ve yarat›c› olanaklar
sunar. Do¤ru bask› aya¤›yla,
ince kapitone ifllerini basitleflti-
rebilir ve mükemmel sonuçlar›
garanti edebilirsiniz. Pfaff’ta
özellikle kapitonecilerin ihtiyaç-
lar›na uymak üzere tasarlan-
m›fl farkl› aksesuarlar bulabilir-
siniz.

Makine modeliniz için hangi bask› ayak-
lar›n›n mevcut oldu¤unu görmek üzere
çeflitli Pfaff dikifl makinelerinin kod nu-
maralar›n› lütfen not edin.

Kapitone, aralar›nda bir  yor-
ganl›k pamuk kat› bulunan iki
kattan oluflur. Kapitonenin üst
kat›n› oluflturmak için sürekli de-
¤iflen desenlerde birçok kumafl
parças› biraraya getirilebilir.
1/4 inçlik Kapitone Aya¤›, özel-
likle bu kumafl parçalar›n› birlefl-
tirmek için uygundur. ‹¤ne ile
aya¤›n d›fl kenar› aras›ndaki
boflluk 1/4 inç (6.3 mm) ve i¤ne
ile aya¤›n iç kenar› aras›ndaki
boflluk ise 1/8 inçtir (3.15 mm).

1. 1/4 inçlik Kapitone Aya¤›n› monte edin.
2. IDT™’yi ba¤lay›n (makinenizde mevcutsa).
3. Düz dikifl kullanarak kumafl› dikin.
4. 1/4 inçlik dikifl yeri bofllu¤u kullan›rken kumafl› aya¤›n
d›fl kenar› boyunca, 1/8 inçlik dikifl yeri bofllu¤u kullan›rken
kumafl› aya¤›n iç kenar› boyunca yönlendirin.
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1/4 inçlik fieffaf Kapitone Aya¤›, IDT™’li

1/4 inçlik Sa¤ K›lavuz Aya¤›, IDT™’li

1/4 inçlik fieffaf Sa¤ K›lavuz Aya¤›, IDT™’li

1/4 inçlik fieffaf Kapitone Aya-
¤›, 1/4, 1/8 ve 3/8 inçlik dikifl
yerlerini dikerken aç›k görüfl
sa¤lad›¤›ndan kumafl parçalar›-
n› birlefltirmek için mükemmel-
dir. Bask› aya¤› üzerindeki k›r-
m›z› çizgiler, i¤nenin önünde
ve arkas›nda 1/4 inçlik eksen
noktalar›n› iflaret eder.

1/4 inçlik Sa¤ K›lavuz Aya¤›,
parçalar› birlefltirirken mükem-
mel 1/4 inçlik dikifl yerleri elde
etmenize yard›mc› olmak için
tasarlanm›flt›r. Sadece kumafl
kenar›n› k›lavuzun bitifli¤inde
tutun. ‹¤neyle sa¤ k›lavuz ara-
s›ndaki mesafe 1/4 inçtir. Ayr›-
ca 1/4 inçlik Sa¤ K›lavuz Aya-
¤›; bloklar›, yorgan pamu¤unu
ve arkay› birlikte dikerken bir
blo¤un kenar›ndan mükemmel
bir 1/4 inçlik üst dikifl mesafesi
sa¤lar. 

1/4 inçlik Aç›k Sa¤ K›lavuz
Aya¤›, 1/4 inçte birlefltirilmifl
mükemmel dikifl yerleri elde
etmenize yard›mc› olmak için
tasarlanm›flt›r. Sadece kumafl
kenar›n› k›lavuzun bitifli¤inde
tutun. Aç›k ayak, dikifl dikerken
bak›fl için mükemmel görüfl
mesafesi sa¤lar. ‹¤neyle sa¤
k›lavuz aras›ndaki mesafe 1/4
inçtir.
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820883-096 D E G J IDT™’li

820541-096 B C D E F G J IDT™’li

820881-096 D E G J IDT™’li

Parçalar› birlefltirme:
1. 1/4 inçlik fieffaf Sa¤ K›lavuz Aya¤›n› tak›n
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Düz bir dikifl seçin.
4. Kumafllar›n ön yüzlerini birlikte bask› aya¤›n›n alt›na yer-
lefltirin, k›lavuz kumafl›n kenar›nda olsun.
5. Sa¤ k›lavuza de¤ecek flekilde kenarlar› yönlendirirken
bloklar› birlikte dikin.

Üst dikifl: 
Ayr›ca 1/4 inçlik fieffaf Sa¤ K›lavuz Aya¤›, giysilerinizde ve-
ya ev dekorasyonu projelerinizde, kapitone yaparken bir blo-
¤un kenar›ndan mükemmel bir 1/4 inçlik üst dikifl mesafesi
sa¤lar. 1/4 inçlik Sa¤ K›lavuz Aya¤›n›n aç›klamalar›na bafl-
vurun.  

1. ‹ki kumafl parças›n› ön yüzleri biraraya gelecek flekilde
yerlefltirin.
2. Düz dikifli ve dikifl uzunlu¤u 2.5’i seçin.
3. IDT™’yi ba¤lay›n.
4. Kumafl› bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin.
1/8 inç’lik dikifl yeri bofllu¤u kullan›rken, kumafl›, ayak ucu-
nun iç kenar› boyunca yönlendirin.
1/4 inç’lik dikifl yeri bofllu¤u kullan›rken, kumafl›, ayak ucu-
nun d›fl kenar› boyunca yönlendirin.
3/8 inç’lik dikifl yeri bofllu¤u kullan›rken, kumafl›, aya¤›n d›fl
kenar› boyunca yönlendirin
5. Kumafl›n sonundan 1/4 inç dönmek için, kumafl›n kenar›
aya¤›n üzerindeki ilk k›rm›z› iflarete geldi¤inde dikmeyi
b›rak›n.

Parçalar› birlefltirme:
1. 1/4 inçlik Sa¤ K›lavuz Aya¤›n› tak›n.
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Düz bir dikifl seçin.
4. Kumafllar›n ön yüzlerini birlikte bask› aya¤›n›n alt›na yer-
lefltirin, k›lavuz kumafl›n kenar›nda olsun.
5. Sa¤ k›lavuza de¤ecek flekilde kenarlar› yönlendirirken
bloklar› birlikte dikin.  

Üst dikifl:
1. 1/4 inçlik Sa¤ K›lavuz Aya¤›n› tak›n.
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Düz bir dikifl, streç dikifl veya el yap›m› görünümlü düz di-
kifl kapitone dikiflini seçin.
4. Kapitoneyi bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin, kenar k›lavuzu
dikifl yeri kanal›nda veya kumafl blo¤unun kenar›nda olsun.
5. Blo¤un etraf›n› dikin, herbir blok kenar›ndan mükemmel
bir 1/4 inçlik mesafe elde edeceksiniz. 



Kanallı Dikifl Aya¤› 
IDT™’li

fieffaf Kanallı Dikifl Aya¤›, IDT™’li

Sensörmatik Serbest Hareketli Ayak

fieffaf Kanall› Dikifl Aya¤›, mü-
kemmel bir görüfl alan› sa¤lar
ve kapitonenizin üstünde mü-
kemmel kapitone dikifli elde et-
menize yard›mc› olmak için ta-
sarlanm›flt›r. Mükemmel
‘’kanallı’’ dikifl dikmek için k›la-
vuz dikifl yerinin üstünde düz-
günce dolafl›r.

Sensörmatik serbest hareketli
aya¤›, dikiflle yap›lan ve ser-
best hareketli nak›fl için kulla-
nabilirsiniz. Ayak, dikiflle yap›-
lan ve serbest hareketli nak›flla-
r›n her ikisi için de genifl bir
görüfl mesafesi sa¤lar.

Düflük h›zda serbest hareketle dikifl dikerken, bask› aya¤›,
dikifl oluflturulurken kumafl› dikifl plakas›nda tutmak için her
dikiflle birlikte yükselecek ve alçalacakt›r. Daha yüksek bir
h›zda, bask› aya¤› dikifl dikerken kumafl›n üzerinde kayar.

1. fieffaf Kanallı Dikifl Aya¤›n› monte edin.
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Düz bir dikifl (veya sa¤lamlaflt›r›lm›fl düz dikifl ya da düz
dikifl el ifli görünümlü kapitone dikifli gibi ortalanm›fl bir i¤ne
pozisyonu olan bir baflka dikifli) seçin.
4. Kapitoneyi bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin, k›lavuz birleflti-
rilen kapitone yamalar›n›n dikifl yerinin (kanal›n) içinde olsun.
5. Bask› aya¤›n›n k›lavuzu, tam olarak birlefltirilen dikifl yer-
lerinin ortas›n› izleyecektir, böylece mükemmel bir flekilde
kapitone yapabilirsiniz.

Kanallı Dikifl Aya¤›, kapitoneni-
zin üstünde mükemmel kapitone
dikifli elde etmenize yard›mc› ol-
mak için tasarlanm›flt›r. Mükem-
mel “kanallı” dikifl dikmek için,
k›lavuz dikifl yerinin üstünde
düzgünce dolafl›r.

1. Kanallı Dikifl Aya¤›n› monte
edin.
2. IDT™’yi ba¤lay›n.
3. Düz bir dikifl (veya sa¤lamlafl-
t›r›lm›fl düz dikifl ya da düz dikifl
el ifli görünümlü kapitone dikifli
gibi ortalanm›fl bir i¤ne pozisyo-
nu olan bir baflka dikifli) seçin. 
4. Kapitoneyi bask› aya¤›n›n al-
t›na yerlefltirin, k›lavuz birlefltiri-
len kapitone yamalar›n›n dikifl
yerinin (kanal›n) içinde olsun.
5. Bask› aya¤›n›n k›lavuzu, tam
olarak birlefltirilen dikifl yerleri-
nin ortas›n› izleyecektir, böylece
mükemmel bir flekilde kapitone
yapabilirsiniz.
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fieffaf Uçlu, Serbest Hareketli Ayak  

Kapitone Yapma K›lavuzu

Kenar K›lavuzu/Kapitone Yapma K›lavuzu

KAP‹TONE YAPMA � AKSESUARLAR

fieffaf Uçlu Serbest hareketli
Ayak ile serbest hareketli hari-
ka dikifller dikebilir ve kapitone
yapabilirsiniz. Bu ayak, serbest
hareketli dikifliniz ve kapitone-
niz için en iyi görüfl alan›n›
sa¤lamak üzere önünde ekstra
genifl bir bölmeye sahiptir.  

Bu k›lavuz, özellikle kapitone
esnas›nda düz çizgiler dikerken
çok ifle yarar. Kapitone Yapma
K›lavuzu, sökülebilir plastik k›-
lavuz sayesinde bask› aya¤›n›n
soluna veya sa¤›na monte
edilebilir.

Bu k›lavuz, özellikle kapitone
esnas›nda düz çizgiler dikerken
çok ifle yarar. Harika kapitone
dikifli efektleri için istedi¤iniz
düz dikifli veya dekoratif dikifli
kullanabilirsiniz.

1. IDT™’nin ba¤lant›s›n› kesin. 
2. Baskı aya¤› tutucusunun arkas›ndaki küçük gümüfl viday›
dikkatlice gevfletin. 
3. Bask› aya¤›n› yavaflça birlikte s›k›n ve aya¤›n i¤nesini,
bask› aya¤› tutucusunun crosshole’unun içine, gidebilece¤i
kadar uza¤a do¤ru yönlendirin. Aç›k kolun, i¤ne kelepçesi-
nin yukar›s›nda oldu¤undan emin olun.  
4. Gümüfl viday› s›k›n.
5. Makinenizin dokunmatik ekran›ndaki serbest hareket simge-
sini seçerek veya bask› aya¤› kald›r›c›s›n› serbest hareket pozis-
yonuna manuel olarak ayarlayarak fieffaf Uçlu Serbest Hareketli
Aya¤› serbest hareket/örgü pozisyonuna indirin. 
6. Besleme difllilerini düflürün.
7. Bir düz veya zigzag dikifl seçin.
8. Eflit bir h›z› koruyarak, kumafl›n›z› elle hareket ettirin.

Besleme difllileri düflürüldü¤ü için kumafl› elle hareket ettirmek
zorunda oldu¤unuzu unutmay›n. Eflit dikifller için, kumafl›n›z›
yumuflak ve sabit olarak hareket ettirin.

1. Bask› aya¤› tutucusunun arkas›ndaki viday›, k›lavuzu deli-
¤e sokacak kadar gevfletin. Viday› s›karak k›lavuzu sabitle-
yin.  
2. ‹stedi¤iniz bir dikiflle bir dikifl yeri dikin. 
3. K›lavuzu, dikmifl oldu¤unuz dikifl yerinin üzerine yerleflti-
rin ve bir kez daha dikin. Bu, dikifl yerlerini seçmifl oldu¤unuz
mesafeye yerlefltirecektir.

1. Bask› aya¤› bile¤inin arkas›ndaki viday›, k›lavuzu deli¤e
sokacak kadar gevfletin. Viday› s›karak k›lavuzu sabitleyin.
2. ‹stedi¤iniz bir dikiflle bir dikifl yeri dikin.
3. K›lavuzu, dikmifl oldu¤unuz dikifl yerinin üzerine yerleflti-
rin ve bir kez daha dikin. Bu, dikifl yerlerini seçmifl oldu¤unuz
mesafeye yerlefltirecektir.
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820544-096  C D E F G 
820780-096  J

820279-096 A* B C D E F G J
A* sadece varimatic 6085, 6086 ve 6087

820251-096 A* B C D E F G J
A* Varimatic 6085, 6086 ve 6087 hariç



Yuvarlak ‹¤ne Delikli 
Düz Dikifl Aya¤›

Düz Dikifl ‹¤nesi Plakaları

Yuvarlak ‹¤ne Delikli Düz Dikifl
Aya¤›, kapitone ve yama ifli
için harikad›r. Yuvarlak delik,
kusursuz düz dikifl yerlerini ga-
ranti eder. Ayr›ca bu ayak, ince
kumafllarla çal›flmak için çok
uygundur. Bu ayak Düz Dikifl
‹¤ne Plakas›yla birlikte kullan›-
l›rsa dikifl yerleri çok daha mü-
kemmel olacakt›r.

1. Düz dikifli seçin.
2. Düz Dikifl Aya¤›yla birlikte
IDT™’yi ba¤lay›n.

‹PUCU: Kal›n iplikle dikifl di-
kerken bir üst dikifl i¤nesi kulla-
n›n. Gömlek yakalar›n›n, etiket-
lerin v.b. kenarlar›na düz dikifl-
ler dikmek için harikad›r.  
Dikkat: Düz dikifl dikerken orta
i¤ne pozisyonunu kullan›n.

Düz Dikifl ‹¤nesi Plakas›, ku-
mafl›n i¤ne plakas›na çekil-
mesini önlerken dikifl yerinin
bafl›nda ve sonunda eflit ku-
mafl beslemesini garanti
eder. Yuvarlak ‹¤ne Delikli
Düz Dikifl Aya¤›yla kullan›l-
d›¤›nda, kapitone ve yama
ifli için idealdir.

820235-096 B C D E F G J IDT™’li
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820247-096 F G 820276-096 C D* E**
D* Stretch ve Jean 6091 hariç
E** sadece tiptronik 2020 ve expression 2024

820290-096 E

‹nç ‹flaretli, Standart Zigzag ‹¤nesi Plakas› 
412 96 43-02 J

‹nç ‹flaretli, Düz Dikifl ‹¤nesi Plakas›  
412 96 43-04 J



Serbest Hareketli K›lavuz aparatı

Çift Besleyicili Kapitone Kılavuzu

Kapitone Masas›

KAP‹TONE YAPMA � AKSESUARLAR

Serbest Hareketli K›lavuz
aparatı, serbest hareketli dikifl,
kapitone veya nak›fl yaparken
bir kapitoneyi veya kumafl›
yönlendirmek için mükemmel-
dir. K›lavuz aparatının alt tara-
f›ndaki yüzey, kumafl› gergin
tutar ve kumafl› herhangi bir
yöne hareket ettirmek için tuta-
maklar sa¤lar.

Çift Besleyicili Kapitone
Kılavuzu, bir düz dikifl dikerken
kumafl beslemesine daha yumu-
flak olarak yard›mc› olur. Ku-
mafl, üst ve alt besleme difllileri
taraf›ndan tutuldu¤u ve beslen-
di¤i için kaymadan veya büzül-
meden dikilebilir.

820492-096 C* E G
C* sadece tiptronik 2010 ve expression 2014
820887-096 J

1. Bir serbest hareketli bask› aya¤› monte edin. 
2. Makinenizi, serbest hareketli/örme dikifle ayarlay›n.  
3. ‹stedi¤iniz bir dikifl seçin.  
4. K›lavuz aparatınızı, serbest hareketli dikilecek kapitone
veya kumafl›n üstüne yerlefltirin.
5. Tutamakları tutun ve en iyi sonucu elde etmek için kapi-
toneyi sabit bir h›zla hareket ettirin.

Çift Besleyicinin makineye monte edilmesi:
1. ‹¤neyi ve bask› aya¤›n› kald›r›n.
2. Gövdedeki viday› ç›kar›n. 
3. Çift Besleyiciyi, i¤ne kelepçesindeki levye ile gövdeye
monte edin ve vidayla sabitleyin.     
4. Makineyi düflük ila orta h›zda çal›flt›r›n.

Kapitone Yapma K›lavuzunun Çift Besleyiciye
monte edilmesi:
1. Kapitone Yapma K›lavuzunu, Çift Besleyicinin arkas›ndaki
yuvan›n içine itin.  
2. K›lavuzu sa¤a veya sola hareket ettirerek istenilen kapi-
tone geniflli¤ini ayarlay›n.

Sa¤lam pleksiglastan yap›lan bu
harika masa, kapitonecilerin ihtiyaç
duyduklar› ilave alan› sa¤lamak için
çal›flma alan›n›z› hayli büyütür. Çok
büyük kapitone projelerinin bile
rahatça üstesinden gelebilirsiniz.  
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� TÜM MAK‹NELER  � AKSESUARLAR
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Sürfile
Yap›c›/
Overlok
Dikifl dikmeyi seviyor musunuz?
Günümüzün tüm harika kumafllar›
ve kenar fleritleriyle çal›flmaktan
zevk al›yor musunuz? Sonuçlar›n,
kaliteli haz›r giyim kadar mükemmel
olmas›n› istiyor musunuz? Öyleyse
bir Pfaff sürfile yap›c›/overlo¤a
ihtiyac›n›z var! Dikifl makinenizin
ideal tamamlay›c›s›d›r. Dikifl 
makinenizin durdu¤u yerde o
devam eder.

Daha fazla bilgi için, www.pfaff.com web sitemizi düzenli
olarak kontrol edebilir veya en yak›n yetkili Pfaff bayinizi ziyaret
edebilirsiniz.



� B‹R BAKIfiTA TÜM MAK‹NELER 

Üç adet i¤ne, 10 adede kadar iplik ve 30 dikifl program›! 5
mm. ve 2 mm’lik reçme dikiflli, befl iplikli makine. Sekiz harika
dekoratif dikiflle ve kombine renkli ipliklerle eflsiz dekoratif
detaylar yaratabilirsiniz.

13 adet dikifl, 5 mm’lik reçme dikifli, eflit kumafl
beslemesi için diferansiyel besleme ve otomatik
iplik tansiyonuna sahip, dört iplikli makine.

14 adet dikifl, diferansiyel besleme ve iki iplikli
kamal› reçme dikifline sahip, dört iplikli makine.

Yedi adet dikifl ve sürekli olarak eflit kumafl beslemesi için
diferansiyel beslemeye sahip, dört iplikli makine.

18 adet dikifl, 5 mm’lik reçme dikifli, diferansiyel besleme ve
kaliteli haz›r giyimdeki gibi profesyonel dikifllere sahip, befl
iplikli makine!
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Bant ve Örgü Aya¤› Q 

� AKSESUARLAR

Aksesuar Katalo¤u 67

820320-096  4874/4872/4862/4852

Birçok dikifl sever, bir sürfile/
overlok makinesinin bitmifl ke-
narlardan çok daha fazlas›n›
yapabilece¤ini fark etmez!
Do¤ru bir bask› aya¤›yla deko-
ratif vurgular yapabilir ve mü-
kemmel detaylar ortaya ç›kara-
bilirsiniz. Plilerin dikilmesi, bon-
cuklar›n tutturulmas›, büzgü ya-
p›lmas› veya dantelle çal›fl›lmas›
– sürfile/overlok makinesi, bir-
çok ifli bir dikifl makinesinden
çok daha iyi ve çok daha h›zl›
yapabilir!  

Makine modeliniz için hangi bask› ayak-
lar›n›n mevcut oldu¤unu görmek için çeflit-
li Pfaff Sürfile Yap›c›/Overloklara ait
numaralar› lütfen not edin.

1. Makineyi 2 i¤neli reçme kenar bask›s› geniflli¤ine ayarlay›n.

2. Bant ve Örgü Aya¤› Q’nun üzerindeki yuvaya, 3/8 inç (1
cm.) geniflli¤inde kurdele veya band› sokun ve aya¤› makine-
ye monte edin.    

3. Suyla ç›kan veya uçucu bir iflaret kalemiyle kumafl›n üzeri-
ne yerlefltirme çizgileri iflaretleyin. 

4. Kumafl› ve kurdeleyi veya band›, bask› aya¤›n›n alt›na yerlefl-
tirin ve i¤neleri kumafl›n içine indirin. Bask› aya¤›n› indirin.

5. ‹lk birkaç dikifli dikin ve iplikleri bask› aya¤›n›n yak›n›nda
tutturun. 3. ad›mda çizdi¤iniz çizgileri k›lavuz olarak kullana-
rak dikmeye devam edin.   

Önerilen Kumafl: Kot, tiflört veya sweatshirt örmeleri, keten.

Bant ve Örgü Aya¤› Q, kur-
deleleri, bantlar› ve örgüleri
dikmek için kullan›l›r.



Biye Dikifl Aya¤›

Biye Dikifl Aya¤›, biye yapar-
ken veya bir dikifl yerine biye
koyarken kordonu yönlendirmek
için kullan›l›r. Aya¤›n alt›nda
bulunan özel bir kanal, biyeyi
tam olarak yönlendirmenize
yard›mc› olur. Biye Dikifl Aya¤›,
biye yapma ve takma ifllemini
h›zland›r›r.

4874 /4872 / 4862 / 4852: Makineyi 5 iplikli güvenli
dikifl geniflli¤ine veya zincir dikifline ayarlay›n.

Hobbylock 4764: Makineyi 3 veya 4 iplikli overlok dikifli-
ne ayarlay›n.  

1. Normal aya¤› Biye Dikifl Aya¤›yla de¤ifltirin.
2. Bir kumafl karesini ikiye kesin ve biyeyi, iki kumafl parça-
s›n›n aras›na (ön yüzler bir arada olacak flekilde) dikifl yeri
çizgisi boyunca uzat›n.
3. Kumafl parçalar›n›, biye aya¤›n alt›ndaki kanalda yatacak
flekilde, aya¤›n alt›na sokun.  
4. Biyeyi dikifl yerinin içine sürfileyle dikin.

Önerilen Kumafl: ‹nce pamuklu dokuma kumafl, pamuklu
kumafl, keten.

Güzel kumafllar›n ve yarat›c› fikirlerin keyfini
ç›kar›n! Özellikle Pfaff sürfile yap›c›lar›/over-
loklar› için gelifltirilmifl, opsiyonel bask› ayak-
lar›n› kulland›¤›n›zda, yarat›c›, profesyonel
süslemeleri yapmak çok kolayd›r. Boncuklar›
veya danteli tutturun, biye yap›n, mükemmel
pliler dikin, kurdeleler ekleyin, kemer köprü-
leri – ve çok daha fazlas›n› - yap›n!
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Kordonlama Aya¤› K

Kordonlama B›ça¤› K1

Kordonlama K›lavuzu K2

SÜRF‹LE YAPICI/OVERLOK � AKSESUARLAR

Kordonlama Aya¤› K, nervür
veya kordonlu nervür yapmak
için, Kordonlama B›ça¤› K1
veya Kordonlama K›lavuzu K2
ile birlikte kullan›labilir.  

Kordonlama B›ça¤› K1, dolgulu
nervürler yaratmak için
Kordonlama Aya¤› K ile birlikte
kullan›l›r. 

Kordonlama K›lavuzu K2, ipek
veya s›rma flerit kullanarak dol-
gulu nervürler yaratmak için,
Kordonlama Aya¤› K ile birlikte
kullan›l›r.

Ayr›ca Kordonlama K›lavuzu
K2, kendi dekoratif örme kenar
fleridinizi yaratman›z için Bant
ve Örme Aya¤› Q ile birlikte
kullan›labilir.  

Aksesuar Katalo¤u 69
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1. Makineyi 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – dar’a ayarlay›n.
2. Kordonlama Aya¤› K’y› monte edin.
3. Sürfile yap›c›n›n/overlo¤un sol yandaki kapa¤›n› aç›n.
Kordonlama B›ça¤› K1’i nervür aya¤›n›n üstündeki kanal›n
alt›na kayd›r›n ve k›lavuzun üstündeki çenti¤i, i¤ne plakas›n›n
üstündeki deli¤in içine sokun. Sol kapa¤› kapat›n.   
4. Kumafl›, ön yüzü yukar›ya bakacak flekilde, k›lavuzun üs-
tüne ve aya¤›n alt›na yerlefltirin.   
5. ‹¤neleri kumafl›n içine indirin ve aya¤› indirin.
6. Birkaç dikifl dikin. Durun ve iplikleri bask› aya¤›n›n yak›-
n›nda tutturun. Orta h›zda dikmeye devam edin.  

Önerilen Kumafl: ‹nce kumafllar.

‹pucu: Bir sonraki nervür için bask› aya¤› kenar›n› k›lavuz
olarak kullan›n. Nervürler aras›nda daha fazla mesafe ister-
seniz Kapitone K›lavuzunu kullanabilirsiniz.  

1. Makineyi 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – dar’a ayarlay›n.
2. Kordonlama Aya¤› K’y› monte edin.
3. ‹pi, Kordonlama K›lavuzu K2 üzerindeki sol aç›kl›ktan geçirin.
4. Sürfile yap›c›n›n sol yandaki kapa¤›n› aç›n ve K›lavuz
K2’nin üzerindeki çenti¤i, i¤ne plakas›n›n içindeki deli¤e so-
kun. Kapa¤› kapat›n.
5. ‹pi, aya¤›n arkas›nda 2” (5 cm)’lik bir kuyruk b›rakarak,
aya¤›n üstündeki nervür kanal›n›n alt›na yerlefltirin. 
6. Kumafl›, ön yüzü yukar› bakacak flekilde, ipin üstüne ve
bask› aya¤›n›n alt›na yat›r›n. ‹¤neleri kumafl›n içine indirin ve
bask› aya¤›n› alçalt›n.
7. Birkaç dikifl dikin. Durun ve iplikleri bask› aya¤›n›n yak›-
n›nda tutturun. Orta h›zda dikmeye devam edin. 

Önerilen kumafl: ‹nce kumafllar. 

1. Sürfile yap›c›y›/overlo¤u yuvarlat›lm›fl kenar veya 3 iplikli
overloklu dikifl yeri – genifl veya dar’a ayarlay›n.
2. Üstteki lüpere dekoratif iplik, i¤neye ve alttaki lüpere çok
amaçl› sürfile ipli¤i geçirin.  
3. Bant ve Örme Aya¤› Q’yu monte edin. Kesim geniflli¤i
kadran›n› en genifl ayar›na getirin. Kesim b›ça¤›n› afla¤› po-
zisyona getirin.
4. Dar ipi veya band›, Kordonlama K›lavuzu K2 üzerindeki
sa¤ aç›kl›ktan geçirin.
5. Sürfile yap›c›n›n sol kap›s›n› aç›n ve Kordonlama K›lavuzu
K2’nin alt taraf›ndaki çenti¤i i¤ne plakas›n›n içindeki deli¤e
sokun. Kap›y› kapat›n.
6. ‹pli¤i i¤nenin sa¤›na yerlefltirin ve bask› aya¤›n› alçalt›n.
7. Sabit bir h›zda dikin.  

Önerilen kumafl: Kordon, kurdele veya bant.



Boncuk Kenar Aya¤› P

Boncuk Kenar Aya¤› P, boncuk-
lu kenar süsü ve inciler tuttur-
mak için kullan›l›r. Aya¤›n al-
t›ndaki kanal, boncuklar›n ser-
bestçe hareket etmesini sa¤lar.

1. Makineyi, 2 iplikli yass› kilit – genifl’e veya 2 iplikli yass›
kilit – dar’a ayarlay›n.
2. Boncuk Kenar Aya¤› P’yi monte edin.
3. Boncuk ebad›na (minimum 4 mm.) göre dikifl uzunlu¤unu
2.5 ve 4 aras›nda ayarlay›n.
4. Lüper kapa¤›n› aç›n, üst b›ça¤› indirin, lüper kapa¤›n›
tekrar kapat›n.
5. Boncuklar› bask› aya¤› kanal›n›n alt›na yerlefltirin ve bask›
aya¤›n›n arkas›ndan öteye do¤ru uzat›n. Bask› aya¤›n› indirin.
6. Boncuklar› yerlerinde tutmak için, volanı döndürerek ilk 2
dikifli dikin.
7. Suyla ç›kan bir iflaret kalemiyle kumafl›n üzerine bir çizgi
çizin ve kumafl› bu çizgiden katlay›n. Katlanm›fl kumafl› bask›
aya¤›n›n alt›na, i¤ne plakas›n›n kenar›ndan yaklafl›k 1/8 inç
(3 mm) uza¤a yerlefltirin. Dikiflin yar›s› kumafl üzerinde, yar›s›
kat kenar›n›n d›fl›nda olacakt›r. ‹¤neyi kumafl›n içine indirin.
Kat› yönlendirerek yavaflça dikin. Kumafl› düz olarak çekin.

Önerilen kumafl: Kot, sweatshirt muflonu, keten, saten.

Örtüler veya perdeler gibi büyük proje-
ler, bir sürfile yap›c›/overlokla mükem-
mel bir flekilde dikilebilir. Özel bask›
ayaklar›, harika sonuçlar elde etmenize
yard›mc› olacakt›r. Kenarlar profesyonel
bitifllere sahip olur. 
‹pucu: Her dikifl yerini dekoratif bir
detaya dönüfltürmek için kontrast renkte
iplik kullan›n.
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Gizli Dikifl Bask› Aya¤› D

Cetvelli Kenar K›lavuzu (Ölçü Birimli Kenar K›lavuzu)

Dantel ve Örme K›lavuzu H1

SÜRF‹LE YAPICI/OVERLOK � AKSESUARLAR

Gizli Dikifl Bask› Aya¤› D, gizli
kenar bask›lar›n› ve dekoratif
dikiflleri dikmek için kullan›l›r.  

Cetvelli Kenar K›lavuzu, kumafl
kenar›n› yönlendirmek, kesim
geniflliklerini ve dikifl yeri genifl-
liklerini efl zamanl› ölçmek için
Standart Bask› Aya¤›yla birlikte
kullan›l›r.

Dantel ve Örme K›lavuzu H1,
dantel veya örmeyi kumafl›n alt
taraf›na uygulamak için Çok
Amaçl› Ayak M ile birlikte kul-
lan›l›r.

Aksesuar Katalo¤u 71
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1. Makineyi, 3 iplikli overlok dar dikifle veya 4 iplikli overlo-
¤a ayarlay›n.
2. Gizli Dikifl Bask› Aya¤› D’yi monte edin.
3. Kenar bask›s›n› istenilen miktarda katlay›n ve ütüleyin. Ke-
nar bask›s›n›, kumafl›n sa¤ taraf›na do¤ru kendi üzerine k›v›-
r›n. Kenar› 1/4 inç (6 mm) aç›k b›rak›n.  
4. Kenar bask›s›n›, kat, k›lavuza karfl› olarak, aya¤›n alt›na
yerlefltirin. K›lavuzu, i¤ne kat›n bir ipli¤ini yakalayacak flekil-
de ayarlay›n.

Not: 2 iplikli dar sürfile dikifl yeri de kullan›labilir. 

Önerilen kumafl: Yün, gabardin, triko, keten.

(hobbylock 4764 için iki farkl› ayak mevcuttur. Gizli Dikifl
Bask› Aya¤› 0.5, ince-orta kal›nl›kta kumafllar için kullan›l›r.
Gizli Dikifl Bask› Aya¤› 1.0, orta kal›nl›kta-kal›n kumafllar için
kullan›l›r)

Kesintisiz biye yaratmak için:
1. Sürfile yap›c›y› 3 iplikli overlok dikifl yeri – dar’a ayarlay›n.
2. Standart Bask› Aya¤›n› monte edin ve levyeyi B pozisyo-
nuna ayarlay›n.
3. Kumafl›n bir taraf›ndaki kenardan yaklafl›k 12 inç (30.5
cm) uza¤a bir iflaret koyun. Bu iflaretten üst köfleye bir çizgi
çizin. Kumafl› bu çizgiden keserek düzeltin. Kenar›n 1 1/8
inç (2.8 cm) uza¤›na bir iflaret koyun.
4. Kesilen kenarlar› 1 1/8 inç (2.8 cm) uzat›lanla birlikte di-
kin. Böylece spiral bir dikifl yeri olan ilginç biçimli bir boru
oluflacakt›r.
5. ‹¤neyi ve ipli¤i sürfile yap›c›dan ç›kar›n.
6. Ölçü Birimli Kenar K›lavuzunu, Aksesuar Tutucu Taban›na
monte edin ve makineye sabitleyin.  
7. Kumafl› k›lavuzun üzerine yerlefltirin ve biyenin uzun boy-
lar›n› kesin. Uzat›lm›fl kumafl kenar›, k›lavuzun yan›na hafifçe
dokunacakt›r. Biye geniflli¤inin eflit olmas› için kumafl› düz
tutmak önemlidir.

Önerilen kumafl: Tüm kumafllar.

*Ayr›ca Aksesuar Tutucusu ve Tutturma Vidalar›na ihtiyac›n›z
olacakt›r (sayfa 77’ye bak›n).

1. Makineyi, 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – genifl, reçme kenar
bask›s› – dar veya 3 i¤neli reçme kenar bask›s›na ayarlay›n.
2. Çok Amaçl› Ayak M ile Dantel ve Örme K›lavuzu H1’i
monte edin. 
3. Kumafl›n kenar bask›s›n› 1/4 inç (6 mm) k›v›r›n, parmakla
veya ütüyle bast›r›n.
4. Katlanm›fl kenar› H1 k›lavuzuna yerlefltirin ve kumafl›, bas-
k› aya¤›n›n alt›na kayd›r›n.
5. Danteli, H1 K›lavuzun sa¤ taraf›na ve bask› aya¤›n›n alt›-
na yerlefltirin.
6. ‹lk birkaç dikifli dikin ve dikifl pozisyonunu, sa¤ dikifl, ke-
nara olabildi¤ince yak›n olacak flekilde, bask› aya¤› üzerin-
deki vidayla ayarlay›n. Kumafl› sol elinizde, danteli sa¤ eli-
nizde tutun ve dikmeye devam edin.  

Önerilen kumafl: Patiska, pamuklu, triko.



Kenar Baskı K›lavuzu H2

Biye K›lavuzu H3

Çok Amaçl› Ayak M

Kenar Baskı K›lavuzu H2,
kumafl›n 1 inçini (2.5 cm.)
k›v›rmak ve reçme dikifliyle
kenar bask›s› yapmak için Çok
Amaçl› Ayak M ile kullan›l›r.

Biye K›lavuzu H3, biye bant ke-
nar›n› reçme dikifliyle uygula-
mak için Çok Amaçl› Ayak M
ile kullan›l›r. Masa örtüleri, bat-
taniyeler veya Amerikan servis-
ler için mükemmeldir. 

Çok Amaçl› Ayak M, Dantel ve
Örme K›lavuzu H1, Kenar
Bak›s› Düzeni K›lavuzu H2 veya
Biye Band› K›lavuzu H3 ile kul-
lan›labilir (Standart Aksesuar)  

1. Sürfile yap›c›/overlo¤u 2 i¤neli reçme kenar bask›s› –
genifl veya 3 i¤neli reçme kenar bask›s›na ayarlay›n.
2. Çok Amaçl› Ayak M’yi monte edin.
3. Kumafl›n kenar bask›s›n› 1 inç (2.5 cm.) k›v›r›n ve ye-
rinde ütüleyin.
4. Kumafl› aya¤›n alt›na yerlefltirin ve H2 k›lavuzu, Çok
Amaçl› Ayak M’nin üzerine tak›n. ‹¤neleri kumafl›n içine
indirin.  
5. Yavaflça dikmeye bafllay›n ve dikmeye devam ederken
katlanm›fl kenar bask›n›z› sa¤ elinizle yönlendirin.  

Not: Bu dikifl her iki taraftan mükemmel görünür. 1 inçlik
kenar bask›n›z› kumafl›n sa¤ taraf›na do¤ru katlay›n ve
ters taraftan dikin. Bu metot, ilmekleri projenizin sa¤ tara-
f›na yerlefltirirek t›pk› kaliteli haz›r giyim gibi görünmesini
sa¤layacakt›r. 

Önerilen kumafl: Trikolar, sweatshirt muflonu, pamuk-
lular, dokumalar.

1. Makineyi 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – genifl’e ayarlay›n.
2. Biye kumafl›ndan 1 1/2 inç (4 cm.) geniflli¤inde bir
parça kesin. 1 inçlik (2.5 cm.) bitmifl bir katlanm›fl genifllik
elde etmek için band›n iki taraf›ndan 1/4 inç (6 mm.) alta
k›v›r›p ütüleyin.
3. Katlanm›fl kenarlar› K›lavuz H3’ün içine yerlefltirin. Biye
kumafl›n› aya¤›n 1/4 inç (6 mm.) alt›na yerlefltirin ve K›la-
vuz H3’ü Çok Amaçl› Ayak M’ye tak›n.     
4. Birkaç dikifl dikin ve biyeyi yerinde tutun. Kumafl›, kat-
lanm›fl biye bant›n›n aras›ndaki yuvaya sokun ve dikmeye
devam edin.   

Not: Ayr›ca, 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – dar (Program
01) veya 3 i¤neli reçme kenar bask›s› (Program 03) kul-
lan›labilir (sadece 4872).

Önerilen kumafl: Pamuklular, dokumalar, önceden
kapitone yap›lm›fl kumafllar.
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Kay›fl ve Kemer Köprü Aya¤› L

Büzgü/K›rma Aya¤› G

SÜRF‹LE YAPICI/OVERLOK � AKSESUARLAR

Aksesuar Katalo¤u 73
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1. Makineyi 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – genifl veya 3
i¤neli reçme kenar bask›s›na ayarlay›n.  
2. 1 1/8 inç (2.8 cm) geniflli¤inde bir biye kumafl› band›
kesin (kal›n kumafllarda, bantlar›n biraz daha dar olmas›
gerekir), tek ucu 45 derece aç›l› kesilmifl olsun.  
3. Kesik aç›y›, kumafl›n ön yüzü yukar› bakacak flekilde
Kay›fl ve Kemer Köprü Aya¤›n›n içine sokun. Biye band›n›
afla¤›ya çekin ve aya¤›n arkas›ndan uzat›n.    
4. Kay›fl ve Kemer Köprü Aya¤› L’yi makineye monte edin.
5. ‹lk birkaç dikifli dikin. Durun ve i¤neyle lüper ipli¤ini
bask› aya¤›na yak›n olarak tutturun. Orta h›zda dikin. Ku-
mafl›n düzgün beslendi¤inden emin olmak için kontrol
ederek dikmeye devam edin.     

Önerilen kumafl: ‹nce kot, pamuklu.

1. Makineyi 4 iplikli overlok dikifl yerine ayarlay›n.
Diferansiyel besleme: 2.
2. Büzgü Aya¤› G’yi tak›n.
3. Alt kumafl kat›n›, üst kesiciye kadar, ön yüzleri birleflik
olarak, i¤ne plakas› ve Büzgü Aya¤› G aras›na sokun.
4. Üst kumafl kat›n›, ön yüzü afla¤›da olarak, alt kat-
la eflit oldu¤undan emin olarak, Büzgü Aya¤› G’nin
aç›kl›¤›na yerlefltirin.  
5. Bask› aya¤›n› indirin ve dikin. Alt kat› tansiyonsuz
yönlendirirken, üst kat› gergin tutun. Büzgü yap›l›rken
katlar› birarada dikin.

Önerilen kumafl: ‹nce kumafllar.
‹pucu: Gerekirse i¤ne ipli¤inin tansiyonunu art›r›n.

Kay›fl ve Kemer Köprü Aya¤› L,
kay›fl ve kemer köprülerini bir
reçme dikifliyle yaratmak için
kullan›l›r. Biye band›, Kay›fl ve
Kemer Köprü Aya¤› L’nin içine
do¤ru yerlefltirildi¤inde,
otomatik olarak alta katlan›r.

Büzgü/K›rma Aya¤› G, iki
kumafl kat›n›n ayn› anda dik-
ilmesi ve büzülmesi için mükem-
meldir. Büzgüyü, daha yüksek
bir diferansiyel besleme ve dikifl
uzunlu¤unu ayarlayarak
art›rabilirsiniz.

Kay›fl ve Kemer Köprü aya¤›yla kemer köprülerini
y›ld›r›m h›z›yla yap›n. En kaliteli haz›r giyim kadar
mükemmel olacaklard›r. ‹lginç süslemeler yaratmak
için onlar› çizgiler olarak kullanabilirsiniz. H›zl› ve
mükemmel büzgüler için, sürfile/overlok makinesini
hiçbir fley alt edemez.



Lastik Büzgü Kılavuzu 7.5 mm, 10 mm, 13 mm

Bant Biyeleyici 

Çok Amaçl› Ayak C

1. Makineyi zincir dikifle veya reçme kenar bask›s› – dar’a,
reçme kenar bask›s› – genifl’e veya 3 i¤neli reçme kenar bas-
k›s›na ayarlay›n.
2. Bant Biyeleyiciyi monte edin.
3. Herhangi bir ebatta, önceden katlanm›fl biye band› kulla-
n›labilir. Biye band›n›n bir ucuna 45 derecelik bir aç› kesin.   
4. Bant Biyeleyicinin önündeki k›lavuzun içine kesilmifl aç›y›
besleyin ve biye band›n›, aya¤›n ötesine uzayacak flekilde,
aya¤›n alt›na çekin.     
5. K›lavuz aç›kl›¤›n›, biye band›n›n kenarlar› k›lavuzun sol
yan›na hafifçe dokunana kadar vidayla ayarlay›n. Biye k›la-
vuzunun pozisyonunu arka vidayla ayarlay›n.
6. ‹¤neyi, biye band›n›n içine indirin ve hizalanmay› kontrol
edin. Gerekirse k›lavuz pozisyonunu arka vidayla tekrar
ayarlay›n.    
7. Kumafl kenar›n› biye band›n›n içine yerlefltirin. Bask› aya-
¤›n› indirin.   
8. Birkaç dikifl dikin. ‹plikleri bask› aya¤›na yak›n tutturun.
Kumafl› sol elinizde, biye band›n› sa¤ elinizde tutarak dikme-
ye devam edin.

Önerilen kumafl: Orta kal›nl›kta veya kal›n kumafllar,
kapitone kumafllar.

Lastik veya kurdeleleri yerlerine
kolayca dikmek için bu Büzgü
Kılavuzunu Çok Amaçl› Ayak C
ile birlikte kullanabilirsiniz. Üç
lastik Büzgü Kılavuzu tek paket-
te bulunmaktad›r. 

Çok Amaçl› Ayak C’yi, reçme
dikifli veya dört iplikli sürfile di-
kifliyle lastik veya kurdeleleri
yerlerine kolayca dikmek için,
çeflitli Lastik Büzgü Kılavuzların-
dan (7.5 mm, 10 mm, 13 mm)
biriyle birlikte kullan›n.

Bant Biyeleyici, kenarlar›, önce-
den kesilmifl, farkl› geniflliklerde
biye band›yla biyelemek için
kullan›l›r.

1. Makineyi 3 iplikli overlok – genifl veya 4 iplikli overlok
dikifl yerine ayarlay›n.
2. Çok Amaçl› Ayak C’yi monte edin.
3. Lasti¤inizin ebad›na uygun Lastik Büzgü K›lavuzunu se-
çin. Lastik Büzgü K›lavuzunu, Çok Amaçl› Ayak C’ye mon-
te edin.  
4. Lastik Büzgü K›lavuzu’nun üstündeki viday› gevfletin ve
lasti¤i yuvan›n içine yerlefltirin. Lasti¤i, aya¤›n arkas›ndan
öteye uzayacak flekilde, aya¤›n alt›na çekin.
5. Büzgü oran›n› ayarlamak için Lastik Büzgü K›lavu-
zu’nun üstündeki viday› s›k›n. 
6. Lastik, i¤nelerle ayn› hizada olacak flekilde, ayarlanabi-
len k›lavuzu yerlefltirin.
7. Kumafl› lasti¤in alt›na yerlefltirin. ‹lk birkaç dikifli volan›
çevirerek elle dikin. Orta h›zda dikmeye devam edin.  

Not: Test dikifli yap›n ve Lastik Büzgü K›lavuzunu dolgun-
luk için ayarlay›n. Lasti¤i kesmeyip, sadece kumafl› kesme-
ye dikkat edin.  

Önerilen kumafl: Pamuklular,triko, ince örmeler.

‹pucu: Çok Amaçl› Ayak C ve Lastik Büzgü Kılavuzlarını;
bantlar›, lastik iplikleri, v.b. dikerken k›lavuz olarak da kul-
lanabilirsiniz. Bunu yaparken, parçalar›n içerden tansiyon-
suz geçmesi için viday› gevfletin.   
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fieffaf Bask› Aya¤› F

Kumafl Birlefltirme K›lavuzu F2

SÜRF‹LE YAPICI/OVERLOK � AKSESUARLAR

Kumafl Birlefltirme K›lavuzu F2,
Dantel K›lavuzu F3 ve Kumafl
Pat› K›lavuzu F4 ile birlikte kul-
lan›lacak standart dikifl aya¤›.

Kumafl Birlefltirme K›lavuzu F2,
iki bitmifl kumafl parças›n›, ara-
lar›nda sabit aral›kla birlefltir-
mek için fieffaf Bask› Aya¤› F
(standart aksesuar) ile birlikte
kullan›l›r. Reçme dikifli lüper ip-
li¤i, aç›k alanda görünendir.
Bu, dar bir kurdele veya deko-
ratif iplik dokumak için mükem-
mel bir yerdir.
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1. Makineyi 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – genifl’e ayarlay›n.
2. Sürfile yap›c›/overlo¤un sol kapa¤›n› aç›n ve Kumafl
Birlefltirme K›lavuzu F2’nin alt taraf›ndaki çenti¤i, i¤ne plaka-
s›ndaki deli¤e yerlefltirin. Kapa¤› kapat›n.  
3. ‹ki kumafl parças›n›n arka yüzüne 5/8 inçlik (1.5 cm.) bir
kenar bask›s› ütüleyin. En iyi sonuçlar›n elde edilmesi için,
ütülemeden önce ham kenarlar 2 veya 3 iplikli overlok diki-
fliyle önceden bitirilmifl olmal›d›r.
4. Katlanm›fl kenarlardan birini K›lavuz F2’nin her bir yan›na
yerlefltirin. Kumafllar›n ikisini aya¤›n alt›na yerlefltirin ve ye-
rinde tutmak için i¤neleri kumafl›n içine indirin. Bask› aya¤›n›
indirin.  
5. Düflük h›zda dikmeye bafllay›n ve devam edin. Düzgün
yönlendirmeyi sa¤lamak için dikerken kumafl› kontrol edin.  

Önerilen kumafl: ‹nce kumafllar.



Dantel K›lavuzu F3

Kumafl Pat› K›lavuzu F4

Dantel K›lavuzu F3; danteli,
reçme kenar bask›s›yla kumafl›n
üst taraf›na uygulamak için,
fieffaf Bask› Aya¤› F (standart
aksesuar) ile birlikte kullan›l›r.

Kumafl Pat› K›lavuzu F4, dikifl
dikerken patlı dikifl yerlerini
otomatik olarak katlamak için,
fieffaf Bask› Aya¤› F (standart
aksesuar) ile birlikte kullan›l›r.

1. Makineyi 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – genifl’e ayarlay›n.
2. fieffaf Bask› Aya¤› F’yi monte edin.
3. Sürfile yap›c›/overlo¤un sol kapa¤›n› aç›n ve Dantel
K›lavuzu F3’ün alt taraf›ndaki çenti¤i, i¤ne plakas›ndaki
deli¤e yerlefltirin. Kapa¤› kapat›n.
4. Kumafl›n ön yüzüne 1/4 inçlik (6 mm.) kenar bask›s›
ütüleyin. Dantel yerine dikildi¤inde ham kenar› kaplaya-
cakt›r.
5. Katlanm›fl kumafl kenar›n›, k›lavuzun sol taraf›ndaki alt
bölümün içine ve bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin. Danteli,
k›lavuzun sa¤ taraf›ndaki üst bölümün içine ve aya¤›n alt›-
na yerlefltirin. 
6. ‹¤neleri dantelin ve kumafl›n içine indirin. Bask› aya¤›n›
alçalt›n. 
7. Kumafl› sol elinizde, danteli sa¤ elinizde tutarak dikme-
ye bafllay›n ve dikmeye devam edin.  

Önerilen kumafl: Pamuklu, patiska, triko.

1. Makineyi 2 i¤neli reçme kenar bask›s› – genifl’e ayarlay›n.  
2. fieffaf Bask› Aya¤› F’yi monte edin.   
3. Sürfile yap›c›/overlo¤un sol kapa¤›n› aç›n ve Kumafl Pat›
K›lavuzu F4’ün alt taraf›ndaki çenti¤i, i¤ne plakas›ndaki deli-
¤e yerlefltirin. Kapa¤› kapat›n.
4. Alttaki kumafl›n 2 inçini (5 cm), ön yüzün 3/8 inçine (1
cm) kadar katlay›n (ön yüzler bir arada olmal›d›r). Bu kumafl›,
ön yüzü yukar›da olacak flekilde, k›lavuzun sol alt bölümünün
içine yerlefltirin. Kumafl›n ham kenar›n›, yay gibi katlanacak
flekilde, k›lavuzun içine uzat›n.
5. Üstteki kumafl›n 2 inçini (5 cm.), arka yüzün 3/8 inç alt›na ka-
dar katlay›n. Üst kumafl›, k›lavuzun sa¤ üst bölümünün içine sokun. 
6. Üst ve alt kumafllar›, bask› aya¤›n›n alt›na yerlefltirin, i¤ne-
leri kumafl›n içine indirin ve bask› aya¤›n› düflürün.  
7. Birkaç dikifl dikin ve iplikleri bask› aya¤›na yak›n tutturun.
Dikmeye devam ederken, düzgün yönlendirmek için kumafl›
kontrol edin.   

Önerilen kumafl: Kot, a¤›r kumafl, çok güçlü bir dikifl yeri
gerektiren her kumafl.
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Aksesuar Tutucusu

Tutturma Vidalar›

SÜRF‹LE YAPICI/OVERLOK � AKSESUARLAR

* ile iflaretlenen aksesuar, bu
tutucuya Tutturma Vidalar›yla
monte edilir. 

Tutturma Vidalar›n›, * ile
iflaretlenen aksesuar› Aksesuar
Tutucuya monte etmek için kul-
lanabilirsiniz.   

Aksesuar Katalo¤u 77

820321-096  4872/4862/4852

820338-096  4872/4862/4852/4842



Bölümlere göre ‹Ç‹NDEK‹LER

creative 2134 4

creative 2170 4

creative vision 4

expression 2028 5

expression 2038 5

hobby 1122 5

hobby 1132 5

hobby 1142 5

performance 2058 4

quilt expression 2048 5

select 2.0 5

select 3.0 5

select 4.0 5

7/9 Delikli Kordonlama Aya¤› 34

Aplike Aya¤› 26

Boncuk Aya¤›, 2 - 3 mm, 4 mm ve 6 mm 28

Kumafl Birlefltirme Aya¤› 33

IDT™’li Hareketli Desen Dikifl Aya¤› 28

Püskül Aya¤› 29

Dairesel Nak›fl K›lavuzu 34

fieffaf Ayak 37

Nak›fllama/Örme Aya¤› 36

creative Mekik 29

creative Makara Ünitesi 37

Dekoratif Kenar fieridi Aya¤› 32

Gözcük Plaka Seti 33

Fantezi Dikifl Aya¤› 37

Saçak/Püskül Bask› Aya¤› 27

Büzgü Aya¤› 35

Maksi Dikifl Aya¤›  37

Yap›flmayan, Dekoratif Dikifl Aya¤› 36

Aç›k Parmak Aplike Aya¤› 27

Nervür B›ça¤› 25

Dekoratif Dikifl K›lavuzlu, Nervür Aya¤› 25 

Nervür Aya¤›, 5, 7 ve 9 kanall› 24

Kordon Biye Aya¤› 31

Kurdele, Pul-Payet Dikme Aya¤› 32

Plise Aya¤› 35

IDT™’li Dekoratif Zig Zag Aya¤› 28

Üç Kanall› Kordonla/‹ple Süsleme Aya¤› 27

Çift Fitil Aya¤› 31

Fitil Dikme Aya¤› 30

Çeflitli ‹¤ne Paketleri 40 
Yuvarlak Uçlu ‹¤ne 40
Kot ‹¤nesi 38
Nak›fl ‹¤nesi 41
Microtex ‹¤nesi 39
Kapitone ‹¤nesi 38
Streç ‹¤nesi 39
Streç Çift ‹¤ne  40
Üst Dikifl ‹¤nesi 41
Üçlü ‹¤ne 40
Çift ‹¤ne/‹kiz ‹¤ne – Özel 39
Genel Kullan›m ‹¤nesi 41
Kanatl› (Wing) ‹¤ne 39

Aksesuar Çantas› 43
Nak›fl Çantası 43
Makine Çantası 42

DEKORAT‹F D‹K‹fi PROJES‹ 9

KAP‹TONEC‹N‹N D‹K‹fi PROJES‹ 9

APL‹KEYE BAfiLAYIN 9

NOSTALJ‹ ‹LE D‹K‹fiE BAfiLAYIN 8

IDT™’li Ayarlanabilen K›lavuz Aya¤› 13

Ayarlanabilen Sürfile Aya¤›  11

Biye Aya¤› 19

IDT™’li ‹ki Seviyeli Üst Dikifl Aya¤› 22 

Gizli Dikifl Aya¤› 19

Masuralar 23

‹lik Aya¤› ve K›lavuzu 15 

IDT™’li Lastik Aya¤› 18

Kumafl Pat› Dikifl Aya¤› 12

Parmak Koruyucu 23

Serbest hareketli/Örgü Aya¤› 22

Gizli Fermuar Aya¤› 16

Triko kenar› Aya¤› 11

Dar Kenar Dikifl Aya¤› 20

Yap›flmayan Deri Dikme Aya¤› 21

Sürfile Aya¤› 11

Kenar Kıvırma Aya¤› 19

Silindir Deri Dikme Aya¤› 21

IDT™’li Dikifl Yeri K›lavuzu Aya¤› 12

Dü¤me Dikme Aya¤› 14

Standart Bask› Aya¤› 10

Fermuar Aya¤› 17
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MAK‹NELER

D‹K‹fi

� D‹K‹fi PROJELER‹

� Dikifl

� Dekoratif Aksesuarlar

� ‹¤neler

� Çantalar
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� Nak›fl Koleksiyonlar›
� Yarat›c› KASNAKLAR/Aksesuarlar

� Yarat›c› yaz›l›m

� Aksesuarlar

� Makineler

� Aksesuarlar

NAKIfi

KAP‹TONE

creative 120 KARE KASNAK, 120 x 120 mm 48
creative Tüm Kumafllar için KASNAK II, 150 x 150 mm 48
creative Tüm Kumafllar için KASNAK, 130 x 130 mm 49
creative DELUXE KASNAK, 360 x 200 mm 48
Yarat›c› Nak›fl Aya¤› 51
creative SONSUZ KASNAK, 180 x 100 mm 48
creative GRAND DREAM 
KASNA⁄I, 360 x 350 mm 47
creative GRAND (BÜYÜK) KASNAK, 250 x 225 mm 48
creative KASNAK 80, 80 x 80 mm 49
creative KASNAK ADAPTÖRÜ 50
creative S‹H‹RL‹ KASNAK 50
creative KASNAK, 225 x 140 mm 49
creative ANA KASNAK, 240 x 150 mm 48
creative KÜÇÜK KASNAK, 80 x 50 mm 49
creative D‹KDÖRTGEN KASNAK, 120 x 115 mm 49
creative YUVARLAK KASNAK, 120 x 115 mm 49
creative YUVARLAK KASNAK, 80 x 80 mm 49
creative Sekiz Makaral› ‹plik Ünitesi 51
Nak›fl/Sensörmatik Serbest Hareketli Ayak 51

creative 4D Cross Stitcher (Çapraz Dikiflçi) 54

creative 4D Design Enhancer (Tasar›m Ço¤alt›c›) 54

creative 4D Nak›fl 54

creative 4D Embroidery (Nak›fl) Ekstras› 54

creative 4D Organizer (Düzenleyici) 55

creative 4D Sketch (Eskiz) 54

creative 4D Ak›ll› Kart ‹stasyonu 55

creative 4D Suite 55

Programlanabilir creative Kart 54

Kiflisel Ak›ll› Kart 54

USB Nak›fl Hafıza Kartı 54

1/4 inç Kapitone Aya¤›, IDT™’li 58 

1/4 inç Sa¤ K›lavuz Aya¤›, IDT™’li 59 

1/4 inç fieffaf Kapitone Aya¤›, IDT™’li 59

1/4 inç fieffaf Sa¤ K›lavuz Aya¤›, IDT™’li 59

fieffaf Kanall› Dikifl Aya¤›, IDT™’li 60

Çift Besleyicili Kapitone Kılavuzu 63

Kenar K›lavuzu/Kapitone Yapma K›lavuzu 61
Serbest Hareketli K›lavuz Aparatı 63
fieffaf Uçlu, Serbest Hareketli Ayak 61
Kapitone Masas› 63
Kapitone Yapma Kılavuzu 61
Sensörmatik Serbest Hareketli Ayak  60
Kanallı Dikifl Aya¤›, IDT™’li 60
Yuvarlak ‹¤ne Delikli, Düz Dikifl Aya¤›  62
Düz Dikifl ‹¤ne Plakalar› 62
‹nç ‹flaretli, Standart Zigzag ‹¤ne Plakas› 62

coverlock 4852 66

coverlock 4862 66

creative coverlock 4874 66

hobbylock 4764 66

hobbylock 4842 66

Aksesuar Tutucusu 77

Bant ve Örgü Aya¤› Q 67

Boncuk Kenar Aya¤› P 70

Biye K›lavuzu H3 72

Gizli Dikifl Baskı Aya¤› D 71

Kumafl Birlefltirme K›lavuzu F2 75

Kordonlama B›ça¤› K1 69

Kordonlama Aya¤› K 69

Kordonlama K›lavuzu K2 69

Cetvelli Kenar K›lavuzu 71

Lastik Büzgü Kılavuzları 7.5 mm, 10 mm, 13 mm 74

Kumafl Pat› K›lavuzu F4  76

Büzgü/K›rma Aya¤› G 73

Kenar Bak›s› K›lavuzu H2 72

Dantel ve Örme K›lavuzu H1 71

Dantel K›lavuzu F3 76

Çok Amaçl› Ayak C 74

Çok Amaçl› Ayak M 72

Biye Dikifl Aya¤› 68

Tutturma Vidalar› 77

Kay›fl ve Kemer Köprü Aya¤› L 73

fieffaf Bask› Aya¤› F 75

Bant Biyeleyici 74

SÜRF‹LE YAPICI/OVERLOKLAR



Kumafl›n›z, herhangi bir dikiflte, dikiflin uzunlu¤u ve

geniflli¤i ne olursa olsun üstten ve alttan ayn› anda

beslenir. Sonuçta, kumafl kesinlikle kaymaz veya

k›p›rdamaz, bu da kapitone yapmay› mükemmel hale

getirir. Dikifl makinesinin tam üstüne yerlefltirilmifl orijinal

IDT™’ye sadece Pfaff sahiptir!  

Makine donan›m› ve aksesuar çeflitlerini önceden haber vermeksizin de¤ifltirme veya performans ya da tasar›mlar›nda de¤ifliklik yapma hakk›m›z sakl›d›r.
© 2007 VSM Group AB, ‹sveç. Tüm haklar› sakl›d›r.  Tüm aç›klamalar bask› tarihi itibar›yla geçerlidir. 
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Pfaff bayiniz: Düzenli olarak Pfaff web
sitesini ziyaret edin!

Burada Pfaff creative Web ma¤azas›n› –
nak›fl tasar›mlar› için çok büyük bir on-line
ma¤aza – ve ücretsiz indirebilece¤iniz
birçok dikifl projesi bulacaks›n›z!

Üstten ve alttan
kesinlikle eflit
kumafl beslemesi.

OR‹J‹NAL, 35’i aflk›n y›ld›r
sadece Pfaff’tan!

Mükemmel bir dikifl yerinin s›rr› nedir?


