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Az FS 40 cérna egyszerűen használható, akár csak a CLASSIC 40 és POLYNEON 40 amennyiben követi 
a következő néhány egyszerű lépést. 

 
.

Gép:

Elhelyezés:

Tű:

Alapanyag:

Sebesség:

Szálfeszesség:

Tű méret:

Hímzőprogram:

mint minden cérna esetében az 
FS fémszálaknál is ellenőrizze a 
cérnák útját és tisztítsa meg a 
szennyeződésektől, a bobinokkal 
együtt

1000m-es cérnákat úgy kell el-
helyezni, hogy az mindig az óra-
mutató járásával megegyezően 
tekeredjen le

amennyiben lehetséges használjon
új tűt, de minden esetben 
ellenőrizze, hogy a tű tökéletes 
állapotban van

szinte bármilyen anyag használható

az FS 40 akár 900 öltés/perces
sebeséggel is használható  

a felső szálfeszességet nem kell 
módosítani, az alsó szálat kissé 
lazítsa meg 

a 40-es cérnáknál használt 
sztenderd tű, a anyag és a minta 
függvényében  

azonos beállítások mint a 
CLASSIC 40 és POLYNEON 40 
cérnák esetében
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Teszt minta letöltése:

Mintatervezés:

Sűrűség:

Öltés hossz:

Stabilizátor:

sztenderd 40-es cérna 
beállítások, ha van akkor
használja a “fémszál”
opciót 

0.4 mm

3 – 8 mm

válasszon az anyaghoz 
megfelelő stabilizátort,
de ne feledje: a kevesebb 
több! 

Minden esetben próbálja ki a hímzést az anyagon és utána finomítsa a szálfeszességeket.

www.jacquard.hu/madeira_fs_femszal.html



A Madeira Önökkel együtt fejlődik, így 
várjuk ötleteiket és alkotásaikat is!

1138 Budapest,  
Tomori köz 14. 

www.jacquard.hu 
jacquard@jacquard.hu

+36-1/ 367-65-99


