Pleaters International
Pleaters International, PO Box 79, Mannum 5238, South Australia
To phone from within Australia Phone: (08) 8569 2866 Fax: (08) 8569 2877

www.pleaters.au.com

To phone from Overseas Phone: +61 8 8569 2866 Fax: +61 8 8569 2877

SUPER AMANDA veckapparat för smocksöm har ett utförande i absolut särklass jämfört med liknade produkter. Som tillverkare är vi
övertygade om att du kommer att bli nöjd och stolt över ditt nyförvärv. Var målsättning är att hjälpa dig åstadkomma vackra, veckade
plagg.
Du kommer att finna att SUPER AMANDA både är enkal och smidig att arbeta med. Om du skulle behöva reservdelar kan du snabbt få
hjälp med sådana. Vi hoppas att du skall inspireras till vackra arbeten och få manga trevliga stunder med din nya praktiska apparat.
Bruksanvisningen har gjorts så kortfattad som möjligt, eftersom vi är övertygade om att du, när du väl lärt dig hur veckapparaten
fungerar, snabbt kommer att bli mycket skicklig och till fullo kan utnyttja dess kapacitet.
SUPER AMANDA veckapparat för smocksöm kräver obetydligt underhåll.
Nålarna kan bytas efter demontering av vänster och höger styrstift, vilka håller fast den övre, främre rullen. Ta ut rullen och sätt i
nålarna med spetsen först på sina respektive platser. Montera den övre, främre rullen och sätt tillbaka styrstiften.
För fin smock är det nödvändigt att låta nålarna sitta kvar i varje skåra i maskinen, antingen för hela maskinens bredd eller för den
bredd som önskas.
För normal smock rekommenderas att ha 24 nålar med 10 mm avstånd (varannan skåra) för hela maskinens bredd eller för den bredd
som önskas.
FÖRBEREDELSE FÖR VECKNING
Kontrollera att alla nålar som skall användas sitter på rätt plats. Krokiga eller felaktigt placerade nålar byts respektive flyttas, enligt
ovanstående anvisningar.
Träd erforderligt antal nålar med en kraftig rynktråd.
Trådarna skall vara så långa att de kan knytas efter avslutad veckning.
Det kan vara av fördel att trådarna har olika färg, när punkterna för smocksömmen plockas upp.
Om smocksömmen på plagget skall vara elastisk, används en rynktråd av gummi i stället för trad.
Träd gärna två eller fler nålar utöver det faktiska antalet veckrader.
De första och sista raderna blir då mycket jämnare och kan användas som markering för påsyning av oket.
FÖRBEREDELSE AV TYGET
Tyget bör vara ungefär tre till fyra gånger bredare än det färdigveckade arbetet (beror på tygets vikt).
Tvätta det nya tyget för att avlägsna all appretur; styva tyger pressas med en fuktad duk. Ta bort stadkanterna från alla kvaliteter som
är kraftigare än batist.
Placera tyget på ett bord med smocksömssidan vänd uppåt. Fäst tyget på en styrkäpp (alternativt en plastbelagd gardinstång). Tyget
rullas sedan slätt och jämnt på käppen.
Skär inte till ärmhål eller halsringning förrän smocksömmen är klar, men markera gärna var snittet skall göras och sy sedan
smocksömmen fram till markeringen.
VECKNING
Sätt i det upprullade tyget på veckapparatens baksida och kontrollera att det rullar rakt.
Vanligen matas det tyg som skall veckas från vänster sida (som därför saknar nälar) och tyget sticker ut frän vänster. Undvik att trycka
ihop ej veckat tyg genom att fösa på matningen med vänster hand, medan veckningen av den önskade delen av tyget görs. Tyget kan
annars fastna, vilket i sin tur kan resultera i att nålar bryts av.
Mata tyget vinkelrätt mellan de två bakre rullarna, Vrid ratten något, så att de griper tag om tyget. Om tyget rynkas eller inte löper
trådrakt, vrid då ratten åt motsatt håll, så att tyget frigörs och börja om på nytt.
VRID INTE RATTEN BAKÅT NÄR TYGET SITTER FAST PÅ NÅLARNA.
När Nålarna inte rymmer mer tyg, förs det veckade tyget försiktigt över till trådarna. Mata inte på mer tyg, förrän nålara är tomma.
Vecken blir jämnare om de är tätt hopdragna.
När allt tyg är veckat, klipps trådarna intill nålsögat och knyts vid önskad längd på den färdiga smocksömmen.
Avlägsna trådar och ludd från rullarna, så att de är klara för nästa veckning.
PRAKTISKA TIPS
Om du är tveksam om hur lätt en viss tygkvalitet låter sig veckas, prova då att vecka en remsa av både tvättat och otvättat tyg innan du
börjar. Ge dig inte i kast med att vecka ett större tygstycke, förrän du är säker på resultatet.
Se till att all tape (eller liknande) är borta, innan den sista delen av tyget matas genom apparaten - den är svårt att mata fram tyget när
tapen veckas och tapen är sedan besvärlig att ta bort.
Om du inte är nöjd med den första veckningen, dra då isär vecken och börja på nytt - arbetet vinner på att du lägga ner litet extra
omsorg och tid.
När veckapparaten inte används, bör den förvaras övertäckt och i ett torrt utrymme - tänk på att nålarna kan rosta. Det kan vara
lämpligt att ta ur nålarna och förvara dem i en fuktsäker ask.
En ren apparat fungerar effektivare - se till att ludd, trådar och damm inte försvårar veckningen. Veckapparaten är lätt att rengöra och
rengöringen är ett måste för att få en hög kvalitet på arbetet.
Lossa både det vänstra och högra styrstiftet, vilka håller den främre rullen på plats. Kontrollera att inget ludd fastnat på nålarna och
avlägsna med en vass nål alla eventuella trådar som lindat upp sig på rullen.
Rengör rullarna med en borste.
Byt eventuellt nålar och sätt tillbaka den övre, främre rullen.
Mata igenom en bit tyg fuktad med denaturerad sprit, så att rullarna blir väl rengjorda.
När veckapparaten stått oanvänd under en tid, är det lämpligt att mata ett stycke vaxat papper igenom den, så att nålarna smör is.

