Bruksanvisning
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Ringsltglel- och Gentralspole-Sy
Efterlöljande anvisningar tjena
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det ändamåi att uppnå densamma stynglängd

lör såväl

fram- som återsyning, skru{väs skrufven, efter at1 m.'n förut reglerad

stynglängden. ia tångt in tills densamma berörar skalan. Skru{ven

bigånse:r därigenoä häfstångrörelsen uppåt och nedåt, så att
styngen alltid behållar densamma längd.
Man bör aldrig sätta maskinen i gång med ned.släppt pressarfot utan att hafvä tyg inunder densamma, enär bäda pressaren
och transportören isålall förderfvas. Ej heJer bör man trampa
maskineni när spolen och nålen äro iträdda' utan alt .sy, e-ledan
trådändarne eljesi latt komma i olag och intra-ssla sig i skyttelbanan

Öfvertrådens iträdning.
Från trådrullen 6, Fig. 2, leder man :räden lörst genom
öglan 7 på armens baksida, derelter bakifrän genom. spännfjedern
in i den under
8-uppåt,'häritrån öfver haken ofvanför spännIedern
'sedan
in tråden bakifrån
haklir befinliga trådregulatörn, träder
genom hålet !å fjederi 9, för den genom trådoglan 10, derefter
genom
[enorn hakeu 1f och slutligen lrån venster till -höger
äålen, der man vid högsta sållringen p1 fjedern 9 lemnar kvar
en 7 ä 8 centimeters lång ända.
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ngsky ttel-rtlaskin.
Spolens uttagning.

Fig.
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Man öppnar luckan
2, och -yrider svänghjulet åt sig
tills. nålstången står på .5, f,-S.
hö-gsta punkt; ,.d;; iää;-r;;
.sin
spolen under bordet med venstå h"nä.n, i det man ;;iä, i;;*.nut
mot locket oå skvriern och trycker ut iocket, ia- imgi a.i'gar.
Locket blir då stiende öp;.i,';å;tt-.por.n kan faila ut och ned

i

handen.

Spolens insättning och undertrådens iträdning.

Fig.

5.

Fig. 6.

Fig.
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Vidstående Figur 5 visar skvtteln med slutet lock, Fig,
6
med öppet lock, Fig 7 skyttelspoien. Spolen mäste alltid
läggas
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icke skiuta Iram tyget
Skulle tygmataren eiter Iängre..bruk
kan . man medels
6fitru--ifiini,
ordentlist elter tä'åä.i.i"
hvarigenom denna
skruiven 24, fig. o, höia upp densammä'nägot'
olägenhet alhielpes.
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Centralspole-Maskin.
Uttagrring af spolhylsan och spolen.
Man öppnar skjutruckan s, fig. 2 0ch
svänghjuret åt
sig tills trådlyftaren står pa sfrr t,Og.t.vrider
punktl vjker med
venstra pekfingret upp klatfen rz, iig.
+a å spolhylsan, samt
utdrager försigtigt denna ur sk11rern.
sporen å.Jiäii.r"oiruo
och låier sig lätt uttaga ur hylsin. då
klatien släppes.

Fig'

+a.

Spolens insättning och undertrådens
iträdning.
Den fyllda spolen, fig. z
inlägges så i spolhylsan, fig.
6 a,
att tråden, som fig. Z a visar, t_a,
omr.?? ligga åt höger, uppifrån.
Derpå drages tå6s, genom spolhylsans
inskärning 28, fig. s a
g.l t: upp under spänningsfjeO.r, or.J fraken 19, iig. sa;
dermed
är iträdningen gjord.

l1

Fig.

Pig.

sa.

6a.
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Trådspänningen regleras med skrul 2t,fig-sa, genom hviiken
spännfiedern få1 l[521s eller hårdare tryck, allteiter som skrufven
till eller irånskrufvas. Spännskrufven zt bör dock icke Iör
iångt utskrufuas. enär den eljest kan stöta emot och skada skytteln.

:

Är spolen inlagd i spolhylsan och trådes iträdd, fattar man
spolhl'lsan med högra handen, viker klaiien t?, fig. 5a, tillbaka
med venstra handen och insätter så åter spolhylsan i skytteln,
hvarvid.beaktas att bygeln ZO, lig. sa och 6 a, blir intörd i
Genom h-vlsklalfen 12, som man åter släpper tillbaka
i sitt läge. Märlq att trådlyftaren

kr-arhålles sedan spolhylsan

ifuen vid insättningen bör stå på sin högsta punkt!

Skyttelbanan måste ständigt hållas ren och elter rengörning
alltid oljas något litet. Ofverflödig olja aflägsnas med en tyglapp,
s: att ej tråden nedsmutsas.

Untertrådens påspolning.
Nar untenr-åden skall spolas på, stänger man at svänghjulet
på iörut omnämda sätt, på det att maskinens verk icke onödigtvis
slites. Derefter sätter man spolen med r-enstra handen på
spolapparatens utstående axel tz, fig.8, så atr den sluter fast till
på baksidan och stiftet passar in i spolens iördiupning. Sedan
u1-ckar man klappen 16 uppåt in i spolen och derefter gummiringen
mot maskinens handhjul, tills dess apparaten hålles kvar af sig sjelf
i denna ställning.
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Trådrullen titrl undertråden sätter man på stiltet i3, leder
tråden härifrån genom spännfjedern 14 och genom trådvinkeln 15.
Sedan fäster man tråden på spolens axel genom att draga trådändan
inifrån till venster genom skåran på spolen och håller fasl densamma

med venstra handen och vrider om spindeln med gummiringen
flera hvart till höger, så att triLden lindas om.
Sjeltspolaren.
Nu böriar man spola, i det man sätter svänghjulet i gång
genom att vrida det åt sig. Spolen lylles af sig sjeti och hoppar
likaledes ur, när den är färdigspolad. Urhoppningen iegleras genom
ställskrufven t8. Skulle spolen ej bliiva tillräckligt fyld, så vrider
man i skrutven l8 och i motsatt lall ut densamma Oiiehälet är
anbragt för att olja tenen.
Om gummiringen efter längre begagnande blir sliten. 1ösgör
man skruiven 26, skiuter den nedåt och skrufvar sedan åt hårdare.

Nålens insättning.
Man ställer nålstången pri högsta punkten, lösgör flygelskrufven I l, Fig. 4, med högra handen och tar ut nålen nedåt

l:l
vid buite;. ::l iat sida för att den
Icke skall kunna sättas in orätt. Denna c'{:e måste alltid hållas
åt höger. Nu tar man nålen med venstra :airien och skjuter den
sålunda nedifrån in i nålstången, tills dea :, ::r: stadigt och icke
kan komnta högra upp, hvarefter man åter skr::i rr:ast ilygelskruf ven.
Nålen tar aldtig sättas in orätt, utaa :f.r ran derför noga
giiva akt på att den flata sidan är vänd a; :fger.
,' .t,'l
Böjda eller trubblga nålar få lcrc användas."t$Man
med venstra handen. Nålen har

bör alltid iörsöka tå sådana nålar, som mej:I,-a irån tabriken'och
',.ara mycket iörsigtig vid valet at annat ia:rlat. Mycket ofta,
när der klagas öiver fula styngn, är skulden ett söka hos de
illa gjorda nålarne.
Om maskinen ibland icke arbetaralldeles'.ieliritt, bör man först
och lramst undersöka nålen, och felet afhjelpas:åqan alltid härigenom.

Sedan nålen är iträd, måste undertråj=: iöras upp genom
hålet på st1'ngnplåten. Detta

Upphemtandet af undertråden
sker genom att man håller iast öivertråden m:.i venstra peklingret
och vrider om det ölvre svänghjulet ett hua: ned högra handen,
s:.. a1t nålen återigen står på sin högsta :.rnkt. Skytteltråden
ligger nu på det sätt, fig. l1 utvisar, bildi:-je en ögla oivanför
stl'ngplåten. Man drager nu ut denna ö5: med skrufmeiseln

något annat lämpligt instrument och l-::ger bida trådarne
bakåt uniler pressarfoten.
.11gs

Undertr ådens uppherntande.
lläreit:: p.acerar mal: :1-j.- s:: s-r:.*- s)'s under pressarioten, släop:. ::d densåmm: ::i::: > :::
-t-a;:anJtaget på baksidan
ai maskinl;;.;d:t och bö:,ar

Syningen.

De båda trådändarne måste nödvåndigt hållas fast
så länge, tills några styngn hsnnit bilda sig för att härigenom förhindra att trådarne trassla in sig och blifva
sittande i maskinen.
Nä: mar sr-r öfver tjocka. håria s':'-=:. -, rider man svänghjulet
långsami me*: handen, pa deri ;: -..-=:- e: må böia sif e[er
brytas al. -Ener iärdigsl-dd .'<öm ::i.- :i:- bort tyget genom att
ställa n:;stången på iin högsla :..:.::. -",:=: upb-pressarlotens
fjeder, drag:r ur tyget bakit o;h sr1, a: :: b-.la trådarne medels
apparaten iör derta ändamäI. i.g. tl,- F::=: a:skärandet stanna de
båda trådändarne kvar i le:ia appa:r-- :r-arigenom de också
genast iasthå,ias, när ma.n rl:',: s\' e: :r' söm.
Man bör aldrig draga ut t-vget framåt, emedan man
då lärt riskerai att nåiJn bii is I - =. :: l.---,i3s.

Trådafskäraren.
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Öfvertlåien iör löst eller undertråden iö:

'irdt

spänd'

' Fig. t z.

Öive tråden tör hårdt eller undertråden

Fig.

Båda Ut,.lotna

:{r löst spänd'
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lika hårdt sPa;.;-

på ölverTiocka, hårda tyger fordra en starka-re spänning'
tryck
starkare
eriord-raabåett
lörra
nåden än tunna' miukä.- De
den
man
vrider
rrcket
ai pressaren ärr de ä,tä'- ioi äir ot"åt
stora..skrulven
ui:=':is=
oivanoä hufr uJet oar.åä' naisä'i;.1'.
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Oljuda;
sker meciels ien niediöiian.ir l_-a :,irr§:_::_,. som f,vlles med olja,
sedan man skrulvat af den öfu: :e.er :"; :e :. lig. t+ betecknaäe
slällena i. 2. 3 samt uDl3 i.:: - *a- . :h nålstången, baktill
vid e. 5. 6._r-id-are hufvudpia;ia_ ir: :" ,l:r,om detta hål smörjes
skrufuen på nålstångsleden. :i -ky a:-:e driiver nålstången,
h-varför det också är nöd.*-åc.i-:- a:
=-.-i:;hiulet vrides om så
långt, an denna skrui blir sr:--j. S:.:,:::iaten
smörjes vid 8
och bör gummiringen h*ilai :=1- :: -- .'3- medan män spolar.
För an olja äro skrulmunra:ie li-§: -:::_:a:3. för att kunna taga
upp olian.

Maskinen sedd från öh'ersidan, visende smörjehålen.!$

f-;g.

r-r.

Dessa ntultrar måste srälias om rnycket fOrSgtigt, emedan
-stånggn bromsas derigenom och maskinån Aa jai ?*rgl
. tr9, att olja muttrarne nedt:i; r iJ nål-och pressarfotstången
måste. franrplattan skrufvas af, samma sker äfven med sidoplattan
pä baksidan, iör att komma åt a:Lsmörja lederna inuti armen.
För att kunna smörja de gnidande tlelarne under styngnplåten, tager man bort remmenJrån stora hiulet och tågg,li upp
öfverdelen bakåt 5a5e* 11*. rS uryisar och smörier aii;en dai
samtliga delar som gnida ntot hr.arandra.
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i{askinen sedd från undersidan.

Fig. r;.
)K)'tleibanai-r mäste alltid håiias så ren sim möjligt, ocli vid
ihållande bruk otjas om möjligt hvaiannan ii-mmä.--Mun

använder härtill bäst en bit bomullstyg, som :örut är genomdränkt
af olia och gnider sk_vtrelbanan med äänsan::a. på händmaskinen
oltas sanrtliqa harrrlapparatets smörjehåi r:::
. De ställen pi srelfva statiivet, sont birz smörjas, äro försedda
med oliehåi.
delar, som äro underkastade s,;:;r.g genom .sin rörelse,
,kunnaSad11a
stäi as om, dock må man vid dei:a ::beie vara iörsigtig,
emedan nla5kiners gång blir tung om nran sr:_ir-ar åt de respek-tivä
delarne f t; hårdt. Sr änghjulet måste .=:: omkring läit, och

föliaktliger :år det ej bromsas

i

sina lag::

Om maskinen en längre tid stått obegagnad och

derför går tungt,så smörjer-man de förutnäm?ä ställena
med petroleum, hvareftei rnaskinen såttes i gång en liten
stund, på det att petroteumotian fördeläs äch kan
upplösa stelnade oljan. Nlask.:.=:.-:i... :,u löpa lätt, men då,

som bekarl.-.petroleum lätt fördunsia:. :-_=:= marj genast smörja
efter. med olian. Sådan olja, sorn s::,--:; _-r-ar, af"liigsnas noga,
på det aii ::f,etet ei må 51;1y2 rqrl..: --.

Den bäsra oljan för sr-rnaskinr: ä: g. d Spermolja, som man
helst bör köpa i den aiiär. nå: I;., :-s=: rnaskinen kommer.
Sedan man grundligr nå:i s.g ,:::g enliel söm, öfvergår man
till användandet al de olika

Apparaterna-

ai desemma t'eskrilr-cs floja
i ,Jet följande och
r.ygtiq, recknir.gor. p. -:er ari-iäranii;t- .i *a
li*lr;^:r._,=1,,_T,
BrukEt

erDJuoa n3gra s\'äilgheter.

til

De r-idstående numren
appararenra äro ärven insragne
i..derespekrir-e pressarförrema. så atitn"ar ä.n .n utrn unä.ii,i.iire
lätt kan finna och begagr:a dem.
Den smale fällvikaren. rNo. t.l

3r:mmbredf,ilt.
r\Ian skrui'ar fast fålir ikare, r; samma släile sorn den
vanriga
syfoten, skiurer in ärrdan ai r-vget fram i iieaeiinäcrian'pä'åvtät";

ända,intill nåren, eirer äli iorii traj'i'rKrr upp

z cm
bred
-rrvarvid
Iar, slapper sedan ned pressanoten och börjai'attensy,
*'
noga må beakras att tygät alltiit lSper u-t<a in"i snäckid.'^

Den smale och brede fållvikaren.
Fig.

ro.

19

Vid mimke oeppreteiade tyger är det sr å;t att iöra in tyget
apparaten.-b.a;iöiman drager-in tyget i snäckan med.els en tråd,
som^trädts i mred en nåI. HaiigenoÅ1rhåller man också en vacker
fållsöm och In-en så iullkomlig, att ingen s1'rnaskin hitttills kunnat
uppvisa maks: i och tör Oet?ä andaäål, Iäggas de båda delarne
af tyget, sorn s"k:.a iållas ihop, på hvarandra lik-rom vid handsömnad
ocli sys ihop- sa att sömmån ölverallt blir Iika bred; man.skiljer
sedan Oe Uä;a delarne och låter den tttståen.ie kanten liksom
yid fållning rö:a genonr apparaten.

i

Den brede fållvikaren (No. z.i
4 m/m bred Iå11.
Denna 3:l]iat användes på samma sän som den

ofvan
och
r
olanglållare
törträiii;g
oesKnlne sfilå E :aiivlkaren. Det är en
iåmpar sig ä . en r'äl till att Iålla och lälla tiocka linnetyger.

Den flyttbare fållvikarenMan såt:; iast denna apparat som lig.1z utvisar, medels
den mediöijanj: hufvudskruiven. För att få in tyget i apparaten'
viker man in hanlen i början ungelär 10 cm långt i half sömsmån,

skiuter sedan det vikna stället lrån sidan in i apparatsn, -5ä att
omvikna kanten ännu en gång vikes uppåt i sömsbredd'
'ien
,ierefter anbringas tyget rigtigf un6g1 nålen och .pressa .
släppes ned oc-h maiiiinen lattes i gång. Skulle sömmen icke
Iiomma på den rätta sidan af fållen, så kan man .g-enom att
skrulva iös huivudskrufven, ställa fållapparaten åt höger eller
'!-enster och cierigenom bringa sömmen i tät iäge.

17.

Den fiyttbare fållvikaren.

2,-t

-

:':' -' Vill man iörändra

bre,Jden På iållen, löser man skrufven i
apparatens-slåra något litet, hi'arlgenom plattan me.d skalan, blir
ttvttlir. Skalan angltver noga iåliens bredd. Den lösta skrufven
niaste åter iastskrutvas, inom man börjar sy-.

Fätlapparaten

rNo.

3)

Fig. ts.
Å

sättes last på saglma sätt som den smale och brede fållvikaren.
att
frä-lauinoät Hspai;;n o. lroa delarne på. hvarandra, så det
aen unore liggu- ungefär 4 m m utötver och låter . sedan
vid tållning,
;t.lkftrra; ry?;t iöia in i pressartoten liksorfr
gäng
och fastsvs
en
om
vikes
döt-unoeriigsande
häiä;il §'get
iiå-äEi'Ofr.. Sedan ili(er man Jsär de båda delarne, stryker ut
§O**en och låter kanten ännu en gang löpa igenom tällapparaten,
såsom Fig. ls utvisar, för att sy ned densamma'

t"

AA

I-inealen

a::::::!it.n

ii.:t

i:,::ata:aji,,:ii
::a:::::;?;;

Fig.

rs.

fassättes nred den ,redföriande hufvudskruiven. Denna apparat
r-egJer,a en söm, som straiitOpa jemt *;a-ärtä;;ä

ll'enar till.gtt

llger Allt efteF=detönskade

arståndei

ii{, tygiden

rvTiäi'run

Iheaten mer eller mindre från nåten.- Lineäe?En-åi'vän
meo
iördel användas aft sy vec-k, i det män ,iLer ;,n d.i roäi'svooa
vecket nedår oeh seäan ratår tigii-1öp"iåiili"rir.;ä';;ä
%rur.

Kantapparaten

No.

+.)

Elg_ lillär gy
{en söm, som töper tätt utmed kanten. Denna
likadan soq {en vanriga pressarforen mää äää srr-irnää,
ryparat
afii den är smalare gå hQsra sidan, hvärigenom ä.iniir"#iiut
e:e..I(a.ntsn pä sget medin man syr. kfitäip"r;än.-t rn^'l"tu.n

med lördet användas tör att sy hert"smara

af

linealen.

veiliild-:ililiriinae

Vaddörlinealen.

Fig.

20.

Vadddrapparaten,
hvars bruk Fis. 20 visar oss, är af stort värcte
vid sömnad af
alla slags vadd-erade saker, .ni.Jrn n,rl'n,"a
tirhjerp af dcnsamme

lika brecl t ränder och tika-'sior" rut*; utan att
lt"r
. -"y
behöfva
rita qrfi z-iem.

först

Man svr först en rak söm efter ritning,. skjuter
sedan tyget
så-långt till-höger tran nåi.n,'""r-'r,rär och
en rad skail vara
aflägsen.från där--a-n0.., ...1-!{ri"r i.,åiårt"r rinearen
rika rånp.t riil
höger, så att den undre aer., i,otå ra:"i-ioilä'"är,ilJ.
"*u",
-iå.ääi
har sedan btott att akta på ,,1 g:i
fop.,
itr-"grurr"nJ.
utefter linealen. på samma sätt förtare!
vid
bredare rånder och
rutor.
-n-^

Snoddapparaten

No.

5;-

hvilken fastskrufvas riks-om arta de andra, är på
innersidar försedd
med en stor ränna. Efter att frr' .fi-it,op'ytart
ocf, skoiirgen
på, en ktädning med en vanti!;;k.l';;;,
lu11.i'r,ir,ra-ää'iaa"
derar och breder ut dem så "att ytans hdgra
Jia"-["äLäipat,
härefter placeia? man snodden ,ina.i ,iprrrt.ns
midt på den förut sydda sömm*. J: ,:".i .r;ii;, ränna alldeles
[iä*"]Iyrr"

\
gaf ilME[ fi.rEgn.
f :rffi
§fi:r.den

Åg.22. §no

\
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Denna har cå
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