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จักรเย็บผ้า Elvira Smoothie และ Elvira Sweetie เป็นจักรเย็บผ้าท่ี
ผลิตขึ ้นเพื ่อใช้ในครัวเรือน เพื ่อความปลอดภัยในการใช้งานโปรด
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่จะกล่าวต่อไปนี้
1. เมื่อเสียบปลั๊กไฟแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดูแล เพราะอาจจะ

เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ถอดปลั๊กออกทันทีเมื่อเลิกใช้งานหรือก่อนทำ
ความสะอาด

2. เมื ่อจะต้องเปลี ่ยนหลอดไฟแสงสว่างให้ถอดปลั ๊กไฟออกก่อน
หลอดไฟใหม่ที่จะเปลี่ยนต้องมีกำลังไฟไม่เกิน 15 วัตต์

3. ห้ามใช้จักรเย็บผ้าเสมือนของเล่นและโปรดดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อ
ให้เด็กใช้ หรือกำลังใช้จักรเย็บผ้าอยู่ใกล้เด็ก

4. ใช้จักรเย็บผ้าตามวิธีการที่คู่มือฉบับนี้แนะนำเท่านั้น
5. ห้ามใช้จักรเย็บผ้ากรณีต่อไปนี้ เมื่อสายไฟหรือตัวปลั๊กชำรุด เมื่อ

เครื่องหล่นจากที่สูงหรือได้รับความเสียหายหรือ เมื่อเครื่องตกน้ำ
โปรดส่งจักรเย็บผ้าเข้าตรวจซ่อมที่ศูนย์บริการทันที

6. ห้ามใช้จักรในห้องท่ีไม่มีอากาศถ่ายเท หรือห้องท่ีมีความช้ืนสูง ห้าม
วางตัวจักรหรือขาเหยียบบนที่ที่มีฝุ่นหรือเศษขุยผ้า

7. ห้ามใส่วัสดุใดๆ เข้าไปในตัวจักร
8. ห้ามใช้จักรภายนอกอาคาร ซึ่งอาจจะถูกฝนหรือฝุ่นละอองได้
9. ห้ามใช้ ในสถานที่ที่มีการพ่นสารเคมีที่ติดไฟ
10. เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดสวิทช์ที่ตัวจักร แล้วถอดปลั๊กไฟออก โดยจับ

ที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงสายไฟ

11. ระหว่างที่เย็บต้องระมัดระวัง อย่าให้นิ ้วสัมผัสถูกกับชิ้นส่วนที่
กำลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะบริเวณเข็ม

12. ใช้ฝาครอบฟันจักรให้เหมาะสมกับเข็ม มิเช่นนั้นจะทำให้เข็มหักได้
13. ห้ามใช้เข็มที่งอแล้ว
14. ห้ามดันหรือดึงผ้าขณะกำลังเย็บ ซึ่งอาจทำให้เข็มหักได้
15. ให้ปิดสวิทช์ที่ตัวจักรก่อนที่จะปรับแต่งบริเวณเข็ม เช่น สนเข็ม,

เปลี่ยนเข็ม, เปลี่ยนด้ายในกระสวย หรือเปลี่ยนแรงกดของตีนผี
16. ปิดสวิทช์ที่ตัวจักรและถอดปลั๊กออกเสมอ เมื่อหยอดน้ำมันหล่อ

ล่ืน หรือจะทำการซ่อมแซมอ่ืนใด ตามคำแนะนำของคู่มือฉบับน้ี
17. ให้จับที่ “หูหิ้วจักร” เมื่อต้องการยกตัวจักรเคลื่อนที่
18. ห้ามวางจักรเย็บผ้าในที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง ตลอดจนห้าม

วางจักรในที่ร้อนหรือชื้น
19. โปรดเก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ไว้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการใช้

งานและด้านความปลอดภัย
20. จักรเย็บผ้า Elvira Smoothie / Elvira Sweetie ออกแบบให้ผู้ใช้

หยอดน้ำมันบริเวณกระสวยที่สัมผัส กับโครงกระสวยเพียงตำ
แหน่งเดียวในปริมาณ 1-2 หยด ไม่ควรหยอดน้ำมันในบริเวณอ่ืนๆ
ของตัวจักร

**เพื่อการบำรุงรักษาจักรให้สมบูรณ์ตลอดไป ควรส่งเข้าตรวจสภาพ
  ณ ศูนย์บริการเอลวิร่า ปีละ 1 คร้ัง

ก่อนใช้งาน
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สารบัญ สารบัญ

ก่อนใช้งาน  1
ส่วนประกอบท่ีสำคัญของจักร             3-4
อุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Accessories)  5
การใส่กล่องอุปกรณ์ท่ีฐานจักร  6
การเสียบปล๊ักไฟ  7
การเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่าง  8
ก้านยกตีนผี 2 จังหวะ  9
การปรับแรงกดตีนผี  9
การใส่ตีนผี 10
การกรอด้าย 11
การใส่ไส้กระสวย 12
การใส่เข็ม 13
การร้อยด้ายบน 14
การใช้เคร่ืองสนเข็มอัตโนมัติ 15
การปรับความตึงด้าย 16
การคล้องด้ายล่าง 17
การเย็บย้ำตะเข็บ 18
ตารางการเลือกใช้ขนาดเข็มและเส้นด้าย 19
การเลือกลาย 20
การเย็บตะเข็บเส้นตรง 21
การเย็บตะเข็บซิกแซก 22
การติดกระดุม 23

การทำรังดุม 24
ตีนผีติดซิป (Zipper Foot) 25
การเย็บชายผ้าด้วยม้วนแบนและม้วนกลม 26
การปะผ้าด้วยตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ 27
การใช้ตะเข็บเส้นตรงและซิกแซก 3 เส้น 28
การเย็บตะเข็บตรีโกต์ (Tricot) 29
อุปกรณ์พิเศษ (Extra Accessories) 30
การสอยชายผ้าและการใช้ตะเข็บ Lingerie 31
การแซกริมผ้า 32
ตีนผีสอดไหม (Cording Foot) 33
การชุนผ้า 34
การปักจักรและตัวอักษร (Monogram) 35
การปักตัวอักษรและการปักจักร (Monogram) 36
การเย็บตะเข็บก้นหอย 37
ตีนผีเย็บย่น (Gathering Foot) 38
การเย็บตีตาราง (Quilting Guide) 39
การเย็บต่อผ้า (Patchwork) 40
การปักปะ (Applique’) 41
การใช้ ตีนผี (Walking Foot) 42
ปัญหาและการแก้ไข           43-44
การบำรุงรักษาจักร 45
ศูนย์บริการ 46



1. ปุมป

ปุม

รับความตึงดาย

2. ปรับแรงกดตีนผี

3. คันกระตุกดาย

4. ยำตะเขบ็

5. ทีตัดหางดาย

6.  ทีสนเข็มอัตโนมัติ ( เฉพาะ รุน Smoothie)

7. ตีนผี

8. แปนครอบฟันจักร

9. กลองอุปกรณ/สวนขยายฐานจักร

10. ทีบังคับการกรอดาย (เมือดายเต็ม)

11. ปุ มปรับความถี-หาง

12. ชองดูลาย

13. ปุ มลาย

ส่วนประกอบที่สำคัญของจักร

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3

ปุม
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14. แกนหลอดด้าย
15. แกนกรอด้าย
16. วงล้อจักร
17. สวิทช์เปิด-ปิด
18. ช่องเสียบสายไฟ
19. ประกับคล้องด้าย (สำหรับกรอด้าย)
20. ท่ีประคองเส้นด้าย
21. หูห้ิวจักร
22. ก้านยกตีนผี

ส่วนประกอบท่ีสำคัญของจักร(ต่อ)

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.



5

อุปกรณมาตรฐาน (Standard Accessories) คือ อุปกรณทีใหมาพรอมกับ

จักร  เมือทานเปิดกลองอุปกรณ ทานจะพบกับอุปกรณมาตรฐานตามราย

การตอไปนี

อุปกรณม์าตรฐาน  (Standard Accessories)

1. ตีนผีเหล็กติดกับจักร   (ใชงานทัวไป) 1     ชิ้น

2. ตีนผีใส  (ใชเย็บลวดลาย) 1

3. ตีนผีติดซิป 1

4. ตีนผีทำรังดุม  (อัตโนมัติ) 1

5. ตีนผีมวนกลม 1

6. ตีนผีมวนแบน 1

7. ตีนผีติดกระดุม 1

8. ครอบฟันจักร 1

9. ไขควง 1

10. ไสกระสวย 3

11. กันระยะผา 1

12. กันหลอดดาย(เล็ก) 1

13. กันหลอดดาย(ใหญ) 1

14. นำมนัหยอดจักร 1 หลอด

15. เข็มจักร 1 หอ

16. แปรงปัดฝุนและมีดเลาะผา 1 ชุด

ตีนผีเหล็ก
(ใชงานทัวไป)

ตีนผีใส
(ใชเย็บลวดลาย)  ตีนผีติดซิป

ตีนผีทำรังดุม
(อัตโนมัติ)

 ตีนผีมวนกลม
(เฉพาะ รุน Smoothie)

 ตีนผีติดกระดุม

 ไขควง

 แปรงปัดฝุน และมีดเลาะผา

 ครอบฟันจักร

 ไสกระสวย กันระยะผา

 เข็มจักร

 ตีนผีมวนแบน
(เฉพาะ รุน Smoothie)

 นำมัน
หยอดจักร

 ทีกันหลอดดาย
(เล็ก)

 กันหลอดดาย
(ใหญ)

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
ที่

ที่

ที่

ที่

ที่
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ใส่กล่องอุปกรณ์เข้าที่ฐานจักร โดยวางให้ขนานกับฐานจักรแล้ว
เลื่อนกล่องตามแนวลูกศร จนเข้าล็อก

เปิดกล่องอุปกรณ์ออกใช้ง่ายๆ โดยใช้มือดึงฝาเข้าหาตัว

การใส่กล่องอุปกรณ์ท่ีฐานจักร
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การเสียบปลั๊กเข้าตัวจักร
เสียบขั้วต่อ A เข้ากับตัวจักร  และเสียบปลั๊ก B เข้ากับเต้าเสียบไฟ
บ้าน

ไฟส่องสว่างและสวิทช์จักร
เปิดสวิทช์ C ที่ตัวจักร หลอดไฟจะสว่างขึ้น และเป็นการเปิดสวิทช์ให้
สามารถใช้งานจักรได้ (ปิดสวิทช์นี้ทุกครั้ง เมื่อมิได้ใช้หรืออยู่ห่างจาก
จักร)

ขาเหยียบ
ต้องเปิดสวิทช์เสียก่อน มอเตอร์จึงจะเริ่มทำงานได้ ขาเหยียบจะช่วย
ควบคุมความเร็วของการเย็บ เมื่อกดลงมากขึ้นความเร็วของฝีเข็มจะ
สูงขึ้น  เมื่อผ่อนเท้าความเร็วฝีเข็มจะลดลง

หมายเหตุ :
ถอดปลั๊ก B ออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้งเมื่อไม่ใช้จักร

การเสียบปล๊ักไฟ

B

A

C
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ปิดสวิทช์ที่ตัวจักร และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน
- คลายสกรู (A)
- นำฝาครอบ (B) ออก

- เปล่ียนหลอดไฟใหม่ (C) หลอดไฟท่ีใช้เป็นชนิดเกลียว
ความสว่าง 15 วัตต์

- ปิดฝาครอบ (B) และขันสกรู (A)

การเปล่ียนหลอดไฟส่องสว่าง
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เมื่อเย็บผ้าหลายๆ ชั้น หรือผ้าหนา ตีนผีสามารถยกได้สูงขึ้นกว่าเดิม
เป็นจังหวะที่สอง (A) เพื่อให้สะดวกในการสอดผ้าเข้าเย็บ

การปรับแรงกดตีนผี

แรงกดของตีนผีที ่ตั ้งมาจากโรงงาน ตั้งมาให้ใช้สำหรับงานเย็บทั่ว
ไป ซ่ึงไม่จำเป็นต้องปรับอีก อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการปรับแรงกด
เพ่ือผลงานเย็บที่ดีเย่ียมก็สามารถทำได้ โดยใช้เหรียญหมุนให้แน่นหรือ
คลายออก การเย็บผ้าบางควรปรับแรงกดให้เบาลง โดยคลายสกรู
ทวนเข็มนาฬิกาถ้าเย็บผ้าหนาควรปรับแรงกดให้สูงขึ้น โดยหมุนตาม
เข็มนาฬิกา

ก้านยกตีนผี 2 จังหวะ
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ยกหลักตีนผี (a) ข้ึน ใส่ก้านตีนผี (b) ขันสกรู ตามเข็มนาฬิกาให้แน่น
รูป 1

การใส่ตีนผี
เล่ือนหลักตีนผีลงให้จงอย (c) ตรงกับแกนตีนผี (d) แล้วปล่อยลงจน
สุด ตีนผีจะติดกับก้านตีนผีโดยอัตโนมัติ รูป 2

การถอดตีนผี
ยกหลักตีนผีข้ึน ใช้น้ิวกดท่ีก้านปลดตีนผี (e) ตีนผีก็จะหลุดออก รูป 3

การใส่ที่กั้นระยะผ้า
สอดที่กั้นระยะผ้า (g) เข้าในช่องที่ล็อคตีนผีและปรับตำแหน่งให้
เหมาะสมกับการใช้งาน รูป4

คำเตือน :
เมื่อต้องการถอดหรือใส่อุปกรณ์ให้ปิดสวิทช์ที่ตัวจักรทุกครั้ง

การใส่ตีนผี
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ใสหลอดดายและทีกั นหลอดดายลงในแกนกรอดาย (รูป 1)

ถาเป็นดายหลอดเล็ก ใหปรับเอาดานเล็กของทีกันหลอดดายเขา

(รูป 2)

จูงหางดายผานประกับคลองดาย โดยคลองตามเข็มนาฬิกา (รูป 3)

-

-

-

-

รอยดายผานรูในไสกระสวยแลวใสไสกระสวยลงในแกนกรอดาย

(รูป 4)

- โยกไสกระสวยไปทางขวา (รูป 5)

- จูงหางดายเอาไว (รูป 6)

- กดขาเหยียบเบาๆ แกนไสกระสวยจะเริมกรอ (รูป 7)

- หยุด แลวตัดหางดายทีไสกระสวย ควรตัดใหแนบไสกระสวย (รูป 8)

- เมือดายเต็มไสกระสวยจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ ใหโยกแกนดายไป

ทางซายแลวดึงไสกระสวยออก (รูป 9)

การกรอดา้ย

หมายเหตุ : เมือโยกแกนกรอดายไปทางขวา เป็นตำแหนงการ

กรอดาย สวนอืนของตัวจักรจะไมเดิน เมือกรอดายเต็มแลวและโยก

แกนกรอดายกลับเขาที จักรจะเดินตามปกติ
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หมุนวงล้อจักร เพื่อให้เข็มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด
เปิดฝาครอบกระสวย (รูป 1)

ใส่ไส้กระสวย เข้ากระโหลก โดยให้ไส้กระสวยหมุนในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกา (รูป 2)

ดึงด้ายจากไส้กระสวยผ่านมาทางช่องตามแนวของปีกควบคุมความตึง
ด้าย (รูป 3)

การง้างที่จับกระโหลกออก (รูป 4) จะทำให้ไส้กระสวยไม่หล่นออก
จากตัวกระโหลก

ใส่กระโหลกเข้าในกระสวย  โดยใช้นิ้วมือข้างซ้ายง้างที่จับกระโหลก
ใส่เข้าในช่องกระสวย (รูป 5)

คำเตือน :
เมื่อต้องการถอดหรือใส่อุปกรณ์ให้ปิดสวิทช์ที่ตัวจักรทุกครั้ง

การใส่ไส้กระสวย
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Elvira Smoothie / Sweetie ใช้เข็มระบบ 130/705H หรือ 15x1 ไม่ควร
ใช้เข็มระบบอื่น เพราะอาจทำให้ระบบกระสวยเสียหายได้ ขนาดเข็ม
ที่เหมาะสมกับการเย็บผ้าทั่วไป (ด้ายวีนัส) คือ เบอร์ 80 ท่านควร
ตรวจสอบสภาพเข็มอยู่เสมอ เมื่อพบว่าเข็มงอ เข็มทื่อ หรือเข็มที่เย็บ
แล้วตะเข็บไม่สวย ควรเปลี่ยนใหม่ทันที

การใส่เข็ม (รูปท่ี 1)
- คลายสกรู A เพ่ือเอาเข็มออก และขันให้แน่นเม่ือใส่เข็มใหม่
- ขณะท่ีใส่เข็มต้องให้ ด้านเรียบของโคนเข็ม B อยู่ด้านหน้าเสมอ
- เม่ือใส่เข็มต้องดันเข็มข้ึนให้สุด

เข็มท่ีจะใช้งานได้ดี ต้องไม่มีปัญหาเหล่าน้ี (รูปท่ี 2)
A เข็มงอ
B เข็มท่ือ
C เข็มผิดปกติ

คำเตือน :
เมื่อเปลี่ยนเข็มทุกครั้งต้องปิดสวิทช์ที่ตัวจักรก่อนเสมอ

การใส่เข็ม
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การร้อยด้ายบน ต้องร้อยให้ถูกต้องและครบถ้วน ถ้าร้อยข้ามบางจุด
จะทำให้การเย็บขัดข้อง  โดยการเริ่มต้นดังนี้
• ควรยกตีนผีข้ึน (รูป 2) เพ่ือให้กลไกควบคุมความตึงด้าย ไม่
ทำงาน

• ใส่หลอดด้าย แล้วปิดด้วยที่กั้นหลอดด้าย (ถ้าเป็นด้ายหลอดเล็ก
ให้เอาด้านเล็กของที่กั้นหลอดด้าย เข้าหาหลอดด้าย) (รูป 3)

• จูงหางด้ายจากหลอดด้าย (3) พาดผ่านตำแหน่ง (4)-(5)-(6) แล้ว
สนเข็ม (7)

• จูงหางด้ายที่สนเข็มแล้วเข้าตัดที่ ที่ตัดด้าย (8)

คำเตือน :
ทุกครั้งที่ร้อยด้ายต้องปิดสวิทช์ที่ตัวจักร หมุนวงล้อเพื่อให้เข็ม
อยู่ตำแหน่งสูงสุด

การร้อยด้ายบน
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หมุนวงล้อจักรเพ่ือให้เข็มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด  กดท่ีสนเข็ม “A” ลงต่ำสุด
ที่สนเข็มจะหมุนตัวเข้าไปในตำแหน่งสนเข็ม “B” คล้องด้ายพาดตะขอ
“C” และตะขอ “D”

ปล่อยที่สนเข็ม “A” ที่สนเข็มจะเคลื่อนขึ้นและดึงเอาด้ายผ่านรูเข็มโดย
อัตโนมัติ   จัดด้ายท่ีร้อยแล้วให้เรียบร้อย

การใช้เคร่ืองสนเข็มอัตโนมัติ         (เฉพาะ รุ่น Smoothie)
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การปรับความตึงด้ายล่าง (รูป 1)
ทดสอบความตึงด้ายล่างโดยนำกระโหลกออกมาจากตัวจักร แล้วจับ
เส้นด้ายให้กระโหลกห้อยลง กระตุกด้ายแรงๆ 1 ครั้ง ถ้าด้ายคลายตัว
ออกมา 1-2 นิ ้ว แสดงว่าความตึงด้ายเหมาะสม ถ้าเส้นด้ายไม่
คลายตัวออกมาเลย แสดงว่าด้ายตึงเกินไปต้องคลายสกรูที่ปีกควบ
คุมความตึงด้าย ในทางกลับกันถ้ากระตุกเส้นด้ายแล้วคลายตัวออก
มามาก แสดงว่าด้ายหย่อนเกินไปต้องขันสกรูเข้า
การปรับความตึงด้ายบน (รูป 2)
ตามมาตรฐานตั้งความตึงด้ายที่ 4 เพื่อการเย็บผ้าทั่วไป เมื่อต้องการ
เพิ่มความตึงให้หมุนแป้นไปที่ตัวเลขสูงขึ้น แต่ถ้าต้องการลดความตึง
ด้ายลงให้หมุนไปที่ตัวเลขต่ำลง
รูป 3 เป็นการอธิบาย สถานะความตึงด้ายในแบบต่างๆ (A-C) โดย
ตั้งความตึงด้ายล่างอยู่ในระดับมาตรฐาน

ภาพ A ความตึงด้ายปกติ (ด้ายล่างและด้ายบนสมดุลย์กัน)
ภาพ B ด้ายบนหย่อนเกินไป
ภาพ C ด้ายบนตึงเกินไป

หมายเหตุ :
ถ้าตั้งความตึงด้ายล่างพอเหมาะแล้วไม่จำเป็นต้องปรับบ่อยๆ

การปรับความตึงด้าย

ด้ายบน

ด้ายล่าง

ด้ายบน

ด้ายล่าง

ด้ายบน

ด้ายล่าง

ปุ่มปรับความตึงด้ายบน

กระโหลก

3

21
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ใช้มือซ้ายจับด้ายไว้(ไม่ควรดึง) หมุนวงล้อเข้าหาตัวจนเข็มกลับขึ้นมา
อีกครั้งหนึ่ง คันกระตุกด้ายจะอยู่ตำแหน่งสูงสุด (อาจสังเกตุ เส้นนูน
บนวงล้อ จะอยู่ตำแหน่งสูงสุดด้วย (รูปท่ี 1)

ดึงด้ายบน เพ่ือจูงด้ายล่างข้ึนจูงด้ายท้ัง 2 เส้น ให้อยู่ใต้ตีนผี (รูปท่ี 2)

การคล้องด้ายล่าง
สังเกตุ! คันกระตุกด้าย
อยู่ตำแหน่งสูงสุด

เส้นนูน บนวงล้อจักร
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เม่ือเย็บจนสุดขอบและต้องการย้ำตะเข็บ  ให้กดปุ่มย้ำตะเข็บ “A” จน
สุด จักรจะเย็บถอยหลัง เมื่อปล่อยจักรจะเดินหน้าตามปกติ การย้ำ
ตะเข็บเช่นนี้จะช่วยทำให้ตะเข็บมีความแข็งแรงมากขึ้น

การเย็บย้ำตะเข็บ

การดึงผ้าออกจากจักร อาจทำได้ยากลำบากหากกลไกของเข็มและ
ระบบกระสวย ยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมหมุนวงล้อจักรจนกระ
ทั่งคันกระตุกด้ายอยู่ในตำแหน่งสูงสุด (หรือ”ขีดนูน” บนวงล้อจักรอยู่
ในตำแหน่งสูงสุด) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้ดึงด้ายออกได้อย่างสะดวก
ยกตีนผีข้ึนแล้วดึงผ้าไปทางด้านหลัง (รูป 2 )

จับด้ายท้ัง 2 เส้น ไปทางด้านหลังของตีนผี จูงเส้นด้ายผ่านช่องตัด
ด้าย “B” และดึงลง ด้ายก็จะขาด (รูป 3 )

การดึงผ้าออกจากจักร

การตัดด้าย
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ผ้าบาง ด้ายฝ้าย No. 80-100 ระบบ 130/705 H  No. 70-80
จอร์เจีย  ออกานด้ี  ไหม ด้ายฝ้าย No. 60-80
ผ้าขนสัตว์  มัสลิน  แพร ด้ายสังเคราะห์ No.80-100

ผ้าปานกลาง ด้ายฝ้าย No. 50-80 ระบบ 130/705 H  No. 80-90
ลินิน ฝ้าย ซาติน ด้ายไหม No. 50
ผ้าลูกฟูก  ผ้ากำมะหยี่ ด้ายสังเคราะห์ No.50-80

ผ้าหนา ด้ายฝ้าย No. 40-50 ระบบ 130/705 H  No. 90-100
กาเบอร์ดีน  เวสพ๊อย ด้ายสังเคราะห์ No. 50-60 ระบบ 130/705 HJ  No. 90-100

ผ้ายืด ด้ายสังเคราะห์ No. 50-80 ระบบ 130/705 H-S  No. 80-90
เจอร์ซ่ี สแปนเด็กซ์ ด้ายไหม No. 50
Double Knit, ผ้ายืดท่ัวไป ด้ายเย็บผ้ายืด

เทคนิคการเลือกใช้เข็มและเส้นด้าย คือ เลือกชนิดเข็มให้เหมาะกับชนิดของเนื้อผ้าก่อน เช่น ผ้าฝ้ายใช้เข็มระบบ 130/705 H  ผ้ายืด ผ้าเจอร์ซี
ใช้เข็มเย็บผ้ายืด ระบบ 130/705 HS แล้วจึงเลือกขนาดเข็มให้เหมาะสมกับขนาดของเส้นด้าย ที่จะใช้ให้เส้นด้ายสามารถสนเข้าในรูเข็มอย่าง
พอดีไม่คับหรือหลวมเกินไป เช่น ไหมปักใช้เข็ม No.60 ถึง 70 ด้ายเย็บ (วีนัส) ใช้เข็ม No.80 เป็นต้น

ตารางการเลือกใช้ขนาดเข็มและเส้นด้าย

หมายเหตุ : เลือกซ้ือเข็มท่ีใช้เฉพาะ ระบบ 130/705 หรือ 15x1 เท่าน้ัน หาซ้ือได้ท่ีตัวแทนจำหน่าย จักรเย็บผ้า Elvira ทุกแห่ง

      ชนิดของผ้า ขนาดเส้นด้าย      ระบบ/ขนาดเข็ม
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Elvira Smoothie และ Elvira Sweetie ออกแบบปุ่มเลือกลายและ
ช่องดูลาย ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกท่านสามารถเลือกลาย และทำ
รังดุม โดยการหมุนปุ่มลาย ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งตามและทวนเข็ม
นาฬิกา (รูปท่ี 1)

การต้ังลายซิกแซกธรรมดา (Single Program)
ตะเข็บเส้นตรงและลายซิกแซกธรรมดา สามารถทำได้โดยหมุน
ปุ่มลายจาก  “A”  ถึง  “J”  ในรุ่น  Smoothie (หรือตามรูปลายในรุ่น
Sweetie) ตามต้องการ ตั้งความถี่-ห่างจาก 0 ถึง 4 ตามลักษณะ
ลวดลายที่ต้องการ (รูปที่ 2)

การต้ังลายซิกแซกอัตโนมัติ (Double Program)
(เฉพาะ รุ่น Smoothie)

ลายซิกแซกอัตโนมัติ (Double Program)ใช้ได้ดีกับตะเข็บผ้ายืด การ
เลือกลายชนิดซิกแซกอัตโนมัติ ทำได้โดยหมุนปุ่มลาย เช่นเดียวกัน
กับการเลือกลายซิกแซกธรรมดา เม่ือเลือกลาย แล้วให้หมุนปุ่มถ่ี-ห่าง
ไปท่ีตำแหน่ง “S” จะได้ลายซิกแซกอัตโนมัติตามต้องการ (รูปท่ี 3)

การเลือกลาย

ปุ่มถี่-ห่าง

ปุ่มถี่-ห่าง

ปุ่มลาย รุ่น Smoothieปุ่มลาย รุ่น Sweetie

ปุ่มลาย รุ่น Smoothie

รูป 1

รูป 2

รูป 3

ปุ่มถี่-ห่าง

ช่องดูลาย

ปุ่มลาย
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หมุนปุ่มลายไปท่ีตำแหน่ง “A” หรือ “B” (หรือรูปตะเข็บเส้นตรง ใน รุ่น
Sweetie)  ปุ่มลายท่ีตำแหน่ง B เป็นการเย็บเส้นตรง ตำแหน่ง
เข็มขวา

ปุ่มถ่ี-ห่าง สามารถปรับให้ตะเข็บมีความยาว ต้ังแต่ 0 ถึง 4 มม. ซ่ึงมี
ตัวเลขกำกับอยู่ ท่านสามารถปรับความถี่-ห่างได้ตามต้องการ

ถ้าเย็บผ้าบางควรใช้ความถ่ี-ห่างประมาณ  2  ผ้าหนาข้ึน ก็จะใช้ความ
ถ่ีห่างมากข้ึน เช่น 2.5 ถึง 3 เป็นต้น

การเย็บตะเข็บเส้นตรง

ปุ่มถี่-ห่าง

เข็มกลาง    เข็มขวา
ปุ่มลาย รุ่น Smoothieปุ่มลาย รุ่น Sweetie
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ตะเข็บซิกแซกสามารถเลือกขนาดความกว้างจากน้อยไปหามากได้
โดยเล่ือนปุ่มลายจาก “B” ไปจนถึง “C” ตามลำดับ

ปรับปุ่มถี่-ห่างจาก 0-4 ให้ได้ลักษณะตะเข็บที่ต้องการ

การเย็บตะเข็บซิกแซก

ปุ่มลาย รุ่น Smoothieปุ่มลาย รุ่น Sweetie

                                        ปุ่มถ่ี-ห่าง
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ใส่แผ่นครอบฟันจักรและตีนผีติดกระดุม (รูปที่ 1)
ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะติดกระดุมที่เสื้อแล้ววางเม็ดกระดุมที่ใต้
ตีนผี
เลื่อนตีนผีลง ปรับความกว้างของตะเข็บซิกแซก ให้สอดคล้องกับรู
กระดุม ใช้มือหมุนวงล้อเข้าหาตัวช้าๆ เพื่อให้เข็มลงรูทั้งซ้ายและขวา
ของเม็ดกระดุม
ปรับความถี่-ห่างตะเข็บ 0
เย็บ 4-5 ฝีเข็ม (รูปท่ี 2)
ถ้าต้องการให้กระดุมมีก้าน(เหมือนกระดุมสูท)ให้วางเข็มไว้บน
กระดุม(รูป3)
ถ้ากระดุมมี 4 รู ให้เย็บกระดุม 2 รูแรกก่อนแล้วจึงเล่ือนไป 2 รูหลัง

การติดกระดุม

ปุ่มถี่-ห่าง

ตีนผีติดกระดุม ปุ่มลาย
B-C

ครอบฟันจักร
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1. วัดความยาวของกระดุม แล้วทำเครื่องหมายบนผ้า
2. ใช้ตีนผีทำรังดุมอัตโนมัติ วางผ้าใต้ตีนผีตรงตำแหน่งที่ทำเครื่อง
หมายบริเวณจุดเริ ่มต้นทำรังดุมจัดให้กลางตีนผีอยู ่ตรงกลาง
ของรังดุม

3. ปรับความถี่-ห่างของตะเข็บอยู่ที่ “0.5-หรือน้อยกว่า”(ความหนา
แน่นของรังดุมสามารถปรับได้ด้วยปุ่มถี่-ห่าง)

4. หมุนปุ่มลายไปท่ีสัญลักษณ์       เพ่ือเย็บขารังดุมข้างขวา(รูป a)
5. หมุนปุ่มลายไปท่ีสัญลักษณ์       เพ่ือเย็บหัวรังดุม(รูป b) เย็บ

เพียง 2-3 ตะเข็บ
6. หมุนปุ่มลายไปท่ีสัญลักษณ์       เพ่ือเย็บขารังดุมข้างซ้าย(รูป c)
7. หมุนปุ่มลายไปท่ีสัญลักษณ์       เพ่ือเย็บปิดหัวรังดุม(รูป d) เย็บ

เพียง 2-3 ตะเข็บ
8. ถ้าต้องการให้รังดุมเป็นสันนูน ให้ใช้ไหมเส้นโต เบอร์ 5 คล้องท่ีตีน

ผี (รูป e) แล้วเย็บตามข้ันตอน
9. เจาะรังดุมโดยใช้มีดเลาะผ้า เจาะจากหัวรังดุมเข้าสู่กึ ่งกลางทั้ง

2 ข้าง

ข้อแนะนำ
- ควรทดสอบการทำรังดุมจากเศษผ้าที่จะเย็บจริงก่อน
-   ควรลดความตึงด้ายบนเล็กน้อย เพื่อความสวยงาม
- ใช้กระดาษรองด้านหลังสำหรับผ้าบางหรือผ้ายืด

การทำรังดุม

   ตีนผีทำรังดุมอัตโนมัติ

ปุ่มถี่-ห่าง

ปุ่มลาย
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ตีนผีติดซิป (Zipper Foot)

ตีนผีติดซิปออกแบบให้สามารถติดก้านตีนผีได้ทั้งด้านซ้ายและด้าน
ขวา เพื่อความสะดวกในการเย็บซิป ใช้ตะเข็บเส้นตรง (ปุ่มลาย A ใน
รุ่น Smoothie)
ปุ่มถ่ี-ห่าง ประมาณ 2-2.5

เทคนิคการติดซิปที่ถูกต้องควรเรียนรู้จาก ครูผู้สอนการตัดเย็บ

ข้อควรระวัง :
เม่ือใส่ตีนผีติดซิป ต้องใช้ตะเข็บเส้นตรง (A) เท่าน้ัน
ห้ามใช้ตะเข็บอื่น เพราะจะทำให้เข็มหักและเกิดความเสียหาย
ของกลไกในตัวจักรได้

ตีนผีติดซิป
ปุ่มลาย

ปุ่มถี่-ห่าง

ใส่ก้านตีนผี
ด้านซ้าย

ใส่ก้านตีนผี
ด้านขวา
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การเย็บชายผ้าด้วยตีนผีม้วนแบน
ชายผ้าบางหรือผ้าเฉลียงใช้ตีนผีม้วนแบน
ใช้ตะเข็บเส้นตรง
ความถี่ห่าง 2-3
ก่อนเย็บควรใช้กรรไกรเล็มขอบผ้าให้เรียบ สอดผ้าเข้าตีนผี
ส่วนหน้าของตีนผี จูงหางด้ายไปทางด้านหลังเริ่มเย็บอย่างช้าๆ(รูป
1) ป้อนผ้าให้เข้าส่วนหน้าของตีนผีอย่างสม่ำเสมอไม่มากหรือน้อย
เกินไป (รูป 2)

การเย็บชายผ้าด้วยตีนผีม้วนกลม
ตีนผีม้วนกลม มีลักษณะแตกต่างจากตีนผีม้วนแบน คือ ใต้ตีนผีจะมี
ร่องกลมตลอดแนว
วิธีเย็บชายผ้าด้วยตีนผีม้วนกลมเหมือนกับการเย็บชายผ้าด้วยตีนผี
ม้วนแบนใช้ตะเข็บซิกแซกธรรมดา (B-C) (ตะเข็บ     ในรุ่น Sweetie)
ตั้งความกว้างซิกแซกให้เหมาะสมกับเนื้อผ้า
ปรับความถ่ี-ห่าง ประมาณ 2-3 เร่ิมเย็บวิธีเดียวกัน (รูป 1-2)

การเย็บชายผ้า

    ปุ่มลาย

  ตีนผีม้วนแบน
ปุ่มถี่-ห่าง

A
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การปะผ้าด้วยตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ

ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ เหมาะสำหรับการเย็บ ลูกไม้แถบอิลาสติก
การชุนผ้า ตลอดจนการซ่อมผ้าขาด
ใช้ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ D (ตะเข็บ     ในรุ่น Sweetie)
ต้ังปุ่มถ่ีห่าง 1-2
ใช้ตีนผีเหล็กตัดผ้าขนาดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ให้คลุมขนาดรูที่ขาด
เย็บตามขอบผา้ด้วยตะเข็บท่ีต้ังไว้ (รูปท่ี 1)
กรณีผ้าขาดตามแนวยาวท่านสามารถใช้ตะเข็บนี้เย็บทับ เพื่อเป็น
การชุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อาจเย็บทับหลายครั้ง เพื่อความ
แข็งแรง (รูป 2)

ปุ่มถี่ห่าง
ตีนผีเหล็ก

ปุ่มลาย
D
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การใช้ตะเข็บเส้นตรงและซิกแซก 3 เส้น

ตะเข็บเส้นตรง 3 เส้น (เฉพาะ รุ่น Smoothie)
เหมาะสำหรับเสริมความแข็งแรงของเป้ากางเกงหรือขอบกระเป๋า
ใช้ตีนผีเหล็ก
หมุนปุ่มปรับความถ่ีไปท่ี S
หมุนปุ่มลายท่ี A (หรือ B ตำแหน่งเข็มขวา) จักรก็จะเย็บเส้นตรงเดิน
หน้า 2 ฝีเข็มและกลับ 1 ฝีเข็ม (รูป 1)

ตะเข็บซิกแซก 3 เส้น (เฉพาะ รุ่น Smoothie)
เหมาะสำหรับเสริมความแข็งแรงของขอบกระเป๋า,ชายผ้าหรือตกแต่ง
ใช้ตีนผีใส
หมุนปุ่มลายไปที่ B-C (ตามความกว้างที่ต้องการ)
ปรับความถ่ีไปท่ี S  (รูป 2)

ตีนผีเหล็ก

ตีนผีใส

ปุ่มถี่-ห่าง

ปุ่มลาย

ปุ่มถี่-ห่าง

ปุ่มลาย
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การเย็บตะเข็บตรีโกต์ (Tricot)

(เฉพาะ รุ่น Smoothie)
ตะเข็บตรีโกต์เป็นหนึ่งในตะเข็บซิกแซกอัตโนมัติ ที่ยืดหยุ่นได้ดีมาก
(รูป 1) เหมาะกับการเย็บเส้ือยืด กางเกงยืด (รูป 2)
ต้ังปุ่มลาย D
หมุนปุ่มถ่ีห่างท่ี S
ใช้ตีนผีเหล็ก

ตีนผีเหล็ก

ปุ่มถี่-ห่าง

ปุ่มลาย
D
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รายการอุปกรณ์พิเศษ ดังต่อไปน้ี เป็นอุปกรณ์ท่ีทำให้ท่านสามารถ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเย็บงานต่างๆได้มากข้ึน ท่านสามารถสั่งซื้อได้จาก
ตัวแทนจำหน่ายเอลวิร่า ทุกสาขาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
www.elvira.co.th

1. ตีนผี Walking Foot ใช้เย็บผ้านวม (Quilt) หรือผ้าหลายช้ัน
ป้องกันมิให้ผ้าชั้นบนและชั้นล่างเลื่อน
ออกจากกัน

2. ตีนผีสอย ใช้สอยชายผ้าได้แนบเนียนและแข็งแรง
3. ตีนผีชุนผ้า ใช้ชุนหรือปะผ้าที่ขาดเป็นรูและยัง

สามารถใช้ปักจักรได้อีกด้วย
4.ตีนผีต่อผ้า (Quarter ใช้เย็บต่อผ้าในงาน Patchwork ช่วยให้
   Inch Sole) กะระยะขอบผ้าได้อย่างสะดวก
5. ตีนผีสอดไหม ใช้เย็บลวดลายทับบนเส้นไหม เพื่อการ

ตกแต่งเสื้อผ้าและของใช้
6. ตีนผีเย็บย่น ใช้เย็บรูดผ้าให้ได้ระยะรูดตามความ

ต้องการ เย็บได้เร็วกว่ามือหลายเท่า
7. ตีนผีแซกริมผ้า ใช้แซกริมผ้ากันลุ่ยได้อย่างสวยงาม
8. เข็มคู่ ใช้เย็บลายคู่และตีเกล็ด

อุปกรณ์พิเศษ (Extra Accessories)

ตีนผี Walking Foot ตีนผีสอย ตีนผีชุนผ้า

ตีนผีเย็บย่นตีนผีสอดไหมตีนผีต่อผ้า
(Quarter Inch Sole)

ตีนผีแซกริมผ้า เข็มคู่
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ตะเข็บสอยชายผ้า “F” (ตะเข็บ     ในรุ่น Sweetie) เหมาะสำหรับการ
เย็บชายเสื้อ ชายผ้าม่านหรือชายขากางเกง การสอยผ้าที่เป็นผ้ายืด
ให้ใช้ตะเข็บ  Lingerie “E” (ตะเข็บ     ในรุ่น Sweetie) ซ่ึงจะให้ความ
ยืดหยุ่นที่มากกว่า ไม่ขาดเมื่อมีการยืดตัว ปรับความถี่-ห่างประมาณ
1-2 หรือให้ได้ระยะสอยตามต้องการ

เริ่มเย็บโดยพับผ้าเอาผ้าด้านผิดอยู่ด้านบน
วางผ้าไว้ใต้ตีนผี จัดตำแหน่งให้เหมาะสม เม่ือเข็มเคล่ือนไปทางซ้าย
จะเย็บถูกผ้าด้านบนเล็กน้อย
ตีนผีสอยสามารถปรับให้การสอยผ้า กินผ้าได้อย่างเหมาะสม
โดยปรับท่ีตัวก้ันผ้า     ขณะเย็บควรเย็บช้าๆ ตลอดชายผ้า

หมายเหต ุ
ก่อนทำการสอยควรเริ่มเย็บจากเศษผ้าและฝึกสอยจนชำนาญ
เสียก่อน

4
3

1

การสอยชายผ้าและการใช้ตะเข็บ Lingerie
(อุปกรณ์พิเศษ)

ตีนผีสอย

ปุ่ม ถ่ี-ห่าง

E           F

ผ้าด้านผิด

ปุ่มลาย

2
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ตีนผีสอดไหม (Cording Foot)    (อุปกรณ์พิเศษ)

ตีนผีสอดไหม เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งโดยเย็บลวดลายทับลงบน
เส้นไหม เช่น การตกแต่งหมอนอิง ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น
สอดไหมเข้าในช่องตีนผี (รูปท่ี1)
ท่านอาจเลือกใช้ลวดลายอื่นๆในจักร  เย็บทับไปบนเส้นไหมให้เกิด
ความสวยงามได้ (รูปท่ี 2)

ตีนผีสอดไหม
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การชุนผ้า                                        (อุปกรณ์พิเศษ)

- ต้ังตะเข็บเส้นตรง ปุ่มถ่ี-ห่าง 0 ใส่แป้นครอบฟันจักร (รูป 1) แล้ว
ถอดก้านตีนผีออก(รูป 2)

- ใส่ตีนผีชุนผ้า โดยให้แกน “A” อยู่ด้านหลังของสกรูล็อคเข็ม “B”
- ขันสกรู “C” ให้แน่น(รูป 3)
- ก่อนเย็บอย่าลืมโยกคันโยกตีนผีลง

การชุน
เริ่มเย็บจากขอบรอยขาดเป็นวงกลมก่อน เพื่อให้ขอบแข็งแรง แล้วเริ่ม
ชุนเป็นแนวจากซ้ายไปขวา ชุนจนเต็มรอยขาด อาจชุนอีกแนวหนึ่งตั้ง
ฉากกับแนวเดิม เพ่ือความแข็งแรงของการชุนผ้า (4) ควรใช้เข็ม No.60
ไหมปักหรือเส้นด้ายที่มีขนาดเล็กกว่าด้ายเย็บ

ปุ่มถี่-ห่าง

ปุ่มลายตีนผีชุนผ้า

ครอบฟันจักรการชุนหรือการปักจักร เป็นลักษณะของการเย็บที่ผู้เย็บเป็นคนเลื่อน
ผ้าเองโดยไม่ใช้ฟันจักร ถ้าเป็นผ้าหนาอาจชุนหรือปักจักร โดยใช้มือ
เลื่อนผ้าไปตามต้องการ ถ้าเป็นผ้าบาง ต้องใช้สะดึงขึงผ้าก่อน
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การปักจักรและตัวอักษร  (Monogram)

การปักจักรและการปักตัวอักษรด้วยสะดึงครอบฟันจักร
- ใช้ตะเข็บซิกแซก ลายถ่ี-ห่าง 0
- ถอดตีนผีและก้านตีนผีออก
- ใส่ครอบฟันจักร
- ก่อนเย็บ อย่าลืมโยกตีนผีลง
- ปรับความกว้างซิกแซกตามขนาดที่ต้องการ

การเตรียมลายตัวอักษรและลายปัก
- ลอกลายลงบนผ้าด้านถูก
- ขึงผ้าใส่สะดึง* แล้วดึงให้ตึงที่สุด
- แล้วสอดสะดึงลงใต้เข็ม ควรมั่นใจว่าได้เลื่อนตีนผีลงแล้ว
- หมุนวงล้อเข้าหาตัว 1 รอบ เพ่ือคล้องด้ายล่างข้ึน แล้วเย็บ 2-3
ตะเข็บ

- จับสะดึงให้แน่นแล้วเลื่อนปักไปตามลายที่เตรียมไว้
* สะดึงเป็นอุปกรณ์พิเศษ

ปุ่มลาย

ปุ่มถี่-ห่าง

B-C

ครอบฟันจักร

สะดึง
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การปักตัวอักษรและการปักจักร
(Monogram)

การปักตัวอักษร
1. เปิดความกว้างของตะเข็บซิกแซก ให้สอดคล้องกับความหนาของ
ตัวอักษร แล้วเริ่มเย็บอย่างช้าๆ ตามแนวอักษรที่ลอกลายเอาไว้
(รูป 1)

2. เมื่อสิ้นสุดการปักควรปรับตะเข็บเป็นตะเข็บเส้นตรง แล้วปักย้ำ 2-
3 ตะเข็บ เพ่ือเป็นการผูกตะเข็บ (รูป 2)

การปักลวดลาย
1. ตั้งตะเข็บเส้นตรง แล้วเริ่มเย็บตามแนวขอบของลวดลายที่ลอกไว้

(รูป 3)
2. ปักลายด้วยตะเข็บเส้นตรงหรือซิกแซกก็ได้ ปักจนเต็มลาย (รูป 4)
* การเคลื่อนสะดึงอย่างเร็วจะทำให้ได้ตะเข็บห่าง ถ้าเคลื่อน
   สะดึงช้าๆ จะได้ตะเข็บถ่ี
3. เมื่อสิ้นสุดการปักควรปรับตะเข็บ เป็นเส้นตรงแล้วปักย้ำ 2-3
ตะเข็บ เพื่อเป็นการผูกตะเข็บ
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การเย็บตะเข็บก้นหอย

ใช้ตีนผีเหล็ก ต้ังปุ่มลาย G (ลาย    ในรุ่น Sweetie)
ต้ังปุ่มถ่ี-ห่าง 1.5-2
ผ้าเจอร์ซี่ ให้เย็บตามแนวขวางของเกรนผ้า
ถ้าผ้าบางธรรมดาควรเย็บตามแนวเฉลียง เย็บให้ตะเข็บตกขอบข้าง
ขวาจะได้ตะเข็บก้นหอยที่สวยงาม (รูป 1)

ปุ่มถี่-ห่าง

ตีนผีเหล็ก

ปุ่มลาย

G
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ตีนผีเย็บย่น (Gathering Foot)    (อุปกรณ์พิเศษ)

ตีนผีเย็บย่น (Gathering Foot) ช่วยให้การเย็บรูดผ้าง่ายและเร็วขึ้น
โดยไม่ต้องใช้มือรูด  เหมาะสำหรับการเย็บรูดผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปู
ท่ีนอน ฯลฯ
ใช้ตะเข็บเส้นตรง  ความถ่ี-ห่าง 2-4
อัตราการย่นของผ้าขึ้นอยู่กับความถี่-ห่าง ของตะเข็บและความตึง
ด้ายบน
ควรทดลองเย็บด้วยเศษผ้าของชิ้นงานก่อนโดยปรับความถี่-ห่าง เพื่อ
ให้ได้อัตราการย่นที่ต้องการก่อน
หากยังย่นไม่พออาจเพิ่มระดับความตึงด้ายบน เพื่อช่วยเพิ่มอัตรา
การย่นมากขึ้น

ปุ่ม ถ่ี-ห่าง

ปุ่มลาย

ตีนผีเย็บย่น
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การเย็บตีตาราง (Quilting Guide)

การเย็บควิลท์ติ้ง แบบตีตาราง
- ใช้ตะเข็บเส้นตรง
- ใช้ตีนผีต่อผ้า
- ใส่ก้านวัดระยะเข้าข้างตีนผี แล้วปรับระยะให้ได้ระยะตามต้องการ
- เนาผ้าให้เรียบร้อยแล้วเริ่มเย็บแนวแรก
- เย็บแนวที่ 2 โดยให้ก้านวัดระยะชี้ไปตามแนวเย็บแถวแรก โดยวิธี
นี้จะได้แนวเย็บที่ขนานกันไปตลอดแนว

* ตีนผีต่อผ้าเป็นอุปกรณ์พิเศษ
A

ปุ่มลาย

ปุ่มถี่-ห่างก้านวัดระยะ

ตีนผีต่อผ้า
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การเย็บต่อผ้า (Patchwork)

การต่อผ้า
ใช้ต่อผ้า 2 ช้ิน ให้ติดกัน โดยมีช่องว่างระหว่างผ้า 2 ช้ิน
1. พับขอบผ้าท้ัง 2 ช้ิน จับต่อกันโดยแยกให้มีช่องว่างเล็กน้อย รอง
ด้านล่างด้วยกระดาษบางๆ เช่น กระดาษลอกลาย

2. เลือกลาย H สำหรับรุ่น Smoothie ปรับปุ่มถ่ี-ห่าง S
สำหรับรุ่น Sweetie  ปรับปุ่มถ่ี-ห่าง 2-2.5

3. ใช้ตีนผีใส
4. เริ่มต้นเย็บ โดยจูงหางด้ายไว้
5. เมื่อเย็บเสร็จแล้วดึงกระดาษออก H

ปุ่มลาย

ปุ่มถี่-ห่าง

ตีนผีใส
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การปักปะ (Applique’)

การปักปะ
- ใช้ตะเข็บซิกแซก
- ผ้าที่นำมาเป็นลวดลายควรรีดติดกับผ้าเคมีชนิดมีกาว 2 หน้าก่อน
โดยเอาผ้ากาวรีดลงบนด้านหลังของผ้า

- ลอกลายลงบนด้านหลังผ้ากาว (ผ้ากาวมีกระดาษติดอยู่สะดวก
แก่การลอกลาย) แล้วตัดผ้าตามลาย จะได้ชิ้นงานที่นำมาปักปะ
กับผ้าชิ้นใหญ่

- ลอกกระดาษหลังผ้ากาวออกแล้วนำชิ้นงานไปรีดติดกับผ้าชิ้น
ใหญ่(อาจใช้วิธีเนาถ้าผ้าพื้นเป็นผ้านวม)ชิ้นงานจะติดแน่นช่วยให้
เย็บขอบได้อย่างง่ายดาย

- เย็บขอบด้วยตะเข็บซิกแซกแคบๆ หรือลายอื่นๆ ตามความสวย
งาม

ปุ่มลาย

ปุ่มถี่-ห่าง

ตีนผีใส
B-C
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การใช้ Walking Foot

ตีนผี Walking Foot ถูกออกแบบสำหรับใช้ในกรณีที่มีการเย็บผ้าซ้อน
กันหลายชั้น เช่น งาน Quilting ซึ่งมีผ้าชิ้นบนและชิ้นล่าง ตรงกลาง
เป็นใยสำลีหรือโพลีเอสเตอร์ การใช้ตีนผี Walking Foot จะทำให้ไม่
มีการเคลื่อนตัวเหลื่อมกันระหว่างผ้าชิ้นบนกับผ้าชิ้นล่างทำให้การเย็บ
แนบเนียนสวยงาม
วิธีใช้
1. เลื่อนตีนผีให้ยกขึ้น
2. ถอดก้านตีนผีอันเก่าออก
3. ใส่ตีนผี Walking Foot ดังน้ี

a. เสียบก้านโยกตีนผีเข้ากับก้านสกรูยึดเข็ม (รูป 2)
b. สอดตีนผีเข้าที่ โดยสอดเข้าทางด้านซ้าย
c. เล่ือนตีนผีลง
d. แล้วขันสกรูยึดตีนผีให้แน่น (รูป 3)

4. ควรให้แน่ใจว่าสกรูยึดเข็มและสกรูยึดตีนผีขันเข้าจนแน่นแล้ว
5. ก่อนเร่ิมเย็บควรหมุนวงล้อจักร 1 รอบ ให้ด้ายล่างข้ึนมาจากกระ
สวยแล้วจูงหางด้ายลอดผ่านใต้ตีนผีไปทางด้านหลัง

* ตีนผี Walking Foot เป็นอุปกรณ์พิเศษ

ก้านโยกตีนผี

หลักตีนผี

ก้านสกรูยึดเข็ม

หลักเข็ม

เข็ม

สกรูยึดตีนผี

ก้านตีนผี

ก้านโยกตีนผี



43

1. รอยดายไมถูกตอง 1. รอยดายใหม

2. ความตึงดายบนตึงเกินไป 2. ลดความตึงดายลง (ตัวเลขตำลง)

ดายบนขาด 3. ดายเสนใหญเกินไป 3. เปลียนเข็มใหมใหใหญขึน

4. ใสเข็มไมถูกตอง 4. ใสเข็มใหม ใหดานเรียบอยูดานหนา

5. เข็มสภาพไมดี 5. เปลียนเข็มใหม

1. กระโหลกใสไมถูกตอง 1. ใสกระโหลกใหม จะทำใหดึงดายออกมางาย

ดายลางขาด 2. ดายลางผานกระโหลกไมถูกตอง 2. ตรวจสอบดายทีผานออกจากกระโหลกใหม

3. ความตึงดายลางตึงเกินไป 3. ลดความตึงดายลางกระโหลก

1. ใสเข็มไมถูกตอง 1. ใสเข็มใหมใหดานเรียบอยูดานหนา

ตะเข็บกระโดด 2. เข็มสภาพไมดี 2. เปลียนเข็มใหม

3. ใสเข็มผิดขนาด 3. เปลียนเข็มใหมใหเหมาะกับดายและผา

4. ใสตีนผีไมถูกตอง 4. ตรวจสอบตีนผีใหมและใสใหถูกตอง

1. เข็มสภาพไมดี 1. เปลียนเข็มใหม

2. ใสเข็มไมถูกตอง 2. ใสเข็มใหมใหดานเรียบอยูดานหนา

เข็มหัก 3. ใชเข็มไมเหมาะสมกับผา 3. เลือกเข็มใหมใหเหมาะสมกับผา

4. ใสตีนผีผิด 4. เลือกตีนผีใหมใหถูกตอง

ปญัหาและการแก้ ไข

    ปัญหา สาเหตุ การแก ไข
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1. รอยดายไมถูกตอง 1. รอยดายใหม

ตะเข็บหลวม 2. ดายลางผานกระโหลกไมถูกตอง 2. ตรวจสอบดายทีผานออกจากกระโหลกใหม

(Loose Stitches) 3. ใชเข็มไมเหมาะสมกับผาและดาย 3. เลือกเข็มใหเหมาะสมกับผาและดาย

4. ความตึงดายไมตองถูกตอง 4. ปรับความตึงดายใหม

1. เข็มใหญเกินไป 1. เลือกเข็มใหเล็กลง

ผายน 2. ปรับความถี-หางของตะเข็บไมถูกตอง 2. ปรับความถีของตะเข็บใหม

3. ความตึงดายตึงเกินไป 3. ลดความตึงดายลง

การเย็บไมสมำเสมอ 1. เสนดายคุณภาพไมดี 1. เปลียนดายใหมใหมีคุณภาพขึน

ตะเข็บไมสมำเสมอ 2. ดายลางผานกระโหลกไมถูกตอง 2. ตรวจสอบดายทีผานออกจากกระโหลกใหม

(Uneven Stitch, 3. ดึงผาขณะเย็บ 3. หามดึงผาขณะเย็บปลอยใหเคลือนทีดวยจักร

Uneven Fud)

1. จักรตองการหลอลืน 1. หลอลืนตามทีคูมือระบุ

2. มีเศษขุย หรือ คราบนำมันเกาะอยู 2. ทำความสะอาดกระสวยและฟันจักรตามทีอธิบาย

จักรมีเสียงดัง ทีกระสวย หรือทีหลักเข็ม      ในคูมอืฉบับนี

3. ใชนำม ันหลอลืนคุณภาพตำ 3. ใชนำมันหลอลืนทีมีคุณภาพจากศูนยบริการเทานั น

4. เข็มสภาพไมดี 4. เปลียนเข็มใหม

1. เอาดายบนและดายลางออก ขยับวงลอไป-กลับ เพือ

จักรติดขัดเย็บไมได 1. มีเศษดายติดอยูทีกระสวย     ใหเศษดายทีติดอยูทีกระสวยออก แลวใชนำมันหลอ

     ลืนตามทีอธิบายในคูมอื

    ปัญหา สาเหตุ การแก ไข

ปญัหาและการแก้ไข
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การบำรุงรักษาจักร

ถอดแป้นครอบฟันจักร (รูป 1)
หมุนวงล้อจักรให้เข็มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด ใช้ไขควงที่ให้มากับจักร
คลายสกรู 2 ตัว แล้วยกแป้นครอบฟันจักรออก
การทำความสะอาดฟันจักร (รูป 2)
ถอดกระโหลกออกแล้วใช้แปรงทำความสะอาดที่ให้มากับจักร ปัด
ทำความสะอาดฟันจักรให้สะอาดโดยรอบ
การทำความสะอาดและหยอดน้ำมันกระสวย (รูป 3)
ปลดตัวล็อคฝาครอบกระสวยท้ังสองข้าง (A) ออก ใช้แปรงปัดทำ
ความสะอาดช่องใส่กระสวย (D) เช็ดทำความสะอาดเปลกระสวย
(C) และฝาครอบ(B) ด้วยผ้าสะอาดนิ่มๆแล้วใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
กลับเข้าที่เดิม
สำคัญ  ควรทำความสะอาดระบบกระสวยเป็นประจำ เพื่อให้การ
เย็บสมบูรณ์แบบตลอดเวลา

-นอกจากการทำความสะอาดและหยอดน้ำมันบริเวณกระสวย
แล้วไม่แนะนำให้หยอดน้ำมันบริเวณอื่น

- ควรส่งเครื่องเข้าศูนย์บริการเอลวิร่า เพื่อล้างทำความ
สะอาดท้ังระบบปีละ 1 คร้ัง

ข้อควรระวัง :
ก่อนทำความสะอาดต้องปิดสวิทช์ที่ตัวจักรและถอดปลั๊กไฟออก
จากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง A

B

C

D

E
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ฯพทเงุรกยานหำจะลแรากิรบยนูศ

ศูนยบ์รกิาร

 Elvira Smoothie / Sweetie สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภา นปเพ ระยะเวลายาวนาน คุมคากับการลงทุน บริษัทฯ
ขอแนะนำใหนำจักรเย็บผาเขาตรวจเช็ค หรือทำการซอม ณ ศูนยบริการฯใกลบานทาน

ศูนยบริกา ยานหำจะลแร ตางจังหวัด

สอบถามขอมูล
ในกรณีทีทานตองการขอมูลในการใช – ศูนยขอมูลเอลวิรา

โทร. 0-2390-2172   www.elvira.co.th หรือ e-mail : elvira@penkhun.com  และทีตัวแทนจำหนายตางจังหวัด 

 ดักาํจ ีรุบลช ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. (038)793-671, (038)270-416 

ดักาํจ นกแนอข ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. 083-376-3663, 081-964-8197 

ดักาํจ ครรวสรคน ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. (056)220-188, 081-972-8446 
 

)ญหใรากิรบยนูศ( าริวลอเรากิรบยนูศ
าฟฟไถรดไนับงิชเ กมเสมูรวชโดิต นิซทไาครากยนูศ  

9922-0932-0 .รทโ งนขโะรพีนาถส STB  

ดนลแรอไนชัฟแ าริวลอเรากิรบยนูศ

ทิวมุขุส าริวลอเรากิรบยนูศ

0-1159-4792-0 .รทโ นัสตัวนาร  B  

0810-1932-0   รทโ ทิวมุขุสลาบายพงรโ มาขงรต งอทุตาธดวังอืยเ
 

รวคแสนอคีซ าริวลอเรากิรบยนูศ
7-6149-1272-0 .รทโ สัตลโ าขเงาท 2

าลกเนปลัรทน็ซเ าริวลอเรากิรบยนูศ
3148-8482-0  .รทโ คบุด็อเีซนาร มาขงรต 3

านงาบลัรทน็ซเ าริวลอเรากิรบยนูศ
1670-1632-0  .รทโ รอนเนิวนาร มาขงรต 4 

 ดักาํจ กลโุณษิพ ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. (055)245-872, 089-644-4313 

รกัจหใอืพเ าผบ็ยเ

ยาขนางกันำสกาจดไลูมอขมาถบอสถรามาสนาทมิตเมิพเนาง

ดักาํจ มฐปรคน ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. (034)272-201, 087-667-1774

ดักาํจ มหใงยีชเ ณุคนปเ ทัษิรบ  
โทร. (053)405-210-1 

ดักาํจ ต็กเูภ ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. 089-648-4694 

 

 

 

งอยืเ

 ดักาํจ ชารคโสาฮเาริวลอเ ทัษิรบ
โทร. (044)295-864-5 

 ีนาธรดุอ ดักาํจ ชารคโสาฮเาริวลอเ ทัษิรบ
โทร.   081-265-3855 

 ีนาตตป าขาส ดักาํจ ญหใดาห ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. (073)333-447, 085-545-1272 

สาขา

 ดักาํจ  นีจารป ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. (037)482-294, 081-702-8567

สาขา

 ดักาํจ ญหใดาห ณุคนปเ ทัษิรบ
โทร. (074)355-509, 087-392-1830 

ชั้น

ชั้น

ชั้น

ชั้น




