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Trumpas Janome 
s iuv imo 
mašinų vadovas  

Šis vadovas padės jums nustatyti 
priedų tinkamumą įvairiems siuvi-
mo mašinų tipams. 

Mašinos su horizontalia šaudykle 

(maksimalus siūlės plotis 6,5-7mm) 

Mašinos su horizontalia šaudykle 

(maksimalus siūlės plotis 5mm) 
Mašinos su vertikalia šaudykle 

Krašto apmėtymo ir 

susiuvimo mašinos (overlokai) 

Plokščiasiūlės mašinos Greitaeigės  mašinos 
Mašinos vilnos vėlimui 

Daugiaadatinė siuvinėjimo maši-
na 

Kombinuota krašto apmėtymo, susiu-
vimo ir plokščiasiūlė mašina 

 Siuvinėjimo mašinos 

(maksimalus siūlės plotis 7mm) 

Siuvinėjimo mašinos 

Kompiuterizuotos mašinos su Acu-
Feed sistema 

(maksimalus siūlės plotis 7mm) 

Kompiuterizuotos mašinos 

(maksimalus siūlės plotis 7mm) 

Siuvinėjimo mašinos su AcuFeed 
sistema 

(maksimalus siūlės plotis 9mm) 

Siuvinėjimo mašinos 

(maksimalus siūlės plotis 9mm) 

Kompiuterizuotos mašinos su 
AcuFeed sistema 

(maksimalus siūlės plotis 9mm) 

Kompiuterizuotos mašinos 

(maksimalus siūlės plotis 9mm) 



S I U V I M O  M A Š I N Ų  
 A K S E S U A R A I  



3 

P a d ė j ė j a i  j ū s ų  k ū r y b o j e  
Įvairūs Janome aksesuarai pavers jūsų kūrybą į lengvą ir malonų pomėgį. 

Kiekvienas įrengimas yra sukurtas greito ir puikaus rezultato pasiekimui. 

Dirbdami su Janome, jūs būsite visiškai įsitikinę, kad pasieksite norimą rezulta-

tą. 

Pirmas žingsnis jūsų įgūdžių tobulėjimo link - tai teisingos įrangos pasirinkimas. 

Šis katalogas padės įgyvendinti pačias drąsiausias jūsų idėjas ir įkvėps nau-

jiems pasiekimams. 
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PRIEDŲ KATALOGAS 
SIUVIMO MAŠINOMS 

OVERLOKAMS 

PLOKŠČIASIŪLĖMS MAŠINOMS 

PROFESIONALIEMS OVERLOKAMS IR  

KRAŠTO APMĖTYMO IR SUSIUVIMO 

 MAŠINOMS 

GREITAEIGĖMS MAŠINOMS 

KITI AKSESUARAI (ĮVAIRIOS ADATOS) 

KITI AKSESUARAI 



Išskirtiniai Janome prispaudimo pėdelių ir aksesuarų bruožai padeda pasiekti aukštų rezultatų 
baigiant darbą. Kiekviena pėdelė buvo kruopščiai sukonstruota, yra visiškai originali ir efektyvi, 
todėl galite būti įsitikinę, kad ne tik kiekviena siuvimo mašina, bet ir kiekviena prispaudimo pė-
delė buvo sukurta remiantis Janome tradicijomis ir istorija. 

Janome inžinieriniai parengimai ir meistriškumas 
geresnei siuvimo kokybei 

Pagilinimas ant apatinės pėdelės pusės 
Specialūs pagilinimai ant apatinės pėdelės pusės padeda 
medžiagai lengviau judėti. Kairiajame paveikslėlyje apatinėje 
pėdelės pusėje įstriži grioveliai paslėptam dygsniui pagerina 
medžiagos ir centrinio pėdelės vedžioklio lietimąsi taip 
užtikrindami tikslesnį paslėptos siūlės siuvimą. Dešiniajame 
paveikslėlyje pagilinimai ant apatinės pėdelės pusės zigzagui pa-
deda sučiupti siūlą, kas pagerina siūlės kokybę. 

Mygtukas blokuoja pėdelės pasvirimą 
Kas nors kartą nebuvo nusivylęs negalėdamas tiesiog siūti ant storos 
siūlės? Nors žmonės, užsiimantys siuvimu, vertina laisvą siuvimo pėde-
lės pasvirimą, visgi kartais ši detalė trukdo dirbti, ypač kai pėdelė praei-
na per storą medžiagos sluoksnį. Nepriekaištingam storų medžiagos 
sluoksnių siuvimui Janome sukūrė mygtuką ant zigzaginės pėdelės, ku-
ris fiksuoja pėdelę horizontalioje padėtyje. Tai leidžia tolygiai siūti kryž-
mines siūles ir sustorėjusias vietas. Ši ypatybė taip pat gali būti naudoja-
ma lengvai siuvimo pradžiai siuvant storas medžiagas. 

Vikšrinė pėdelė geresnei kontrolei 
Daugelis prispaudimo pėdelių yra plokščios. Bet ką jūs darote tuo 
atveju, jei, pavyzdžiui, yra didelis aukščio skirtumas tarp medžia-
gos sluoksnių taisant drabužius? Būtent šiuo atveju padės unikali-
os konstrukcijos Janome vikšrinė pėdelė. Pėdelė gali lenktis į kairę 
ir dešinę ir turi rintelius ant vikšrinio pado, kas įvykdo papildomą 
medžiagos padavimo kontrolę netgi siuvant storus sluoksnius. 

  JANOME KOKYBĖ 

Kelios funkcijos viename pėdelės komplekte 
Nuo idėjos iki jos įgyvendinimo. Kai mūsų klientai sako: „Ar 
nebūtų geriau, jeigu...”, mes išklausome jų įdėjas. Pėdelės gali 
būti su keičiamu FMQ, o kreipiklis, esantis ant 1/4 colio perma-
tomos daigstymo pedelės, gali būti nuimamas. Pėdelių 
funkcionalumas reiškia, kad turint tik vieną komplektą, pėdelė 
gali būti tiksliai parinkta pagal siuvimo paskirtį. Štai kodėl šie 
įrenginiai atitinką klientų poreikius ir yra populiarūs. 
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  JANOME KOKYBĖ 

ĮTAISYTAS VIRŠUTINIS 
TRANSPORTERIS: 
Sistema, paduodanti kelis medžiagos 
sluoksnius 

Janome iš tikrųjų suderina įtaisytą žingsniuo-
jančią pėdelę su unikaliu septynių taškų apati-
nio medžiagos padavimo mechanizmu. Dabar 
viršutiniai sluoksniai paduodami kartu su apa-
tiniu sluoksniu, medžiagos juda    sklandžiai ir 
tolygiai. Idealu slidžių medžiagų, aksomo, 
daygiasluoksnių medžiagų dygsniavimui ir 
taip pat storų medžiagų namų dekoravimui 
siuvimui. Nepriekaištingas sluoksnių judėji-
mas taip pat leidžia idealiai suderinti medžia-
gos pavyzdžius su piešiniais. 

ACUFEED FLEXTM 

Papildydamas originalų dvigubą pėdelę tipą, nauja-
sis viengubas pėdelės tipas padidina siuvimo gali-
mybes. AcuFeedFlex™ padeda jūsų storiausiems, 
sudėtingiausiems sluoksniams judėti kartu su pada-
vimo dantukais. Su naująja AcuFeed Flex™ pėdele 
galėsite lengvai daigstyti storiausias paklodines 
medžiagas, įsiuti užtrauktukus ir sulyginti siūles! 

The AcuFeed Flex™ medžiagos padavimo sistema yra  
lengvai prijungiama ir nuimama, kai yra nenaudojama. 
Pasirinkite labiausiai jūsų siuvimo poreikius atitinkančią 
pėdelę ir ją pritvirtinkite. Visas nenaudojamas pėdeles 
galite laikyti viename iš stalčių, skirtų aksesuarams. Ke-
lios dvigubo ir viengubo tipo pėdelės gali būti naudoja-
mos skirtingoms užduotims atlikti. 
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  JANOME KOKYBĖ 

Dvigubo padavimo dvigubo tipo pėde-
lė: 
Dvigubo padavimo dvigubo tipo pėdelės  
sukuria didesnį stabilumą dėl platesnės 
padėties. Naudodami išskirtinę Acu-
Feed™/AcuFeed Flex™ medžiagos pa-
davimo sistemą jusite, kaip adata jūsų 
siuvinį susiuva puikiu tikslumu. 

ADATOS PLOKŠTĖ IR PĖDE-
LĖ DARBUI SU 6,4 mm UŽ-
LAIDA 
Medžiagos vedžioklis ant pėdelės 
padės sukurti idealias siūles su 6,4 
mm užlaida, ypač reikalingas skiauti-
nių siuvimui. Maža anga adatai ant 
adatos plokštės užkerta kelią medžia-
gos patekimui po adatos plokšte. 

* Adatos plokštė tinka tik MC6600P 

ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ 

ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ 

ACUFEED TIESIŲ DYGS-
NIŲ PĖDELĖ 
Apskirta anga pėdelėje padeda 
išlaikyti siūlą vietoje ir padeda 
pasiūti tiesius dysnius. Rekomen-
duojama naudoti tiesių dygsnių 
adatos plokštę. 

ATVIRA SIUVINĖJIMO 
PĖDELĖ 
Geresniam matymui siuvimo metu 
nėra viršutinės pėdelės pusės. 
Ideali aplikacijoms, monogra-
moms, siuvinėjimui ir dygsniavi-
mui. 

PĖDELĖ DYGSNIAVIMUI 
Centrinis vedžioklis leidžia siūlei 
tiksliai sekti pagal piešinio, apvado 
liniją. Pėdelė gali būti naudojama 
su skirtingomis adatos pozicijomis 
ir taip pat idealiai tinka dygsnių 
siuvimui dekoratyvinėmis siūlėmis. 
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  JANOME KOKYBĖ 



ACUFEED PĖDELĖ SU 
PĖDELĖS LAIKIKLIU 
Ši pėdelė gali paduoda medžia-
gas. Ypatingai efektyvi medžiagos 
krašto apsiuvimui ir siaurų juostų 
daigstymui. 

  JANOME KOKYBĖ 

Dvigubo padavimo viengubo tipo pė-
delė: 
Dvigubo padavimo viengubo tipo pėde-
lės leidžia lengviau siūti siauroje zonoje 
bei medžiagos kraštuose. Standartinės ir 
užtrauktuko viengubo tipo pėdelės yra 
galimos tik su AcuFeed Flex™ medžia-
gos padavimo sistema. 

ACUFEED UŽTRAUKTU-
KO PĖDELĖ 
Užtauktukai gali būti be jokių pro-
blemų pritvirtinami prie plastiku 
padengtų medžiagų, odos ir kitų 
sudėtingų medžiagų. 
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  JANOME KOKYBĖ 
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KVILTINGAS 
Kviltingas turi ilgą istoriją. Tradici-
nis kviltingas naudojamas su šab-
lonais ir piešiniais, kurie skaičiuo-
ja šimtus metų. Visai neseniai 
kviltingas tapo žinomas, buvo pri-
pažintas kaip meno rūšis, ekspo-
nuojamas muziejuose, tapo vis 
labiau įprastas jam populiarėjant. 
Skiautiniai įneša teigiamų emocijų 
į mūsų gyvenimą ir ne tik kaip lo-
vos uždangalas. Janome aksesu-
arai dygsniavimą daro paprastes-
nį, visas savo svajones galite pa-
versti realybe. 

Viršutinis transporteris judina medžia-
gą iš viršaus, sudarydamas sąlygas 
jos tolygiam padavimui. Ši pėdelė lei-
džia siūti be medžiagos tampymo, nes 
medžiaga juda vienu metu iš apačios 
ir viršaus. Dygsniavimo vedžioklis 
naudojamas nepriekaištingam lygia-
grečių siūlių išdėstymui ir plačios už-
laidos siūlei sudarymui. 

ŽINGSNIUOJANTI PĖDELĖ 
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Sakoma, kad kiekviena skiautelė gaminyje, 
pagaminta pečvorko technika, tokia pati 
unikali kaip ir žmogus, padaręs ją. 
Janome padės jums parodyti visą savo kūrybą gami-
nant didelį skiautinį kaip užuolaidą, patogią antklodę ar 
mažesnius daiktus, tokius kaip sofos pagalves ar kitus 
namų apyvokos daiktus. 

PĖDELĖ SIUVIMUI SU 

1/4" (6,4MM) UŽLAIDA 

Siūkite medžiagas 6,4mm at-
stumu greitai ir tvarkingai. Idea-
lu skiautinių siuvimui, kur tradi-
ciškai naudojamas 6,4mm at-
stumas. 
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LAISVOS EIGOS DAIGS-
TYMO PĖDELĖ 

Reguliuojamo aukščio pėdelės 
laikiklio dizainas užtikrina tyles-
nį bei stabilesnį laisvos eigos 
daigstymo judėjimą. Aukštas 
strypas suteikia geresnį mato-
mumą, reiškiantį tolygią siuvi-
mo eigą. 

Derinkite įvairias spalvas ir medžiagas 
Jūs galite ne tik varijuoti įvairias medžiagų spalvas, su-
grupuotas į skiautininę antklodę, bet taip pat galite jas 
sujungti įvairia siuvimo technika. Pavyzdžiui, siuvinio 
laisvų siūlių ir paprastų tiesių linijų kontrastas. Galimy-
bės tam yra begalinės, turint tinkamas priemones. 
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Vaikai mėgsta kviltingą 
Geriausias būdas pradėti dieną jūsų vaikams - tai pliušinis 
meškiukas prie lovytės, padarytas jūsų rankomis skiautinių 
technika. Arba skiautinių krepšelis knygoms. Ypatingas jaus-
mas dėl padarytų savomis rankomis gaminių skiautinių tech-
nika bus mylimas visų vaikų jūsų gyvenime. 

KVILTINGO PĖDELĖ SU 
VEDŽIOKLIU 

Naudokite šią pėdelę nepriekaiš-
tingam peltakiavimui siūle. Ve-
džioklis seka palei siūlės liniją, 
išsaugodamas ją idealią. Ji taip 
pat gali būti kaip centrinis ve-
džioklis aplikacijų prisiuvimui ir 
siuvimui ant pažymėtos linijos. 

Atvira priekinė pėdelės dalis lei-
džia matyti siūles siuvimo metu. 
Platus pagilinimas apatinėje pėde-
lės pusėje padeda be kliūčių kurti 
atlasines ir dekoratyvines siūles. 
Naudokite šią pėdelę kviltingui, 
siuvinėjimui ir monogramoms. 

SPECIALI ATVIRA 
ZIGZAGINĖ PĖDELĖ 
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NAMŲ DEKORAVIMAS 

Ar jūs esate patenkinti jūsų na-
mų dekoru? Ar tai tas kamba-
rys, kur jūs praleidžiate didžiąją 
savo laiko dalį, ar tas kamba-
rys, kur jūs pakviestumėte sve-
čius, taisyklingas spalvų išdės-
tymas gali jį padarytį jaukesnį ir 
patrauklesnį. O jūsų rankomis 
pagamintos puošmenos pa-
puoš jūsų namus. Janome reik-
menys padės jums pasiekti no-
rimą rezultatą. 

Paprasta ir stilinga iš pirmo žvilgsnio 
Net jei medžiagos jūsų namų dekoravimui nėra praturtintos 
spalvų palete ar tekstūra, jūs neturite savęs riboti vien tuo. 
Sukurkite tekstūrą, naudodami įvairias siuvimo technikas, pa-
vyzdžiui, segtukus ir juostelių prisiuvimą dekoratyvinėmis siū-
lėmis. Spalvotomis siuvinėjimo siūlėmis pakeiskite medžia-
gos atspalvį. 
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PĖDELĖ KLOSTĖMS SU 
VIRVUTĖS KREIPIKLIU 

Naujas požiūris į 
pietų stalo apipavidalinimą 
Pradėkite nuo naujų atspalvių pasirinkimo jūsų sta-
lo apipavidalinimui. Ypatingo stiliaus sukūrimui pri-
dėkite puošmenas: siuvinėjimus ar aplikacijas.  Pa-
darykite kelias klostes, kad šiurkšti medžiaga taptų 
gražesnė ir malonesnė lietimui. 

PĖDELĖ SU 3 KREIPIKLIAIS 
VIRVUTĖS PRISIUVIMUI 

Ant pėdelės yra specialios angos vir-
vės prilaikymui ir vedžiojimui. Per 
vieną kartą galima prisiūti nuo vienos 
iki trijų virvių dekoratyvine siūle. 

PĖDELĖ KANTUI 

Klosčių pėdelę su vedžiokliais naudo-
kite klosčių kūrimui. Idealioms linijoms 
grioveliai ant pado sutampa su anks-
čiau padarytomis klostėmis. 

Ši pėdelė yra skirta kanto prisiuvimui. 
Dalis kanto yra po kairiuoju grioveliu ant 
pėdelės pado, kas leidžia be vargo siūti 
ant storo sluoksnio. Gali būti naudojamas 
paruošto ar specialaus kanto prisiuvimui. 
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Atgaiviname Jūsų kambarį 
Paprastą kambarį galima atgaivinti ryškiais daiktais.  
Maksimaliam efektui naudodami minimalias pastan-
gas naudokite tokias ryškias puošmenas kaip juos-
telės, karoliukai ar kontrastingų spalvų blizgučiai. 
Tame jums labai padės Janome pėdelė juostelių ir 
karoliukų prisiuvimui. 

KAROLIUKŲ PĖDELĖ 

Dirbdami su šia pėdele jūs jusite tikrą 
pasimėgavimą. Pasirinkite zigzaginę 
siūlę ir pakeiskite siūlės plotį taip, kad 
siūlės praeitų tarp karoliukų. 

Tai speciali pėdelė lengvam juostelių 
ir blizgučių prisiuvimui. Įstatykite juos-
telę į vedžioklio angą ir šiek tiek jį 
patempkite už pėdelės. Išsirinkite 
siūlės tipą ir pradėkite siūti. 

Naudokite greitam minkštam raukinių 
sudarymui. Surinkimo tankumas nu-
statomas pagal medžiagos storumą, 
siūlės ilgį ir siūlo įtempimą. Siūkite tik 
vieną medžiagos sluoksnį. 

JUOSTOS/BLIZGUČIŲ PĖDELĖ 

RAUKIMO PĖDELĖ 
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Koks dekoravimo būdas 
padės jums atsipalaiduoti? 
Siuvinėjime kryžiuku yra kai kas, iššaukiantis 
malonų nostalgijos jausmą. Kuris siuvinėjimo 
būdas jums labiau tinka? Sukurkite savo as-
meninę erdvę ilsėjimuisi su daiktais, kurie yra 
papuošti jūsų mėgstamiausiais siuvinėjimais. 
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SUBTILI TECHNIKA 
SENŲ MEISTRŲ STILIUJE 

Tokia siuvimo technika, taip pat 
žinoma kaip prancūziškas siuvi-
mas, yra subtilių puošimo ele-
mentų, padarytų savomis ran-
komis, pridėjimas. Ši technika 
buvo plačiai naudojama praeity-
je, o tokiu būdu sukurti daiktai 
buvo perduodami iš kartos į 
kartą. Įvairios technikos, naudo-
jamos prancūziškame siuvime, 
yra klostės, aukštos kokybės 
siuviniai, nėrinių prisiuvimas ir 
kitos puošmenos. 

Paskutiniaisiais metais ši siuvi-
mo technika labai išpopuliarėjo 
ir drabužiuose, ir namų apyvo-
kos puošmenose. Ypatingas 
dėmesys detalėms gali išgąs-
dinti naujoką, bet to nenutiks, 
jei jūs naudosite teisingus reik-
menis. Ypač svarbus elemen-
tas prancūziškame siuvime - 
tvarkingumas! O jūsų Janome 
siuvimo mašina idealiai tam tin-
ka. Tinkamų pėdelių naudoji-
mas padės pasiekti nuostabų 
rezultatą. 
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Leiskite detalėms už-
imti centrinę poziciją 

Pradėkite nuo aukštos koky-
bės medžiagų ir siūlų pasi-
rinkimo, kad išsaugotumėte 
grožį ilgai. Atidžiai išsirinkite 
papuošimų elementus ir pa-
darykite pavyzdžius prieš 
gaminio siuvimą. Leiskite 
savo Janome siuvimo maši-
nai ir reikmenis darbą atlikti 
tvarkingai. 

PĖDELĖ SIAURAM PALENKIMUI 

Sudaro ploną 2 milimetrų palenkimą 
ant lengvų medžiagų automatiškai 
susukdamas medžiagą. Naudojamas 
raukinių sudarymui ten, kur visai ne-
reikalinga papildoma apimtis medžia-
gos krašte. 

Nedidelės klostės dviguba adata 
labai lengvai sudaromos pėdele su 
grioveliais. Klostės gali būti naudoja-
mos ne tik puošimui, bet jomis galima 
pridėti ir kuklumo prie gaminių iš 
lengvų medžiagų. 

Skirta storų atlasinių ir dekoratyvinių 
siūlių siuvimui. Pėdelės padas yra 
nuožulniai nupjautas, kas leidžia pa-
duodamą siūlą prilyginti tuo metu, kai 
medžiaga tvirtai laikoma transporte-
riu. Siuvinėjant dekoratyvines siūles 
ant vieno plonos medžiagos sluoks-
nio galima padidinti prispaudimo pė-
delės spaudimą. Geriausių rezultatų 
galima pasiekti, kai su plonomis me-
džiagomis naudojamas lengvas plė-
šomas stabilizatorius. 

PĖDELĖ KLOSTĖMS 

PĖDELĖ ATLASINĖMS 
SIŪLĖMS 
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Šiuolaikiška prancūziško 
siuvimo technika 

Prancūzišką siuvimą galima atlikti ir 
tradiciniu stiliumi, ir užlendant už jo 
rėmų. Nepaisant to, kad tradicinis se-
nasis siuvimas buvo kuriamas viena 
spalva arba pastelinėmis spalvomis, 
šiuolaikinis siuvimas jungia subtilią 
techniką su ryškias atspalviais, pieši-
niais ir netgi derina skirtingas techni-
kas, pavyzdžiui, neapsiūtas siūles su 
pasendinimu. 

Su subtilia sendinta siuvinėjimo 
technika ir teisinga spalva galima 
akcentuoti paprastą baltą apy-
kaklę. 

PĖDELĖ KILPAI Dirbant su plonom medžiagom 
būtini ploni siūlai ir adatos. O 
kuo galima padaryti kilpą ant 
švelnios palaidinės? Naudokite 
virvelę, kuri sukurs tamprumą. 
Prieš kilpos kūrimą užmeskite 
ploną virvelę ant išsikyšimo ant 
pėdelės galo, po to praveskite jį 
pro kilpos šakutes. 

PĖDELĖ KLOSTĖMS SU KREIPIKLIU VIR-
VUTEI 

Kad patamsintu-
mėte prasišvie-
čiančias medžia-
gas, naudokite 
tamsių tonų siuvi-
nėjimo siūlus. 
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Iš kartos į kartą 

Naujagimio mažylio jau lau-
kia specialus drabužių 
komplektas. Su meile su-
kurtos drabužių puošmenos 
iš ploniausio lino demonst-
ruoja švelnius suaugusiųjų 
jausmus. O tai juk ne šiaip 
sau drabužiai, tai - tikras 
turtas, kuris taps šeimos 
istorijos dalimi ir bus per-
duodamas kitoms kartoms. 

ADATA SU SIAUROS BRIAUNOS 
SMAIGALIU 

Adatos smaigalys su linzės formos 
skersiniu pjūviu prastumia medžiagos 
pluoštus ir sudaro norimo dydžio sky-
lutes. Geriausias rezultatas išeina ant 
natūralių medžiagų, kaip linas ir med-
vilnė, minkštesnes medžiagas iš pra-
džių reikėtų pakrakmolinti. 

Atvira priekinė pėdelės dalis leidžia 
stebėti siūlių formavimąsi, ypač pra-
vartu dirbant su aplikacijomis arba 
tikslių medžiagos susijungimo vietų 
siuvime. Dirbant su plonomis medžia-
gomis galima naudoti plėšomą arba 
tirpų stabilizatorių. 

SPECIALI PAGAMINTA ZIGZAGI-
NĖ PĖDELĖ 

Paįvairinkite prancūziško siuvimo 
techniką. Skersai mažoms klostėms 
prisiūkite kelias juostelių eiles su 
balno pavidalo siūle kartu su dekora-
tyvinėmis siūlėmis. 
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SIUVINĖJIMAS 
Praėjo daug laiko nuo tada, kai 
siuvinėjama buvo tik rankomis. 
Dabar siuvinėjimas tapo mūsų 
gyvenimo dalimi, suteikdamas 
įvairiems daiktams elegancijos. 
Į siuvinio kūrimą įeina įvairūs 
įdomūs piešiniai ir siūlų bei me-
džiagų kombinacijos. Džiauki-
tės nuostabiu siuvinėjimo pa-
sauliu su šiuolaikiškais Janome 
siuvinėjimo aksesuarais. 
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Pridėkite elegancijos savo būstui 
Siuviniais labai lengva paprastą kambarį paversti tiesiog nuostabiu. Papuoškite pataly-
nę ir pagalves įvairiais raštais ar kanva ir jie atgis jūsų akyse! 

 
Sukurkite savo unikalius ir originalius siu-
vinėjimo dizainus. Janome Digitizer gali 
padėti atliekant įvairias užduotis prade-
dant nuo individualių dygsnių redagavimo, 
didelių, kelių siuvimo rėmelių reikalaujan-
čių dizainų, baigiant dygsniavimo simulia-
cijomis. 

Digitizer gali paversti 
įvairius paveikslėlius 
siuvinėjimo šablonais. 

Padidinkite savo kūrybiškumą turėdami didesnį 
dygsnių pasirinkimą. 

Janome siuvinėjimo rėmeliai 
Janome turi įvairius rėmelius, tinkančius 
jūsų siuvinėjimo poreikiams. Nuo mažų, 
skirtų laisvoms rankovėms nedidelių siu-
vinių pridėjimui, iki Macro/Giga/Grande 
rėmelių labai dideliems dizainams. Jano-
me rėmeliai tinka bet kokioms jūsų fanta-
zijoms, priklausomai nuo mašinos. 
Darydami užsakymą pasakykite savo 
mašinos modelį. 

Janome siuvinėjimo programinė įranga 



Jums netgi nebereikia medžiagos 
Atskiri siuvinėjimo šablonai padidina jūsų siuvinė-
jimo galimybes. Šablonai siuvami ant vandenyje 
ištirpstančio stabilizatoriaus, kurį išplovus lieka tik 
išsiuvinėtas siūlas. Puikiai tinka nėrinių, juvelyri-
kos ir netgi iškarpų albumo kūrimui. 

Janome siuvinėjimo kolekcijos 
Nors siuvinėjimo dizainai dabar yra pa-
siekiami iš įvairiausių šaltinių, su Jano-
me siuvinėjimo kolecijomis galite būti 
ramūs turėdami platų dizainų, praėjusių 
kokybės kontrolės procesą, pasirinki-
mą. 
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Janome daugiaadatinė siuvinėjimo maši-
na 
Atverkite didelį galimybių diapozoną savo siuvinė-
jimui. Šios kompaktiškos ir lengvai naudojamos 
keturių adatų mašinos greitis kartu su profesiona-
liai atrodančiais rezultatais perkels jūsų siuvinėji-
mą į naują lygį. 

Profesionali kokybė kiekviename dygsnyje 
Legendinė Janome priklausomybė ir dygsnių kokybė suteikia profesionalius re-
zultatus, kuriais jūs galite didžiuotis. Pasiekite tikslius rezultatus aukšto detalumo 
reikalaujančiuose dizainuose kaip siūlų dažymas ir mikro siuvinėjimas. 

Tiesiog įsivaizduokite galimy-
bes 
Nedidelis kiekis siuvinėjimo iš karto pa-
gyvina netgi pačius paprasčiausius rū-
bus, rankines ir namų dekorą. Naudokite 
siuvinėjimą, kad suteiktumėte minėtiems 
objektams ir dovanoms unikalumo. Ši 
siuvimo mašina suteikia galimybę išsiuvi-
nėti netgi kojinių porą ar apyrankę nau-
dojant specialius, mašinai tinkančius rė-
melius. Naujų ir esamų verslų, vadovau-
jamų iš namų, atributika gali būti pagy-
vinta siuvinėjimu pridedant jiems vertės 
ir tuo pritraukiant klientus. 
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VILNOS VĖLIMAS 
Atverkite sau senovinį vilnos vėlimo meną. Vilnos 
vėlimui reikalingos labai smailios adatos, kurios, 
prasiskverbdamos per įvairius medžiagos sluoks-
nius, perpina pluoštą, maišo spalvas ir medžiagos 
tekstūras. Galiausiai atsiranda absoliučiai nauja 
medžiaga. Ir visa tai - be siūlų ir ričių! Amžiais me-
džiagų menininkai dirbo vilnos vėlimo technika ran-
komis, kruopščiai ir ilgai kurdami gaminius. Dabar 
su specialia vilnos vėlimo mašina galima per kelias 
minutes sukurti meno šedevrą ir lengvai gaminiui 
suteikti profesionalią išvaizdą. 

Padidinkite kūrybines galimybes! 
Medžiagos linijos Nauji verpimo būdai Spalvoti siūlai Laisvas klojimas Juostos ir nėriniai 

Darbą atlieka adatos 
Mašinoje nėra adatos ir ritės mecha-
nizmo. Vietoj jų dirba smailios adatos, 
kurios paima pluoštą ir maišo su kitais 
medžiagos sluoksniais. Ši penkių 
adatų konstrukcija užkerta kelią daž-
niems adatų lūžinėjimams netgi dir-
bant su keliais medžiagų sluoksniais. 

Plokštelė su 5 angom 
Angos plokštelėje 5 adatoms 
prilaiko medžiagą vietoje ir 
neleidžia susidaryti klostėms. 

Atstumas nuo 
pėdelės iki plokštelės 

Reguliuojamo aukščio perma-
toma prispaudimo pėdelė 
leidžia dirbti su įvairiomis 
medžiagomis ir keliais sluok-
sniais vienu metu. 

Didesnis adatų blokų 
pasirinkimas 

Kelių adatų blokai, tinkančios įvairioms vilnos 
vėlimo situacijoms. 

Du adatų dydžiai 
Keiskite rezultatus naudodami skirting dydžio 
adatas, skirtas penklių adatų grupei (keičiamas 
blokas) 

Standartinių adatų papildymas (10 vnt.) 

Plonų adatų papildymas (10 vnt.) 
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Penkių adatų blokas su prispaudimo 
pėdele (keičiamas blokas) 

Penkių adatų blokas (fiksuotas blokas) 

Vienguba adata (fiksuotas blokas) 

 K 

 K 

 K 



Nesibaigiančios galimybės su jūsų me-
džiagomis 
Savo darbe galite naudoti beveik bet kokią me-
džiagą, kas suteikia nesibaigiančias galimybes. 
Sukurkite švelnius efektus naudodami savo 
mėgstamiausių spalvų verpalus (neišsileidžiantį 
pluoštą) arba sukurkite koliažo efektą derindami 
šią medžiagą su juosta ir kitomis medžiagomis. 
Mėgaukitės galimybe eksperimentuoti ir atrasti 
visiškai naują efektų diapozoną, kuris pagyvins ir 
pagražins įvairiausius objektus. 

Skirtingos adatos dar kitokiems efektams 
Mėgaukitės adatos perforavimo su siuvinėjimu ir de-
koratyvinio siuvimėjimo technikų derinimu, suteikdami 
papildomą spalvą, tekstūrą ir matmenį ir dėmesį trau-
kiančius akcentus drabužiams ir aksesuarams. 
Galite eksperimentuoti naudodami įvairius adatų sto-
rius ir dydžius įvairiausiems rezultatams priklausomai 
nuo medžiagos. Janome plonos adatos sukuria tan-
kesnį vėlinį ir puikiai tinka delikačiam ir tiksliam dar-
bui. 
 
 

Unikalūs aksesuarai 
Sukurkite vienetinius objetus iš 
pat pradžių naudodami savo 
suveltą medžiagą. 
Janome keičiamas adatos blo-
kas suteikia galimybę pakeisti 
kiekvieną adatą atskirai, todėl 
netgi vienai adatai nulūžus nau-
dojant ją ilgą laiką, ji gali būti 
pakeičiama. 
Tai reiškia, kad mašina yra nau-
dojama lanksčiau ir ekonomiš-
kiau. 
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AKSESUARŲ KATALOGAS 
Norint pasiekti geriausius 
rezultatus, po ranka visa-
da turi būti tinkami akse-
suarai ir prispaudimo pė-
delės. Tuo pačiu jūs netu-
rėtumėte išeikvoti daug 
laiko norimo prietaiso pa-
ieškai. Su šiuo katalogu 
jūs galėsite pasirinkti ak-
sesuarus, kurie bus reika-
lingi konkrečiam darbui. 

Kataloge duotos instrukci-
jos siuvimo aksesuarų ir 
įvairių tipų Janome siuvi-
mo mašinų pasirinkimui ir 
tinkamumui. 
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AKSESUARAI STANDARTINĖMS 
SIUVIMO MAŠINOMS 
Įprastos siuvimo mašinos yra universalios ir lengvos 
naudojimui. O Janome prispaudimo pėdelės ir reik-
menys padės jums praplatinti siuvimo galimybes. 

TIESIŲ SIŪLIŲ PĖDELĖ Ji dažnai naudojama labai plonoms 
arba storoms medžiagoms. Ši pėdelė 
turi plokščią galinę pusę, ji sukuria 
įtempimą medžiagai praeinant per 
lentelę. Taip pat yra apvali anga ada-
tai, kuri užkerta kelią siūlių praleidi-
mui ir siūlių įsitempimui. 

PĖDELĖ APLIKACIJOMS 
Ši prispaudimo pėdelė trumpesnė 
nei daugelis pėdelių, skirtų ma-
nevravimui kraštuose aplikacijos 
prisiuvimo metu. Pėdelė padaryta 
iš permatomo plastiko, kad galė-
tumėte pilnai kontroliuoti siuvimo 
procesą. 

ACUFEED TIESAUS DYGSNIO PĖDELĖ 
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SLANKIOJANTI PĖDELĖ 

RATUKINĖ PĖDELĖ 

DAIGSTYMO PĖDELĖ 

Pėdelės pavadinimas nusako ratukų bu-
vimą, kurie liečiasi su medžiaga. Ratukai 
kaip buldozerio vikšrai, idealiai praeina 
per storas siūles ir nevienodus medžia-
gos sluoksnius. Naudojant storų medžia-
gų siuvimui ratukai lengvai juda tarp pė-
delės ir transporterio, leisdami be kliūčių 
praeiti per įvairaus storio sluoksnius. Taip 
pat naudojama odos ir vinilo siuvimui. 

Kartais ši pėdelė vadinama siuvinėjimo 
pėdele. Daigstymo pėdelė naudojama 
laisvam mašininiam siuvinėjimui ir daigsty-
mui, ji užtikrina taisyklingą siūlės formavi-
mą. O taip pat mažina praleistų dygsnių 
kiekį ir klosčių susidarymą, saugo jūsų 
pirštus medžiagos judėjimo metu po ada-
ta. Ypač patogi tiems, kas tik pradėjo do-
mėtis laisvu mašininiu siuvinėjimu. Atviros 
pėdelės variantas žymiai pagerina siūlės 
matymą ir ypatingai aktualus dygsniavi-
mui. 

Ši pėdelė idealiai tinka 15mm palenkimo 
siuvimui, o siūlės kreipikliai padeda tiks-
liai sudaigstyti ir apsiūti  kraštą. 

(STANDARTINĖ) 
 A C 
 DEF 

(ATVIRA) 

 A CDEF 

 A CDEF 
 G 

 A C 
 DEF 
 G 
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ITIN SLIDI ADATŲ PLOKŠTĖ IR TE-
FLONINĖ PĖDELĖ 

(TEFLOLINĖ PĖDELĖ) 

Pagaminta iš specialios medžiagos, kas leidžia 
lengviau siūti lipnias medžiagas. Tefloninė pėdelė 
tolygiai juda per itin slidžią adatų plokštelę siuvant 
dirbtinę odą, zomšą, vinilą ir netgi plastmasę. Šis 
nelimpantis priedas slenka kartu be tempimo, kad 
galėtumėte be problemų siūti kaip įprastas me-
džiagas. 

ITIN SLIDI ADATŲ PLOKŠTĖ IR TEFLONINĖ PĖDELĖ) 

 A CDEF 
 G 
  

  



ATLASINIŲ SIŪLIŲ PĖDELĖ 

Skirta tankaus zigzago siuvimui. Pėdelės 
padas yra nuožulniai nupjautas, kas lei-
džia suglostyti paduodamą siūlą siuvant 
dekoratyvines ir atlasines siūles. Pėdelė 
pagaminta iš permatomo plastiko geres-
niam matymui siuvimo metu. 

RAUKIMO PĖDELĖ 

Ši pėdelė yra skirta švelnių raukinių sudarymui ant 
lengvų medžiagų. Raukinių sudarymui ir tuo pačiu 
metu jų prisiuvimui prie tiesios medžiagos dalies, pė-
delės padas už adatos specialiai šiek tiek pakeliamas 
ir turi pastorinimą prieš adatą. Naudodami šią pėdelę 
gausite efektyvius raukinius. 
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*1 Pėdelė yra pagaminta iš metalo 

 A CDEF 
 G 
  

 A CDEF 
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SPECIALI ATVIRA 
PĖDELĖ ZIGZAGUI 

APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ 

Atvira pėdelės priekinė dalis leidžia 
matyti siūlę siuvimo metu. 
Naudokite šią pėdelę dygsniavimui, 
aplikacijoms ir monogramų siuvinė-
jimui. 

  C 
 N  P 

ĮTAISYTAM VIRŠUTINIAM 
TRANSPORTERIUI 

Apkraštavimo pėdelė nau-
dojama nuopjovų apdirbimui 
įstriža juosta per vieną kar-
tą. Sraigė, esanti ant pėde-
lės, medžiagos juostą įvy-
nioja ir nukreipia ją prieš 
adatą. Gali būti naudojama 
zigzago siuvimui, dekoraty-
vinėms arba įprastoms tie-
sioms siūlėms. Tinka įstriža 
juosta nuo 10 iki 14 cm. 
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 A CDEF 
 G 
  



 A CD*1  
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KRAŠTO APMĖTYMO PĖDELĖ 

PĖDELĖ PASLĖPTAM 
PALENKIMUI 

Apkraštavimo pėdelė naudojama 
nuopjovų apdirbimui įstriža juosta per 
vieną kartą. Sraigė, esanti ant pėde-
lės, medžiagos juostą įvynioja ir nu-
kreipia ją prieš adatą. Gali būti nau-
dojama zigzago siuvimui, dekoratyvi-
nėms arba įprastoms tiesioms siū-
lėms. Tinka įstriža juosta nuo 10 iki 
14 cm. 

 A CDEF 
 G 

KRAŠTO APMĖTYMO PĖDELĖ 
Naudojama profesionaliam siūlių 
apdirbimui krašto apmėtymo siūle. 
Ypač tinka storoms ir vidutinėms 
medžiagoms, kurių kraštai gali byrė-
ti, tokioms kaip tvidas, gabardinas ir 
linas. 

* išskyrus MC3500, MC3000, 6260QC 

*1 Prie pėdelės yra pridedamas varžtas. 

APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ 
Naudojama su apkraštavimo siūle 
medžiagos krašto apdirbimui, kad 
išvengtumėte jo nubyrėjimo. Pėde-
lė nukreipia medžiagą ir laiko ją 
tiesią tuo metu, kai adata siuva 
siūles į kairę pusę. 

 A CDEF 
 A CDEF*1 
 G 
  



UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 

(UŽKABINAMA) 

Ši pėdelė gali būti naudojama 
užtrauktuko įsiuvimui iš abiejų 
pusių. Pėdelės kraštas prilai-
ko užtrauktuką, kad būtų už-
tikrintas tiesus įsiuvimas. 

Nustatykite adatos padėtį į 
kairę arba dešinę norėdami 
siūti abiejose užtrauktuko 
pusėse. 

  
(UŽKABINAMA) 

Taip pat gali būti naudojama 
apvalių detalių įsiuvimui kaip 
pvz., standi rankinuko ranke-
na. 
(PRISUKAMA) 

ACUFEED UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 

PASLĖPTO UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 
Geros kokybės fabrike pasiūti drabužiai 
gana dažnai turi paslėptą užtrauktuką. 
Namuose siuvantys siuvėjai dažnai pa-
miršta tokio užtrauktuko privalumus. Pa-
slėpti užtrauktukai tinka įvairaus tipo me-
džiagoms - nuo plonos vilnos iki standaus 
tvido. Geras įsiuvimas priklauso nuo kuo 
mažesnio atstumo tarp adatos ir velkės - 
ši pėdelė tai atlieka šiek tiek atvyniodama 
užtrauktuką prieš adatą. Gerai įsiutas 
užtrauktukas atrodys kaip siūlės dalis. 
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APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ 

Apkrašavimo pėdelė, kartais vadinama krašto palenkimo pėdele, 
yra naudojama siaurų palenktų kraštų  kaip pvz., marškinių apačia, 
staltiesės ir klostėti apsiuvai, dygsniavimui. Apkraštavimo pėdelė 
viršuje turi ritinio formos padavėją ir tiesų griovelį apačioje, kuris 
nustato apsiūto krašto plotį. 4 mm/6 mm komplektas yra skirtas 
storesnėms medžiagoms. 

PALENKTO KRAŠTO PĖDELĖ 

PALENKTO KRAŠTO PĖDELĖ 

APKRAŠTAVIMO PĖDELĖS KOMPLEKTAS 
(4 mm ir 6 mm kraštams) 

 

APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ (4 mm) 

APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ (6 mm) 

BESISUKANTI PĖDELĖ 

PASLĖPTO KRAŠTO PRIEDAS ĮSTRIŽOS JUOSTOS PRIEDAS 

Naudojama kartu su visomis mašinomis, besisukanti pėdelė neleidžia elastinėms 
medžiagoms, plonai vilnai, mezginiams bei sunkiai paduodamos medžiagoms kaip 
oda ir vinilas praslysti ir raukšlėtis. Pėdelė taip pat sudaro sąlygas judėti į airę arba 
dešinę, o pėdelės vikšriniai ratukai po vieną sugriebia medžiagą tolygiam padavimui 
vietose, kuriose yra auščių skirtumas tarp kairiosios ir dešiniosios adatos pusių - tai 
ypač pravartu apsiuvant storas medžiagas. 
*Siūdami zigzaginę siūlę nustatykite mažesnį nei 5 mm dygsnio plotį. 
ĮSPĖJIMAS: kad būtų išvengta adatos lūžimo dygsnio plotis neturi būti didesnis negu 5 mm. 

PLATAUS PALENKTO KRAŠTO PRIEDAS 

Paslėpto krašto priedas užtikri-
na tikslų medžiagos padavimą, 
kas leidžia pasiūti tolygų pa-
slėptą kraštą. 

Įstrižos juostos įsiuvimo prie-
das yra reguliuojamas ir leidžia 
prisiūti iki 20 m pločio sulenktą 
įstrižą juostą. 

Plataus palenkto krašto priedai  
leidžia apsiūti plačius 1/2 colio 
(1,27 cm), 3/4 (1,9cm) colio ir 1 
colio (2,54cm) palenktus kraš-
tus. 
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PĖDELĖ KLOSTĖMS 
Pėdelė klostėms naudojama su 2mm dviguba adata. Angos, esančios ant 
pėdelės pado, leidžia kurti kelias lygiagrečias klosčių eiles. 

 A CDEF 

DVIEJŲ PĖDELIŲ KOMPLEKTAS (siaura ir plati pėdelės su 
angomis) 

 G 
VIENA PĖDELĖ (su mažomis angomis) 

PĖDELĖ KLOSTĖMS (siaura) 

PĖDELĖ KLOSTĖMS (plati) 

 A C*1 N*2 P 
 DEF*3 
 F*4 N*5 O Q 

*1 taip pat 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 
4120QDC,3160QDC, 2160QDC, MyStyle 100 
*2 tik MC12000 
*3 išskyrus 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 
4120QDC, 3160QDC,2160QDC, MyStyle 100, DC6030 
*4 tik DC6030  
*5 tik MC15000  

KREIPIKLIS KLOSTĖMS SU VIRVUTE 
Kreipiklis virvutei yra pritvirtintas prie permato-
mos plastikinės ritės dangtelio medvilninės ar 
kitos virvutės padavimui ir lengvo klosčių kūri-
mo. Į komplektą įeina du kreipikliai: 1,5 mm ir 
1,5 mm - 2,5 mm skersmens virvutėms. 

PĖDELĖ KANTUI Jeigu jūs neturite paruošto kanto ir 
jūs norite padaryti savo asmeninį, tai 
pėdelė kantui būtent tai, ko jums rei-
kia. Pėdelė kantui (kartais dėl klaidos 
vadinama kanto įsiuvimo pėdele) 
sukurta su dviem angom užpakalinė-
je pusėje tam, kad laikytų ir klotų vir-
vutę kantinės juostos kūrimo metu. 
Ją taip pat galima naudoti siauros 
klostės kūrimui. Maksimalus virvutės 
storis - 5mm. 
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 A CDEF 
  



  

KLOSČIŲ KŪRIMO ĮRENGINYS 

Klosčių kūrimo įrenginiai yra žinomi jau 
seniai ir nuo to laiko beveik nepasikei-
tė. Jie iki šiol liko populiarūs. Nors iš 
pirmo žvilgsnio įrenginiai gali pasirodyti 
sunkūs ir nepritaikomi, iš tiesų ši dizai-
no naujovė leidžia kurti norimo dydžio 
klostes lengvai ir greitai - netgi pačias 
smulkiausias. 

PĖDELĖ KAROLIUKŲ PRISIUVIMUI 
Karoliukų ir perlų prisiuvimas yra gana sunkus 
darbas, bet dabar karoliukų prisiuvimo pėdelė 
žymiai palengvina šį procesą, taip pat prideda-
ma malonumą dirbant su papuošalais. Ypač 
populiaru puošiant vestuvines sukneles, vakari-
nius rūbus, elegantiškus ir kasdienius rūbus. 
Karoliukų prisiuvimo pėdelė yra tiesiog atradi-
mas. Komplekte yra 2 pėdelės: 2mm ir 2,5 mm 
- 4 mm skersmens karoliukams. 

 A CDEFG 
DVIEJŲ PĖDELIŲ KOMPLEKTAS (siaura ir plati) 

PĖDELĖ KAROLIUKŲ PRISIUVIMUI (siaura) 

  
PĖDELĖ KAROLIUKŲ PRISIUVIMUI (plati) 
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 A   DEFG 
 A   DEFG 
 A CDEFG 
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PĖDELĖ VIRVUTĖS PRISIUVIMUI SU TRIM KREIPIKLIAIS 

PĖDELĖ JUOSTOS IR BLIZGUČIŲ PRISIUVIMUI 

Pėdelė virvutei su trim vedžiokliais 
gali laikyti vieną, dvi arba tris virvutes 
ir siūlus. Dėl to, kad virvutės pritvir-
tintos prie pėdelės, jas idealiai gali-
ma prisiūti pagal pažymėtą liniją. 
Prisiuvant virvutes galima naudoti 
įvairias dekoratyvines siūles. Virvu-
tės, siūlo ir siūlės pasirinkimas - 
svarbūs rezultato pasiekimui. 

Tapo daug lengviau prisiūti tiek karo-
liukus su perlais, tiek juostą ir netgi 
blizgučius su specialia pėdele, skirta 
juostos ir blizgučių prisiuvimui. Ši 
pėdelė su specialiu kreipikliu neprie-
kaištingam juostos padavimui leidžia 
prisiūti juostą arba suvertus blizgu-
čius greitai ir tolygiai. Dirbti galima 
tiek su plačia, tiek ir su siaura juosta. 

 A CDEF 
 G 
  

 A CDEF 
  



KILPŲ DARYMO PĖDELĖ 

PERMATOMA PĖDELĖ KILPOMS 
Saginių kilpų atlikimui nedidelėse vietose, 
kaip rankogaliai ir kitos vietos, kur reikalin-
ga papildoma erdvė judėjimui, naudojama 
kilpų pėdelė su slystančiu padu. 

KILPŲ RĖMELIS 
Skirta lengvam kilpos atlikimui per 4 žings-
nius mašinose su vertikalia šaudykle. 
(Pėdelė automatinės kilpos atlikimui įeina į 
visų siuvimo mašinų standartinį komplektą 
su kilpos atlikimu per vieną žingsnį). 

SAGŲ PRISIUVIMO PĖDELĖ 

Dabar greitai ir lengvai prisiūsite sagas su 
specialia sagų prisiuvimo pėdele. Ši pėdelė 
turi dvi pritvirtintas lenteles stabilumo užtik-
rinimui. Ant pėdelės taip pat yra guminis 
padas sagos prilaikymui vienoje vietoje 
darbo metu. 

 G 
(STANDARTINĖ) 

(SU SAGOS NUSTATYMU) 
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 A CDEF 
 G 
  

 A CDEF 
  

 G 
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1/4 COLIO (0,64 cm) SIŪLĖS PĖDELĖ 
Populiari pėdelė dygsniuotų antklodžių (kviltingo) siuvimui, 
kur yra dažnai naudojama 1/4 colio siūlė. Kriepiklis, esantis 
ant pėdelės, visada užtikrins tobulą 1/4 colio siūlę. Kreipiklis 
gali būti naudojamas ir kitoms 1/4 colio siūlėms, bet žymos 
ant adatų plokštelės negali būti naudojamos siuvant plokščią 
siūlę. 

JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS TARP DALIŲ PĖDELĖ 
Labai naudingas siuvimo priedas, kai norima tobulai tiesios 
siūlės tarp medžiagos dalių. Kreipiklis, esantis ant pėdelės, 
užtikrina tiesią siūlę. Pėdelė taip pat naudinga dekoratyvinio 
dygsnio prasiuvimui palei siūles. 

 C 
 N  P 

ACUFEED DALIŲ SUSIUVIMO PĖDELĖ 

 C 

ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ IR 
ADATŲ PLOKŠTELĖ 

* Adatų plokštelė tinka tik MC6600P 
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 A CDEF 
  

 C 
 N  P 

ACUFEED JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS 
TARP DALIŲ PĖDELĖ 

 A CDEF 
 G 
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Tiesiog pritvirtinkite 1/4 colio me-
džiagos kreipiklį, kuris susilygiuoja 
su medžiagos kraštu, kad būtų leng-
vai ir tiksliai pasiūta 1/4 colio siūlė. 
Ovali anga, esanti permatomoje pė-
delėje, skirta adatos sureguliavimui 
iki 1mm. 

Pridėkite apimties kviltingui naudodami 
„siūlės griovelyje” techniką. Centrinis 
kreipiklis, pritvirtintas prie pėdelės, pra-
skėčia siūles,kad būtų pasiūta puiki jun-
giamoji siūlė. Neapsiribokite tiesia jun-
giamąja siule – eksperimentuokite su 
dekoratyviniais dygsniais, kad sukurtu-
mėte į akis krentantį pagražinimą.  

Kai kurios kviltingo technikos turi 
būti siuvamos su šiek tiek medžia-
gos po medžiagos kreipikliu, todėl 
naudokite permatomą pėdelę be 
kreipiklio, kad medžiagą galėtų leng-
vai judėti po pėdele. Žymos, esan-
čios ant pėdelės, padeda pasiūti 1/4 
colio ir 1/8 colio siūles. 

PERMATOMA KVILTINGO PĖDELĖ IR KREIPIK-
LIO KOMPLEKTAS AND GUIDE SET 

Esminis kviltingo siuvimo komplektas, aprėpiantis didelę dalį 
kviltingo užduočių nuo dviejų medžiagos kreipiklių pritvirtinimo 
ir nuėmimo iki permatomos pėdelės naudojimo. Siūkite tikslias 
1/4 colio siūles naudodami 1/4 colio kreipiklį arba nuimkite 
kreipiklį norėdami pasiūti 1/8 colio mažą siūlę naudodami žy-
mas, esančias ant permatomos pėdelės. Norėdami papuošti 
savo siuvinį, pritvirtinkite centrinį kreipiklį, kad būtų užtikrintas 
tvarkinga jungiamoji siūlė puikiam užbaigimui. 

 A CDE 
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TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ 

Tolygaus padavimo pėdelė, kartais vadinama žingsniuojančia pėdele, turi 
padavimo dantukus, kurie neleidžia medžiagai pakrypti padavimo metus ir 
padeda išvengti problemos, kai apatinė medžiaga pasibaigia anksčiau negu 
viršutinė. Tolygaus padavimo pėdelė puikiai tinka dygsniavimui ant viršuti-
nio sluoksnio, kuris gali būti lengvai sugadinamas dėl netolygaus dygsniavi-
mo. Prie pėdelės yra pridedamas medalinis kviltingo kreipiklis. 

Į šį komplektą įeina du kreipikliai, 
kurie gali būti pritvirtinami adatos 
kairėje arba dešinėje pusėje, pa-
dedantys sukurti dvi lygiagrečias 
dygsnių eiles, maždaug du kartus 
platesnes negu naudojant pa-
prastą kviltingo kreipiklį. Tiesiog 
pritvirtinkite vieną iš kreipiklių 
tolygaus padavimo pėdelės gali-
nėje pusėje ir sureguliuokite rei-
kiamą atstumą iki ada-
tos.Kreipikliai taip pat gali būti 
pritvirtinti prie įprastą pėdelės 
laikiklį. 

JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS KREIPIK-
LIO IR REGULIUOJAMO KVILTIN-
GO KREIPIKLIO KOMPLEKTAS 
Atskiras kviltingo kreipiklis ir jungia-
mosios siūlės kviltingo kreipiklis yra 
naudingas priedas tiems, kurie jau 
turi tolygaus padavimo pėdelę. 

KEIČIAMAS TOLYGAUS PADAVI-
MO PĖDELĖS KOMPLEKTAS 
Į komplektą įeina tolygaus padavi-
mo komplektas, atvira pėdelė, kvil-
tingo jungiamosios siūlės kreipiklis 
ir reguliuojamas kviltingo kreipiklis. 

TOLYGAUS PADAVIMO KVILTINGO 
KREIPIKLIS (PAPRASTAS) 

 A C 
 DEF 
 G 

TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ SU 
KVILTINGO KREIPIKLIU (ATVIRA) 

ILGO KVILTINGO KREIPIKLIO KOMPLEK- TAS 

 A C 
 DEF 

 A 
 DE 
 O  Q 

 Tolygaus padavimo 
pėdelei 

 A CDEF NOPQ 
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KEIČIAMAS LAISVOS EIGOS 
KVILTINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS 

Į šį komplektą įeina trys pėdelės, kurios gali būti naudo-
jamos įvairių medžiagų siuvimui atliekant laisvo judėjimo 
kviltingą. Pasirinkite labiausiai tinkančią pėdelę užduo-
ties atlikimui ir pritvirtinkite ją prie pėdelės laikiklio prisu-
kę varžtą. Pėdelės aukštis gali būti sureguliuotas, kad 
galėtų be pastangų judėti palei medžiagos paviršių. 

 A C                OPQ 
* Naudojant šį komplektą adata turi būti kairėje pusėje. Komplekte pridedama perma-
toma pėdelė centrinei adatos padėčiai. 

Patogu nėrinių ir kitų medžiagų, 
kurias atvira pėdelė pagauna, 
siuvimui. Taip pat ši pėdelė pui-
kiai tinka medžiagos prilaikymui 
adatos priekyje. 

Ši pėdelė skirta siuvimui, kai 
reikalingas geresnis matomu-
mas aplink adatą, kad būtų su-
formuotas tikslus dizainas. 

Permatoma pėdelė tolygiai juda 
per netolygius sluoksnius siu-
vant, pvz., virvelę. Taip pat gali 
būti naudojama siuvant zigzagi-
nius dygsnius. 

UŽDARA PĖDELĖ PERMATOMA PĖDELĖ 

RITĖS LAIKIKLIS, SKIRTAS LAISVAM KVILTINGUI IR RANKINIAM DYGSNIAVIMUI 

 A C *1 NOPQ 

Naudokite keičiamą laisvos eigos 
pėdelę su šiuo ritės laikikliu, ku-
riame nustatytas mažesnis įtem-
pimas itin tolygaus įtempimo už-
tikrinimui siuvimo metu. 

*1 taip pat MC6500P, DC6030, 4120QDC ir  3160QDC 

*2 išskyrus MC6500P. DC6030, 4120QDC ir 3160QDC 

 A C 

 DE 

202-006-008  

ATVIRA PĖDELĖ 
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SIUVIMO LAISVĄJA EIGA PĖDELĖS KOMPLEKTAS 
Gražinite savo siuvinius virve-
lėmis, juostelėmis ir verpalais  
naudodami laisvos eigos 
dygsniavimo techniką. Zigza-
ginė siūlė gali būti lengvai ir 
tiksliai pasiuvama ant bet ko-
kios linijos arba formos. Į 
komplektą įeina dvi skirtingos 
pėdelės, naudojamos priklau-
somai nuo medžiagos storio. 

KRAŠTO KREIPIMO PĖDELĖ 

Sukurkite tolygiu atstumu pasiūtas deko-
ratyvinio dygsniavimo eiles naudodami 
šią krašto kreipimo komplektą. Horizonta-
lios raudonos linijos sutampa su adatos 
nuleidimo vieta kiekvienoje eilėje, o verti-
kalios užtikrina tikslų eilių išdėliojimą. 

 A C                OPQ 

 A CDEF 
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KRAŠTO STABILIZATORIAUS PLOKŠTELĖ 

JUOSTOS ĮSIUVIMO KREIPIKLIS 

Naudojant dagos kilpos pėdelę R kartu su 
sagos kilpos stabilizatoriaus plokštele 
mašina tolygiau paduoda įvairias medžia-
gas ir netolygius sluoksnius neužstrigdin-
dama adatos ir medžiagų. 

Siūkite originalias juostas pridėdami dekoratyvų dygs-
niavimą arba raides. Kreipiklio dizainas užtikrina leng-
vą pritvirtinimą ir automatinį centravimą, o permatomas 
stabilizatorius suteikia puikų valdymą. Pridėkite savo 
projektams originalumo ir pilnai išnaudokite savo maši-
nos dekoratyvinio dygsniavimo galimybes. 

 A CDE 

 A CDEF NOPQ 
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KRAŠTO KREIPIMO PĖDELĖ 

APSKRITO SIUVIMO PRIEDAS 

RITĖS LAIKIKLIS (didelis įtempimas siuvinėjimui) 

Šios pėdelės kreipiklis sulygina medžiagos kraštus/
siūles, sudarydamas sąlygas tvarkingam ir lygiagre-
čiam krašto dygsniavimui. Sureguliuokite kreipiklį suk-
dami varžtą ir taip tiksliai sulygindami kraštą su siūle. 

Apskrito siuvimo priedas idealiai tinka apskritimų siu-
vimui tiesiu, zigzaginiu, dekoratyviu dygsniu ir netgi 
raidžių siuvimui. Naudojant šį populiarų, rankų dirbi-
niams ir dekoratyviniams siuviniams naudingą priedą 
galima puikiai pasiūti iki 26 cm skersmens apskriti-
mus. 

*1 taip pat 6260QDC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 
4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, My style100 
*3 išskyrus 6260QC, 6215QC, 6019QC, MC6500P, 
4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, My style100 
*2 tik MC12000 
*4 DC6030 
*5 tik MC15000 

Šis ritės laikiklis sukuria lengvai reguliuojamą siūlo 
įtempimą siuvinėjimui naudojant ne Janome ritės 
siūlą. Ritės laikiklis pažymėtas GELTONU tašku at-
pažinimui. 

 A CDE 
  

 A C*1  
  

   

 NO 
  

*1 tik MC350E 
*2 MC300E. MC200E 



KVILTINGO SUJUNGIMO KOMPLEKTAS 

Naudokite kviltingo sujungimo komplektą, kad pasiūtumėte 
1/2 sujungimą, naudodami kviltingui tinkamą storą medžiagą. 
Sureguliuokite su viršutinius varžtus, kad itin tiksliai sulygintu-
mėte sujungimo viršutinę ir apatinę klostes su adata. Komp-
lektas padeda pasiūti tiesų sujungimą dideliems kviltingo siu-
viniams bei prideda dėmesį kreipiantį akcentą mažiems ob-
jektams kaip kilimėlis arba orkaitės pirštinė. 

*1 taip pat MC6500P 
   

 NOPQ 

  



AKSESUARAI 
KRAŠTO APMĖTYMO IR 
SUSIUVIMO MAŠINOMS 
Janome krašto apmėtymo ir susiuvimo mašinos žinomos savo naudoji-
mo paprastumu ir nuostabiais apsiuvimo rezultatais. Specializuoti pėde-
lių aksesuarai šioms mašinoms sukurti tam, kad jūs galėtumėte pasiekti 
norimą rezultatą netgi ant elastinių ir plonų medžiagų. 

Naudojama kuriant siauras 
krašto apmėtymo siūles. 
Pėdelė virvučių įsiuvimui 
leidžia įstatyti dekoratyvines 
virvutes siuvimo metu. Idea-
liai apsiuva staltiesių ir kitų 
gaminių kraštus. 

PĖDELĖ VIRVUČIŲ ĮSIUVIMUI (B) 

  

 H 
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PĖDELĖ JUOSTOS PRISIUVIMUI 
SU IŠVYNIOJIMO ĮTAISU 

Šį aksesuarą sudaro pėdelė ir įrengi-
nys juostos padavimui trikotažinių ar 
elastinių medžiagų drabužių siuvimo 
metu. Juostos pritvirtinimas pečių ir 
pažasčių srities siūlių siuvimo metu 
padeda išvengti išsitampymo tose 
vietose. 

PASLĖPTOS SIŪLĖS PĖDELĖ 
Paslėptą siūlę ne taip paprasta pasiūti - 
būtina praktika ir kantrybė. Tai įmano-
ma naudojant jūsų krašto apmėtymo ir 
susiuvimo mašiną ir paslėptos siūlės 
pėdelę. Pėdelė turi kreiptuvą, kuris 
palengvina krašto apmėtymą paslėpta 
siūle. 

PRIETAISAIS ELASTINĖS JUOSTOS PRISIUVIMUI 
Elastinės juostos prisiuvimas kartais atrodo sunkus darbas, 
ypač, kai reikia ištempti juostą iki reikiamo dydžio. Pėdelė, 
skirta elastinės juostos prisiuvimui, gali jums padėti. 

* išskyrus 134D, 234, 234D, 534D 

 H*1 

*1 išskyrus 234, 234D 

 H 

 H* 
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PĖDELĖ VIRVUČIŲ ĮSIUVIMUI (A) 

KAROLIUKŲ PRISIUVIMO PRIEDAS 

Siūdami siaura spiraline siūle 
galite naudoti pėdelę, skirtą 
virvutės įsiuvimui (A). Ši pėde-
lė idealiai tinka vestuvinių ir 
vakarinių drabužių siuvimui. Ji 
leidžia įterpti valą siuvant siau-
rą spiralinę siūlę ir gauti nuo-
stabų tvirtą ir taip pat lankstų 
gaminio kraštą. 

Į karoliukų prisiuvimo 
įrenginį įeina speciali 
pėdelė ir kreiptuvas skirti 
karoliukų prisiuvimui prie 
medžiagos krašto. Karo-
liukai itin patraukliai atro-
do ant vestuvinių sukne-
lių. 

 H*1 

* išskyrus 134D, 234, 234D, 534D 

 H 



 H* 
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PĖDELĖ KANTO ĮSIUVIMUI 

Jeigu jūs neturite iš anksto padaryto kanto ir jūs jį norite pada-
ryti patys, tai pėdelė kantui idealiai tiks. Su ja tai padarysite 
lengvai ir greitai. Pėdelė kantui yra dviejų dydžių: 3 ir 5mm. 

*3/16 COLIO PĖDELĖ  NETINKA 134D, 234, 234D, 534D 

MEDŽIAGOS RIBOTUVAS 

Medžiagos ribotuvas padeda užtikrinti tiesią siūlę. Ypač reika-
lingas plokščioms siūlėms ir siūlėms, kurios siuvamos be kraš-
to nukirpimo. 

* išskyrus 134D, 234, 234D, 534D 

PRIETAISAS RAUKIMUI 

* išskyrus 134D, 234, 234D, 534D 

Šis įrenginys leidžia kurti žavingus raukinius. Ypač reikalingas 
didelių matmenų medžiagų siuvimui, pavyzdžiui, antklodėms ir 
vestuviniams šleifams. Su šiuo įrenginiu jūs taip pat galėsite 
vienu metu raukti medžiagą ir prisiūti ją prie tiesios vietos. 

DVIEJŲ PĖDELIŲ KOMPLEKTAS (1/8 colio ir 3/16 colio) 

 H* 

 H* 
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PERMATOMA PLOKŠČIASIŪLĖ PĖDELĖ 

Permatoma pėdelė sudaro galimybę matyti siuvimo pro-
cesą. Ypač reikalinga dekoratyviniam siuvimui. Ją taip 
pat galima naudoti su tokiais įrenginiais kaip siūlės kreip-
tuvas tam, kad siūlės pradžia sutaptų su pabaiga siuvant 
ratu. Žymės ant priekinės pėdelės dalies atitinka adatų 
išsidėstymą, padedančios užtikrinti nepriekaištingam 
siūlės išsidėstymą. 

AKSESUARAI 
PLOKŠČIASIŪLĖMS MAŠINOMS 
Janome sukūrė daug aksesuarų, skirtų 
naudojimui su plokščiasiūlėmis mašinomis. 
Šie aksesuarai palengvina gražių drabužių 
kūrimo procesą iš trikotažo ir kitų elastinių 
medžiagų. 

3 adatoms   
2 adatoms   
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MEDŽIAGOS KRAŠTO PALENKIMO RIBOTUVAS 

PRIETAISAS ELASTINĖS  
JUOSTOS PRISIUVIMUI 

Šis ribotuvas palenkia medžiagą iki reikiamo pločio. 
Skirtas lengvom medžiagom ir apskritų kraštų susiuvi-
mui. Sijono palanko prisiuvimo metu, kur atliekamas 
siuvimas ratu, jūs galite paspausti atlaisvinimo mygtu-
ką siūlės pabaigoje, kad išjungtumėte ribotuvą ir pa-
baigtumėte siūlę. 

Prietaisas elastinės juostos prisiuvimui leidžia lengvai 
prisiūti elastinę juostą prie juosmens ar rankogalių, 
ypač reikalingas apatinio trikotažo ir vaikiškų drabužių 
siuvimui. Didelė darbo erdvė ant plokščiasiūlės maši-
nos sudaro sąlygas prisiūti gumytę bet kurioje gaminio 
vietoje, pavyzdžiui, ant suknelės juosmens. 

CENTRINIO KREIPIMO PĖDELĖ 

Centrinio kreipimo pėdelė yra naudojama dviejų arba 
trijų adatų dygsnio vidurio sulyginimui su anksčiau pa-
siūta siūle. Šis priedas yra itin naudingas siuvant spor-
tinę aprangą, leidžia sudaigstyti jau pasiūtas siūles, 
prideda papildomos jėgos įtemptoms siūlėms bei tie-
siog sukuria dekoratyvinę išvaizdą. 

siauras (6 - 8.5 mm)   
platus  (9 - 13.5 mm)   

  

3 adatoms   
2 adatoms   
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PRIETAISAS APKRAŠTAVIMUI 
Prietaisas apkraštavimui naudoja-
mas elastinių medžiagų neapdoro-
tų kraštų apsiuvimui. Prietaisas 
palenkia medžiagos juostą aplink 
neapdorotą kraštą siuvimo metu, 
leisdamas lengvai apdoroti kaklo, 
pečių ir kitus kraštus. 

Įdėkite medžiagos 
juostą  į liniuotę. 

Nukreipkite medžiagos 
juostą per liniuotę, tuo 
pačiu metu tolygiai trau-
kite medžiagą pinceto 
galu. 

Praveskite medžiagos 
juostą su pincetu taip, 
kad ji atsirastų tarp vir-
šutinio ir apatinio kreip-
tuvų, o tada patraukite ją 
po prispaudimo pėdele. 

3 adatoms (32 mm/8 mm)   
3 adatoms (42 mm/12 mm)   
2 adatoms (32 mm/8 mm)   
2 adatoms (42 mm/12 mm)   
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PROFESIONALŪS KRAŠTO APMĖTY-
MO, SUSIUVIMO IR PLOKŠČIASIŪLĖS  
MAŠINOS AKSESUARAI 
Iš anksto pagamintos detalės ir dekoratyvinės 
puošmenos yra lengvai kopijuojamos su dau-
geliu šios Janome mašinos aksesuarų. Sukur-
kite kokį norite stilių taip, kaip norite. 

Su raukimo pėdele jūs lengvai sukursite kokius norite 
raukinius. Apatinė medžiaga gali būti raukiama, prisiu-
vama ir apkraštuojama prie plokščios viršutinės me-
džiagos vienos lengvos operacijos metu. 

RAUKIMO PĖDELĖ 
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Reguliuojamas kreipiklis, esan-
tis ant paslėpto dygsnio pėde-
lės užtikrina, kad bet kokio sto-
rio medžiaga yra lengvai vieno 
žingsnio metu nukerpama ir 
apkraštuojama paslėptu dygs-
niu. Kreipiklis puikiai tinka ir kito 
tipo dygsniams, skirtiems deko-
ratyvines klosčių ir nėrinių ap-
siuvimui. 

PASLĖPTO DYGSNIO PĖDELĖ 

Karoliukais apsiūti siuviniai pri-
deda ypatingą akcentą bet ku-
riam projektui. Gilūs grioveliai, 
esantys pėdelės apatinėje pu-
sėje suveria karoliukus į reikia-
mą vietą, kur jie yra užtvirtinami 
plokščiasiūliu dygsniu. 

KAROLIUKŲ ĮSIUVIMO PĖDELĖ 

  

  

  



APMĖTYMO DYGSNIO PĖDELĖ, NĖRINIŲ PRI-
TVIRTINIMAS, KRAŠTO PALENKIMO IR SU-
SUKTO KRAŠTO KREIPIKLIAI 

  

Naudodami šį komplektą sutaupysite nemažai laiko ir išvengsite 
problemų siuvimo metu. Komplektas leidžia apsiūti medžiagos 
kraštus trimis skirtingais būdais - apmėtyti paprastu dygsniu, 
apsiūti dekoratyviniu dygsniu naudojant nėrinius arba apsiūti 
kraštą naudojant įstrižą juostą. Galima naudoti įvairiausiems pro-
jektams. 

APMĖTYMO DYGSNIO PĖDELĖ IR NĖRINIŲ PRITVIRTINIMAS 

KRAŠTO APMĖTYMO PĖDELĖ IR KRAŠTO PALENKIMO KREIPIKLIS 

KRAŠTO APMĖTYMO PĖDELĖS SUSUKTO KRAŠTO KREIPIKLIS 

Šis kreipiklis efektyviai ir protingai palenkia tobulus 6 mm (1/4") 
kraštus. Tuo pačiu metu kreipiklis apmėto ir pritvirtina nėrinį. 
Naudokite kartu su apmėtymo dygsnio pėdele. 

Tolygiai apmėtykite kraštus be matavimo, smaigstymo ar spaudi-
mo. Tiesiog įdėkite medžiagą ir kreipiklis automatiškai palenks ir 
apsiūs 2,5 cm (1") palenkimą. Naudokite kartu su krašto apmėty-
mo pėdele. 

Šis kreipiklis sukuria įsiūtos įstrižos juostos išvaizdą. Be to, jį 
naudojant galima pritvirtinti iš anksto pasiūtą įstrižą juostą. Toly-
giai apmėtykite kraštus be matavimo, smaigstymo ar spaudimo ir 
lengvai atkartokite pirktinių detalių išvaizdą. 

62 

(tik apmėtymo dygsniui) 
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PALENKTOS JUOSTOS PĖDELĖ 

Ši reguliuojama pėdelė leidžia prisiūti 10 - 40 mm 
pločio palenktą juostą. Norimos išvaizdos kūrimas dar 
nebuvo lengvesnis. 

DIRŽO KILPŲ SIUVIMO PĖDELĖ 

Lengvai kopijuokite diržo kilpas, esančias siuvimo pra-
monėje, naudodami plokščias grandininio dygsnio siū-
les. Ši pėdelė automatiškai palenkia juostos kraštus 
diržo kilpoms, dekoratyvinėms detalėms, sagų kil-
poms, siauriems dirželiams ir kt. 

  

(tik krašto apmėtymo dygsniui) 
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Itin slidi pėdelė, suformuota iš specialios 
dervos, skirta naudojimui kartu su medžia-
gomis, kurios gali prilipti prie metalinės pė-
delės puikiai zomšos, vinilo ir netikros odos siuvimui. 

GREITAEIGIŲ SIUVIMO MAŠI-
NŲ PRIEDAI 
Janome greitaeigės siuvimo mašinos siuva maksimaliu 1600 
dygsnių per minutę greičiu, greičiausiu dabartinėje rinkoje. Šios 
siuvimo ir kviltingo mašinos, specialūs priedai ir prispaudimo 
pėdelės yra sukurtos aukštos kokybės dygsnių siuvimui profe-
sionaliu greičiu. 
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SPECIALIZUOTA TIESAUS DYGSNIO PĖDELĖ 

AKSOMO PĖDELĖ 

Aksomo pėdelė tik nežymiai liečia adatos 
plokštelę, kai pėdelė yra nuleidžiama. Tokiu 
būdu yra užtikrinamas puikus siuvimas nesuga-
dinant ypatingų medžiagų. 

SIAURO TIESAUS DYGSNIO PĖDELĖ 
Ši pėdelė yra tik 2 mm pločio nuo adatos nulei-
dimo ii pėdelės krašto, kas leidžia patogiai dygsni-
uoti siaurose vietose kaip apykaklės ir kišenės. 

TIESAUS DYGSNIO PĖDELĖ IR ADATOS 
PLOKŠELĖ PLONOMS MEDŽIAGOMS 
Specializuota pėdelė ir adatos plokštelė suteikia 
optimalų plonų medžiagų padavimą. 
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1/4 COLIO (0,64 cm) SIŪLĖS PĖDELĖ 

KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ 

Šis šoninis kreipiklis padeda lengvai ir tiksliai pasiūti 1/4 
colio siūlės palenkimą. Puikiai tinka kviltingo dalių sujungi-
mui ir viršutiniam dygsniavimui. 

Naudokite šią pėdelę jungiamosios siūlės siuvimui. Krei-
piklis seka palei siūlės liniją išlaikydamas ją tobulai tiesia. 
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TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ 
Tolygaus padavimo pėdelė 
vaikšto per medžiagos pavir-
šių užtikrindama tolygų pada-
vimą. Medžiaga gali būti siu-
vama išvengiant šaukšlėjimo-
si, kadangi yra sugriebiama ir 
paduodama viršutiniais ir apa-
tiniais padavimo dantukais. Ši 
pėdelė yra ilgaamžiška ir pui-
kiai tinka darbui su dideliais 
1600 serijos mašinų greičiais. 
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ADYMO PĖDELĖ SU ADYMO PLOKŠTELE 

JUOSTOS PRISIUVIMO PĖDELĖ 

Pėdelė su spyruokle gali būti naudojama laisvos eigos siuvi-
nėjimui, kviltingui ir laisvų formų monogramų siuvimui. Ady-
mo plokštelė padedama po įprasta adatų plokštele taip, kad 
padavimo dantukai būtų apdengti. 

Naudokite šią pėdelę juostos pritvirtinimui prie 
medžiagos krašto. Sureguliuokite adatos nu-
leidimo padėtį sukdami varžtą. Kreipkite me-
džiagą kairiąja ranka, priklaikydami juostelę 
dešiniąja. 
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REGULIUOJAMA UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 

PASLĖPTO UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 

REGULIUOJAMAS SIŪLĖS KREIPIKLIS 

Ši pėdelė gali būti naudojama užtrauktuko 
siuvimui iš abiejų pusių sureguliavus pėde-
lės pėdelės padėtį varžtu. Taip pat puikiai 
tinka siuvimui netoli apskritų juostelių. 

Ši pėdelė gali būti naudojama nematomų užtrautukų 
įsiuvimui. Grioveliai, esantys apačioje, prilaiko už-
trauktuko dantukus dygsniavimo metu. 

Šis siūlės kreipiklis yra skirtas tikslių siūlių, tarpkurių 
yra tolygus tarpai, siuvimui. 

. 
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KEIČIAMAS LAISVOS EIGOS  KVILTINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS 

LAISVOS EIGOS RĖMELIS 
KVILTINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS 

Puikus laisvos eigos kviltingo prispaudimo pėde-
lės komplektas, skirtas tiesaus dygsnio mašinai. 
Pėdelės yra aptakios formos pagerintam mato-
mumui. Adymo plokštelė pridedama laisvos ei-
gos kviltingo siuvimui. Pramoninė konstrukcija 
sumažina vibraciją ir suteikia profesionalaus ly-
gio ilgaamžiškumą. 

Skirtas įprastiniam siuvi-
mui ir itin tinka nėrinių ir 
kitų lengvai pagaunamų 
medžiagų siuvimui. 

Taip pat skirtas įprasti-
niam siuvimui, tačiau 
atviras dizainas pagerina 
matomumą aplink adatą, 
kas padeda formuojant 
tikslų dizainą. 

Šis komplektas buvo specialiai sukurtas kviltingo 
siuvėjams, kurie naudoja kviltingo rėmelius siū-
dami 1600P serijos mašinomis.Komplektą suda-
ro 1/4" pėdelė ir atvira rėmelio kviltingo pėdelė. 

. 

Ši atvira pėdelė turi 
angą, kuri pagerina 
matomumą stovint 
šalia kviltingo rėmelių 
rankenų. 

The 1/4" pėdelė turi 
aukštą „kulną” ir 1/2 
colio skersmens lais-
vos eigos kviltingo ir 
1/4 colio storio kviltin-
go liniuotes bei prail-
gintus šablonus. 

  

  



71 



72 

Janome yra teikia lengvai 
naudojamus aukštos ko-
kybės priedus pradedant 
nuo tokių priedų kaip ada-
tos, ritės ir ričių korpusai 
iki ritės stovelių ir CD-
ROM diskų, kurie padidina 
jūsų siuvimo mašinos kū-
rybines galimybes. 

ĮVAIRŪS PRIEDAI 
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ADATOS 
Kad ir kokia tobula ir subtili būtų siuvimo mašina, svarbiausia 
tinkamai išrinkti adatas. Labai paprasta - kuo plonesnė medžia-
ga, tuo plonesnė adata, ir kuo storesnė medžiaga, tuo storesnė 
turi būti adata. Taip pat svarbu reguliariai keisti adatas. 

Sudarytas iš penkių 
adatų, iš kurių dvi 75/11 
universalios adatos, dvi 
90/14 universalios ada-
tos ir viena adata su 
mėlynu antgaliu. 

Adata mėlynu antgaliu, specialiai sirta siuvi-
mui Janome mašinomis, yra mūsų geriausia 
#75/11 dydžio universali adata, skirta mašini-
niam siuvinėjimui bei įprastiniam siuvimui, 
įskaitant megztų medžiagų siuvimą. Adata turi 
apskritą smaigalį, kuris padeda siūti tvarkin-
gus dygsnius. 

FM725 KEIČIAMAS 
ADATOS KOMPLEKTAS 

Adata su raudonu ant-
galiu yra #90/14 dydžio 
adata, sirta įprastiniam 
siuvimui ir vidutinių bei 
storų medžiagų siuvinė-
jimui. 

Adata su violetiniu antgaliu yra #90/14 dydžio 
adata, kuri padeda išvengti dygsnių praleidinėji-
mo siuvant storas medžiagas įprastinio siuvimo 
ir siuvinėjimo metu. Adata turi apskritą smaigalį, 
kuris padeda siūti tvaringus dygsnius. 
Naudojama - 
 Didelio tankumo dizaino ir/arba storų medžiagų siuvinėjimui 
 Pūkuotų siūlų, kaip vilna, siuvimui 
 Kviltingui per kelis sluoksnius 
 Įprastiniam elastinių medžiagų kaip trikotažas ir poliesteris siuvi-

mui 
*Apskritas smaigalys yra itin naudingas siuvant megztas ir sintetines 
medžiagas, kadangi yra išvengiama medžiagos siūlo plyšimo. 

FM725 FIKSUOTŲ 
PENKIŲ VĖLIMO ADA-
TŲ KOMPLEKTAS  
NEEDLE UNIT 

FM725 FIKSUOTOS 
VIENOS VĖLIMO ADA-
TOS KOMPLEKTAS 

3/pkg 

FM725 ADATŲ PAPILDYMAI 
Vienetinių adatų papildymai 

Plonų adatų papildymas 

SIUVIMO ADATŲ 
RINKINYS 

ADATOS SU  
MĖLYNU ANTGALIU 

ADATOS SU  
RAUDONU ANTGALIU 

ADATOS SU  
VIOLETINIU ANTGALIU 

 

NOPQ 

 

NOPQ 

 

NOPQ 

 

NOPQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/pkg 

10/pkg 

 

 

10/pkg 
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KITI PRIEDAI 
MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS 

Patentuotas medžiagos klojimo įrenginys pa-
lengvina siuvinio padėties nustatymą, kuri dažnai 
gali tampti nemalonia ir netikslia užduotimi. Įren-
ginys užtikrina puikų vieno arba kelių dizainų 
padėčių nustatymą viename arba keliuose lanke-
liuose. Janome dėka užduotis tampa labai leng-
va. Šis kelias funkcijas turintis įrankis gali būti 
greitai paverčiamas į didelį papildomą stalą, ku-
ris yra paranki pagalbinė priemonė siuvant dide-
lius siuvimo ir kviltingo projektus. 

Šis itin platus stalas patogiai telpa šalia jūsų 
siuvimo mašinos, padidindamas esamą darbo 
zoną. 
Itin platus stalas yra paranki pagalbinė prie-
monė siuvant didelius siuvimo ir kviltingo pro-
jektus. 

Darydami užsakymą paneškite mašinos 
modelio numerį. 

ITIN PLATUS STALAS 

 NO 

MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS - skirtas MC15000/MC12000/MC9900 

 A 

MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS - 
skirtas MC11000 

MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS 10000 
 A 



UNIVERSALUS STALO STOVAS SU A, B IR C PLOKŠTĖMIS 
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UNIVERSALUS STALO STOVAS 
Mašina stabiliai stovi ant stalo kartu su įterpiama stalo 
plokšte, kuri yra didelis, plokščias siuvimo paviršius. 
Stalas ne tik padidina darbo zoną, bet ir užtikrina, kad 
siuvimas vyks sklandžiai, kadangi medžiagos perteklius 
nekabos žemyn nuo stalo ir netrukdys jūsų siuvimo pro-
cesui. Į stalo komplektą įeina kelinis kėliklis, stalčius ir 
didelis siuvimo paviršius. 

UNIVERSALUS STALO STOVAS BE PLOKŠČIŲ 

ŠONINIO STALO STOVAS 

RITĖS STOVAS 

STALO PLOKŠTĖ A, SKIR-
TA HORIZON SERIJAI 

STALO PLOKŠTĖ B, SKIR-
TA MC6600P/MC6500P 

STALO PLOKŠTĖ C, 
FORMC11000/MC11000SE 

STALO PLOKŠTĖ D, 
SKIRTA FOR MC9900 

STALO PLOKŠTĖ E, 
SKIRTA MC15000 

STALO PLOKŠTĖ F, SKIRTA   
SKYLINE IR ATELIER SERIJOMS 

Šis stalas yra naudingas bet kokiam siuvi-
mo tipui. Naudokite stalą didesnei darbo 
zonai siūdami siuvinėjimo arba krašto ap-
mėtymo-susiuvimo mašinomis. Taip pat 
gali būti naudojamas kartu su universaliu 
stalo stovu kaip papildomas kviltingo sta-
las ir/arba papildomai zonai, skirtai lygini-
mui, kirpimui bei kitoms užduotims. Tiekia-
mas kartu su šoninėmis kišenėmis. 

(dviems ritėms) 

Dviejų arba penkių ričių stovas yra lengvai prikabina-
mas prie jūsų mašinos galinės pusės. Labai pravartu 
naudojant kelias siuvinėjimo siūlo spalvas, kadangi 
galite nustatyti savo spalvas siuvimo metu. 

*1 Išskyrus MC6600P 

(penkioms ritėms) 

*1 Išskyrus MC6600P *2 Tik MC12000 *3 Išskyrus MC7700QCP *4 Tik MC6500P 

*5 Tik MC15000 

 A C N  P 

 A C NOPQ 

 

C*1
    N*2 P 

 

C*3 D*4  

 

A 

 

 

 

 

 

 

  

 P 
 NO Q 

 A 
   
 NO Q 
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SIUVINĖJIMO PURIU SIŪLU KOMPLEKTAS 

Siuvinėjimo puriu siūlu komplekte yra naudojamas siūlas, kuris po 
siuvimo gali būti išpurenamas taip sukuriant minkštą, trimatį siuvinį. Į 
siuvinėjimo puriu siūlu komplektą įeina speciali pėdelė ir šepetėlis bei  
siuvinėjimo puriu siūlu dizaino CD-ROM iš „Stitchitize”. 

 ABC  
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RIČIŲ KORPUSAI 

VIRŠUTINIAI PEILIAI 

TIESIŲ DYGSNIŲ ADATOS PLOKŠTĖ 

SPECIALIZUOTA RITĖ 
Sukurta Memory Craft siuvinėjimo ir kompiuterizuotiems mo-
deliams. Guma, pritvirtinta prie permatomo korpuso pagerina 
darbą ir sumažiną triukšmą. Ant ritės yra įspausta raidė „J”. 

Priekinėms ir šoninėms mašinoms reikalingas atskiras 
ritės korpusas, kuris taip pat reguliuoja ritės įtempimą. 
Nors įprastai nerekomenduojama, labiau pažengę siuvė-
jai mėgsta nustatyti mažesnį įtempimą dirbdami su spe-
cialiais siūlais, kai, pvz., naudojama rankiniu būdu vynio-
jama storesnio dekoratyvinio siūlo ritė. Galite išvengti 
sudėtingų įtempimo reguliavimų, jeigu turėsite papildo-
mą ritės korpusą, specialiai sureguliuotą storesniams 
arba plonesniams siūlams. 

Norėdami išvengti siuvimo problemų, pakeiskite savo 
krašto apmėtymo-susiuvimo mašinos viršutinį peilį, kai 
tik pastebėsite, kad jis yra atšipęs. 
 
Darydami užsakymą praneškite siuvimo mašinos 
modelio numerį. 

Tiesių dygsnių adatos plokštėje yra apskrita anga ada-
tai, kuri suteikia daugiau atramos aplink adata ir yra 
naudojama kartu su tiesių dygsnių pėdele. 
 
Darydami užsakymą praneškite siuvimo mašinos 
modelio numerį. 

RITĖS 
Metalinė ritė tinka Janome priekinėms ir šoninėms profe-
sionalioms mašinoms, įskaitant 1600 seriją ir MB-4. Per-
matoma plastikinė ritė tnka naudojimui kartu su visomis 
Janome siuvimo ir siuvinėjimo mašinoms. 

PLASTIKINĖS RITĖS (10/pkg)  NOPQ 
METALINĖ RITĖ (vienguba)   

PLASTIKINĖ RITĖ (vienguba)  NOPQ 

BUITINIS SIUVIMAS  G 
GREITAEIGIS SIUVIMAS   
KELIŲ ADATŲ SIUVINĖJIMAS  L 



OPTINIS DIDINAMASIS STIKLAS 

NUOTOLINIS SIŪLŲ NUKIRPIMO JUNGIKLIO KOMPLEKTAS 

DIDELIS PEDALAS 

Norėdami apžiūrėti siuvinį iš arčiau pritvirtinkite didina-
mąjį stiklą, kad galėtumėte pamatyti pačias mažiausias 
detales po adata. Naudingas siūlo įvėrimo, medžiagos 
padėties reguliavimo ir detalaus darbo atlikimo metu. 

 C  

Nukirpkite siūlus pėda po siuvimo.Įrenginys yra nau-
dingas, kai abi rankos užimtos. Tai pat gali padidinti 
darbo efektyvumą, kai mašina yra kviltingo rėmelyje. 

Dabar didesnis ir lengviau naudojamas. Guma, esanti 
galinėje pusėje, neleidžia pedalui nuslysti. Didesnis 
paviršiaus plotas suteikia geresnį valdymo lygį. 

*1 taip pat DC6030 

*1 išskyrus MC8200QC 
* Turi būti naudojamas su dideliu pedalu. Pedalas neįeina į komplektą (parduodamas 
atskirai). 
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 A CD            NOPQ 



APSAUGINIS SLUOKSNIS 
Sluoksnis, apsaugantis nerūdijančio plieno plokštę nuo 
įbrėžimų ir sugadinimo. Sluoksnis yra permatomas, todėl 
netrukdo siuvimo procesui bei iškilios matavimo skalės 
naudojimui. 
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RODYKLĖ 

PROFESIONALIOS KRAŠTO AP-
MĖTYMO-SUSIUVIMO IR PLOKŠ-
ČIASIŪLĖS MAŠINOS 
KLOSČIŲ SURINKIMO PĖDELĖ 
PALSĖPTO DYGSNIO PĖDELĖ 
KAROLIUKŲ PĖDELĖ 
APMĖTYMO DYGSNIO PĖDELĖ, NĖRINIŲ PRITVIRTI-
NIMAS, KRAŠTO PALENKIMO IR SUSUKTO KRAŠTO 
KREIPIKLIAI 
ĮSTRIŽOS JUOSTOS PĖDELĖ 
DIRŽOKILPOS PĖDELĖ 

GREITAEIGĖS MAŠINOS 
ITIN SLIDI PĖDELĖ 
SPECIALIZUOTA TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ 
AKSOMO PĖDELĖ 
1/4 COLIŲ SIŪLĖS PĖDELĖ 
KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ 
TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ 
ADYMO PĖDELĖ SU ADYMO PLOKŠTE 
JUOSTOS PRISIUVIMO PĖDELĖ 
REGULIUOJAMA UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 
PASLĖPTO UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 
REGULIUOJAMAS SIŪLĖS KREIPIKLIS 
KEIČIAMAS LAISVOSEIGOS KVILTINGO PĖDELĖS 
KOMPLEKTAS 
LAISVOS EIGOS RĖMELIO KVITLINGO PĖDELĖS 
KOMPLEKTAS 

ĮVAIRŪS ADATŲ PRIEDAI 
ĮVAIRIOS SIUVIMO ADATOS 
ADATOS MĖLYNU ANTGALIU 
ADATOS RAUDONU ANTGALIU 
ADATOS VIOLETINIU ANTGALIU 
FM725 KEIČIAMAS ADATOS KOMPLEKTAS 
FM725 FIKSUOTŲ PENKIŲ VILNOS VĖLIMO ADATŲ 
KOMPLEKTAS 
FM725 FIKSUOTOS VIENOS VILNOS VĖLIMO ADA-
TOS KOMPLEKTAS 
FM725 ADATŲ PAPILDYMAS 

KITI AKSESUARAI 
MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS 
ITIN PLATUS STALAS 
UNIVERSALUS STALO STOVAS 
STALO PLOKŠTĖ A 
STALO PLOKŠTĖ B 
STALO PLOKŠTĖ C 
STALO PLOKŠTĖ D 
STALO PLOKŠTĖ E 
ŠONINIO STALO STOVO KOMPLEKTAS 
RITĖS STOVAS 
SIUVINĖJIMO PURIU SIŪLU KOMPLEKTAS 
RITĖS 
RIČIŲ KORPUSAI 
VIRŠUTINIAI PEILIAI 
TIESIŲ DYGSNIŲ ADATOS PLOKŠTĖ 
OPTINIS DIDINAMASIS STIKLAS 
NUOTOLINIS SIŪLŲ NUKIRPIMO JUNGIKLIO KOMP-
LEKTAS 
DIDELIS PEDALAS 
APSAUGINIS SLUOKSNIS 

 

JANOME KOKYBĖ 
ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PEDELĖ IR ADATOS 
PLOKŠTĖ 
ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ 
ACUFEED KVILTINGO PĖDELĖ 
ACUFEED ATVIRA SIUVINĖJIMO PĖDELĖ 
ACUFEED KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS 
PĖDELĖ 
ACUFEED TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ 
ACUFEED PĖDELĖ SU LAIKIKLIU 
ACUFEED UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 

KVILTINGAS 
TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ 
1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖS 
LAISVOS EIGOS KVILTINGO PĖDELĖ 
SPECIALIAI PAGAMINTA ZIGZAGINĖ PĖDELĖ 
KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ 

NAMŲ DEKORAVIMAS 
KLOSČIŲ PĖDELĖ+VIRVUTĖS S KREIPIKLIS 
PĖDELĖ SU 3 KREIPIKLIAIS VIRVUTĖS PRISIUVI-
MUI 
PĖDELĖ KANTUI 
RAUKIMO PĖDELĖ 
KAROLIUKŲ PĖDELĖ 
JUOSTOS/BLIZGUČIŲ PĖDELĖ 

PRANCŪZIŠKAS SIUVIMAS 
ATLASINIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ 
PĖDELĖ SIAURAM PALENKIMUI 
PĖDELĖ KLOSTĖMS 
PĖDELĖ KILPAI 
PĖDELĖ KLOSTĖMS SU KREIPIKLIU VIRVUTEI 
ADATA SU SIAUROS BRIAUNOS SMAIGALIU 
SPECIALIAI PAGAMINTA ZIGZAGINĖ PĖDELĖ 

SIUVINĖJIMAS 
JANOME SIUVINĖJIMO KOLEKCIJOS 
VILNOS VĖLIMAS 
VIENOS ADATOS (FIKSUOTOS) KOMPLEKTAS 
PENKIŲ ADATŲ (FIKSUOTŲ) KOMPLEKTAS 
ADATOS KOMPLEKTAS SU PRISPAUDIMO PĖDE-
LĖ 
PENKIŲ ADATŲ (KEIČIAMAS) KOMPLEKTAS 
STANDARTINIŲ ADATŲ PAPILDYMAS 
PLONŲ ADATŲ PAPILDYMAS 

ĮPRASTINĖS SIUVIMO MAŠI-
NOS 
TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ 
ACUFEED TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ 
APLIKACIJŲ PĖDELĖ 
SLANKIOJANČIO KREIPIKLIO PĖDELĖ 
RATUKINĖ PĖDELĖ 
DAIGSTYMO PĖDELĖ 
ITIN SLIDI ADATŲ PLOKŠTĖ 
ITIN SLIDI PĖDELĖ 
ATLASINIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ 
RAUKIMO PĖDELĖ 
SPECIALIAI PAGAMINTA ZIGZAGINĖ PĖDELĖ 
ACUFEED ATVIRA PĖDELĖ 
SUJUNGIMO PĖDELĖ 
APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ 
KRAŠTO APMĖTYMO PĖDELĖ 
PASLĖPTO DYGSNIO PĖDELĖ 
UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 
ACUFEED UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 

PASLĖPTO UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ 
KRAŠTO PALENKIMO PĖDELĖS KOMPLEKTAS 
PALENKTO KRAŠTO PĖDELĖ 
APVALAUS KRAŠTO PĖDELĖ 
TOLYGIAI BESISUKANTI PĖDELĖ 
PASLĖPTO KRAŠTO PĖDELĖ 
ĮSTRIŽOS JUOSTOS PRIEDAS 
PLATAUS PASLĖPTO KRAŠTO PRIEDAI 
PĖDELĖ KLOSTĖMS 
KLOSČIŲ VIRVUTĖS PĖDELĖ 
VIRVUTĖS PĖDELĖ 
RAUKŠLIŲ SURINKIMO PĖDELĖ 
KAROLIUKŲ PĖDELĖ 
PĖDELĖ SU 3 KREIPIKLIAIS VIRVUTĖS PRISIUVI-
MUI 
JUOSTOS/BLIZGUČIŲ PĖDELĖ 
PERMATOMA SAGOS KILPOS PĖDELĖ 
SLANKIOJANTI SAGOS KILPOS PĖDELĖ 
SAGOS ĮSIUVIMO PĖDELĖ 
1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ 
ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ IR ADATOS 
PLOKŠTĖ 
ACUFEED KVILTINGO PĖDELĖ 
KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ 
ACUFEED KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS 
PĖDELĖ 
PERMATOMA KVILTINGO PĖDELĖS IR KREIPIKLI-
O KOMPLEKTAS 
TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ SU KVILTINGO 
KREIPIKLIU (ĮPRASTA) 
TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ SU KVILTINGO 
KREIPIKLIU (ATVIRA) 
KEIČIAMAS TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖS 
KOMPLEKTAS 
KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS KREIPIKLIO 
IR REGULIUOJAMO KVILTINGO KREIPIKLIO 
KOMPLEKTAS 
ILGO KVILTINGO KREIPIKLIO KOMPLEKTAS 
KEIČIAMO LAISVOS EIGOS KVILTINGO PĖDELĖS 
KOMPLEKTAS 
RITĖS LAIKIKLIS LAISVOS EIGOS KVILTINGUI IR 
RANKINĖS IŠVAIZDOS DYGSNIAVIMUI 
LAISVOS EIGOS PĖDELĖS KOMPLEKTAS 
KRAŠTO KREIPIKLIO PĖDELĖ 
SAGOS KILPOS STABILIZATORIAUS PLOKŠTĖ 
JUOSTOS ĮSIUVIMO KREIPIKLIS 
KRAŠTO KREIPIMO PĖDELĖ 
APSKRITO SIUVIMO PRIEDAS 
RITĖS LAIKIKLIS (DIDELIS ĮTEMPIMAS) 
KVILTINGO SUJUNGIMO KOMPLEKTAS 

KRAŠTO APMĖTYMO-
SUSIUVIMO MAŠINOS 
VIRVUTĖS ĮSIUVIMO PĖDELĖ (B) 
MEDŽIAGOS KRAŠTO PALENKIMO RIBOTUVAS 
PASLĖPTO DYGSNIO PĖDELĖ 
PRIETAISAS ELASTINIŲ JUOSTŲ PRISIUVIMUI 
VIRVUTĖS ĮSIUVIMO PĖDELĖ(A) 
KAROLIUKŲ PĖDELĖ 
KRAŠTO APSIUVIMO PĖDELĖ 
MEDŽIAGOS KREIPIKLIS 
KLOSČIŲ SURINKIMO PRIEDAS 

PLOKŠČIASIŪLĖS MAŠINOS 
PERMATOMA PLOKŠČIASIŪLĖ PĖDELĖ 
KRAŠTO PALENKIMO KREIPIKLIS 
PRIETAISAS ELASTINIŲ JUOSTŲ PRISIUVIMUI 
CENTRINIO KREIPIMO PĖDELĖ 
JUOSTOS SUJUNGIMAS 
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