สารบัญ
หน้า
ส่วนประกอบทีส่ ำคัญของจักร
2
การต่อสายไฟก่อนใช้งาน
4
ขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร
4
อุปกรณ์มาตรฐาน/พิเศษ
5
ถุงครอบจักร
5
ส่วนขยายฐานจักร (Extension Table)
6
a. การถอดส่วนขยายฐานจักร
6
b. การเปิดกล่องอุปกรณ์
6
การเปลีย่ นตีนผี
6
A. การเปลีย่ นตีนผี
6
B. การถอด-ใส่กา้ นตีนผี
6
การใส่เข็ม
7
ตารางการเลือกใช้ขนาดเข็มและเส้นด้าย 7
หน้าทีข่ องปุม่ ต่างๆ
8
A. ปุม่ เริม่ เย็บ / หยุดเย็บ
8
B. ปุม่ เย็บถอยหลัง
8
C. ปุม่ เย็บช้า “
“
8
D. ปุม่ ควบคุมความเร็ว
8
E. ปุม่ ปรับเข็มขึน้ -ลง
9
F. ก้านยกตีนผี
9
G. ทีล่ ดฟันจักร
9
H. ทีต่ ดั ด้าย
9
I. ฝาปิดด้านบน
9
J. วงล้อจักร
9
การเลือกตะเข็บใช้งาน
10
1. การโชว์หมายเลขตะเข็บ
10
2. การเลือกตะเข็บใช้งานประจำ
10
3. การเลือกตะเข็บต่างๆ
11
4. ตารางตะเข็บใช้งานและ
11
ลวดลายตกแต่ง

5. ความถี-่ ห่างตะเข็บ
6. ความกว้างตะเข็บ
การปรับความตึงด้ายบน
1. การปรับความตึงด้ายบน ในระบบ
สัญลักษณ์สี (Colour Code
Auto-tensions)
2. ขัน้ ตอนการปรับความตึงด้ายบน
โดยทัว่ ๆไป
ข้อเสนอแนะ
ระบบด้ายล่าง
A. การนำไส้กระสวยออก
B. การใส่หลอดด้าย
C. การกรอด้าย
D. การใส่ไส้กระสวย
การร้อยด้าย
A. ขัน้ ตอนการร้อยด้าย
B. การใส่หลอดด้าย
C. การร้อยด้ายบน
D. การสนเข็ม
E. การคล้องด้ายล่าง
การเริม่ เย็บ
A. การเริม่ ต้นและสิน้ สุดการเย็บ
B. การเย็บถอยหลัง
C. การย้ำตะเข็บอัตโนมัติ
D. การเย็บหักมุมผ้า
E. การเย็บผ้าเนือ้ หนา
F. การเย็บบริเวณทีม่ ผี า้ ทบหลายชัน้
G. การกะระยะริมขอบผ้า
การเย็บเส้นตรง
การเย็บตะเข็บซิกแซก
ตะเข็บซาติน

หน้า
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
21
21
21

สารบัญ
ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ
การเย็บตะเข็บยืดหยุน่
การแซกริมผ้า
A. ใช้ตนี ผีแซกริมผ้า
B. ใช้ตนี ผีเหล็ก (A)
C. ข้อเสนอแนะ
การเย็บตะเข็บสอย
การปักปะ (Applique)
การต่อผ้า (Patchwork)
การติดซิปแบบมาตรฐาน
การติดซิปกระโปรง
A. การรูดซิปเปิดออกขณะเย็บ
การทำรังดุม (Buttonhole Sewing)
A. การทำรังดุมกับผ้ายืด

หน้า
22
22
23
23
23
23
24
25
25
26
27
27
28
29

หน้า
การเย็บแถบย้ำอัตโนมัติ และการชุนผ้า
(Automatic Bar-tack and Darning)
การเย็บกระดุม
การเย็บตาไก่ (Eyelet)
ตะเข็บคัทเวิรค์ หรือ Scallop
ควิลท์ตง้ิ (Quilting Stitches)
ตะเข็บตกแต่ง (Decorative Stitches)
การเย็บเสือ้ ผ้าทรงกระบอก (Free Arm)
การทำความสะอาด
A. กะโหลก
B. กระสวยและฟันจักร
คำแนะนำการแก้ปญ
ั หา

30
31
32
32
33
33
33
34
34
34
35

(1)

ส่วนประกอบทีส
่ ำคัญของจักร
1. ฝาครอบหลอดไฟ
2. ปุม่ ปรับเข็มขึน้ -ลง
3. ปุม่ ควบคุมความเร็ว
4. ปุม่ สัญลักษณ์ “
“ (เต่า) เย็บช้า
5. ปุม่ เย็บถอยหลัง
6. ปุม่ เริม่ และหยุดเย็บ
7. ส่วนขยายฐานจักร (กล่องอุปกรณ์)
8. ฝาปิดด้านบนมีตารางตะเข็บอยูภ่ ายใน
9. วงล้อจักร
10. แผงควบคุม
11. ทีต่ ดั ด้าย
12. ก้านทำรังดุมอัตโนมัติ
13. ทีส่ นเข็มอัตโนมัติ
14. คันเลือ่ นทีส่ นเข็มอัตโนมัติ
15. สกรูลอ็ คตีนผี
16. ก้านตีนผี
17. ตีนผี
18. ฟันจักร
19. แผ่นครอบฟันจักร
20. สกรูยดึ เข็ม
21. ขอยึดด้าย
22. เข็ม
23. ฝาครอบกระสวย
24. ทีเ่ ปิดฝาครอบกระสวย
25. แผ่นปิดคันกระตุกด้าย
26. ปุม่ ปรับความตึงด้าย
27. แผ่นประคองด้ายบน
28. แกนหลอดด้าย
29. ฝาปิดหลอดด้าย
30. ฉิง่ ประกบด้าย (สำหรับกรอด้าย)
31. สักหลาดรองหลอดด้าย
32. แกนกรอด้าย
33. ทีบ่ งั คับกรอกระสวยเมือ่ ด้ายเต็ม
(2)

34. จอ LED แสดงลายทีเ่ ลือก
35. ปุม่ เลือกลาย
36. ปุม่ เลือกลายโดยตรง
37. ปุม่ กำหนดตำแหน่งเข็มขึน้
38. ปุม่ Mode ลาย
39. ปุม่ Mode ความถี-่ ห่าง ตะเข็บ
40. ปุม่ Mode ความกว้างตะเข็บ
41. ปุม่ ผูกตะเข็บ

42. ทีย่ กตีนผี
43. ปุม่ ปรับระดับฟันจักร
44. สายไฟฟ้า
45. ขาเหยียบ
46. หูหว้ิ จักร
47. สวิทซ์เปิด-ปิด
48. ขัว้ ต่อสายไฟ
49. แจ๊คต่อขาเหยียบ

(3)

การต่อสายไฟก่อนใช้งาน
ข้อควรระวัง
- การต่อแจ๊คขาเหยียบเข้ากับตัวจักร ต้องปิดสวิทซ์
ทุกครัง้
- ต้องดูแลขาเหยียบ อย่าให้หล่นลงพืน้ หรือห้ามวาง
วัสดุอน่ื ใดบนขาเหยียบ
- ให้ใช้ขาเหยียบทีต่ ดิ มากับจักรรุน่ นี้ เท่านัน้
1. วางจักรบนโต๊ะทีม่ น่ั คง (ไม่โยกเยกหรือหน้าโต๊ะเป็น
ไม้แผ่นบางๆ ซึง่ ทำให้จกั รสัน่ และเสียงดัง)
2-3. เสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบบนตัวจักร และเสียบ
ปลัก๊ ตัวผูเ้ ข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน
4-5. เปิดสวิทซ์ไฟ แสงสว่างในตัวจักรจะสว่างขึน้
6. เมือ่ ต้องการเลิกใช้งานให้ปดิ สวิทซ์ไฟ และถอดปลัก๊
ไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน

ขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร
การใช้ขาเหยียบเพือ่ ต้องการควบคุมให้เริม่ , หยุด หรือเร่ง การเย็บตามความเร็วทีต่ อ้ งการ
1-2. ปิดสวิทซ์ไฟ เสียบตัวแจ๊คของขาเหยียบ เข้ากับ
ขัว้ แจ๊คทีต่ วั เครือ่ ง
3-4-5. วางขาเหยียบไว้ทบ่ี ริเวณเท้า และเปิดสวิทซ์
ไฟแสงสว่างในตัวจักรจะสว่างขึน้
6. เมือ่ กดขาเหยียบลงไปมากขึน้ ความเร็วของจักรก็จะ
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ผ่อนขาเหยียบความเร็วก็จะลดลง และเมือ่
ยกเท้าขึน้ จากขาเหยียบ จักรก็จะหยุด

ข้อควรระวัง
1. ต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ เมือ่ ยังเสียบไฟอยู่
2. ต้องถอดปลัก๊ ไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน ทันทีทเ่ี ลิก
ใช้งานหรือก่อนการซ่อม
3. เพือ่ ไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นอันตรายต่อ
ผูใ้ ช้งาน เมือ่ ต้องการจะถอดปลัก๊ ไฟออกจากไฟบ้าน
ให้จบั ทีต่ วั ปลัก๊ ห้ามใช้วธิ ดี งึ ทีส่ ายไฟ
ข้อสังเกตุ : ถ้าต่อขาเหยียบเข้ากับตัวจักร ปุม่ เริม่ เย็บ/หยุดเย็บ จะไม่ทำงาน
(4)

อุปกรณ์มาตรฐาน
1. เข็ม 1 กล่อง
2. ไส้กระสวย 4 อัน (1 อัน ใส่อยูใ่ นตัวจักร)
3. ที่เลาะผ้า
4. ไขควง
5. ฝาปิดหลอดด้าย
6. ไขควงถอดแผ่นครอบฟันจักร
7. แปรงทำความสะอาด
8. ตีนผีใส
9. ตีนผีแซกริมผ้า
10. ตีนผีเย็บซิป
11. ตีนผีสอย
12. ตีนผีทำรังดุม
13. ตีนผีเหล็ก (ติดอยู่กับตัวจักร)
อุปกรณ์พเิ ศษ
ตีนผีสอดไหม

ตีนผี Walking Foot

ตีนผีม้วนแบน

ตีนผีชนุ ผ้า

ถุงครอบจักร
ถุงครอบจักรเป็นแบบไวนีลพับเก็บได้ ควรครอบ
จักรป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

(5)

ส่วนขยายฐานจักร (Extension Table)
ส่วนขยายฐานจักรถูกออกแบบให้เป็นกล่องใส่อปุ กรณ์ เพือ่
ความสะดวกในการใช้งาน

a.การถอดส่วนขยายฐานจักร (Extension Table)
คุณสามารถถอดส่วนขยายฐานจักร โดยใช้นว้ิ เกีย่ วใต้ฐาน
แล้วเลือ่ นไปทางซ้ายมือส่วนขยายฐานจักรจะหลุดออก

b.การเปิดกล่องอุปกรณ์
เปิดกล่องอุปกรณ์ โดยใช้มอื ดึงเข้าหาตัว ฝากล่องอุปกรณ์
ซึง่ เป็นฐานจักรจะเปิดออก

การเปลีย
่ นตีนผี
ควรเลือกตีนผีให้เหมาะกับงานทีท่ ำ

คำเตือน : เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ
เมือ่ เปลีย่ นตีนผี ต้องปิดสวิทซ์ไฟก่อน
A การเปลีย
่ นตีนผี
1. หมุนวงล้อเข้าหาตัวหรือกดปุม่ เข็มขึน้ /ลง จนกระทัง่ เข็มอยู่
ทีต่ ำแหน่งสูงสุด
2. เลือ่ นก้านยกตีนผีขน้ึ
3. นำตีนผีออกโดยกดปุม่ ปลดตีนผีดา้ นหลังเข้าหาตัว ตีนผี
จะหลุดออก
4. วางตีนผีตวั ใหม่เข้าที่ โดยให้ตวั ล็อคอยูพ่ อดี
5. เลื่อนก้านยกตีนผีลง ก้านตีนผีจะทำหน้าที่ล็อคตีนผีให้
เกาะติดโดยอัตโนมัติ
B การถอด-ใส่ ก้านตีนผี
เมื่อต้องการทำความสะอาดฟันจักร หรือใส่ตีนผีพิเศษ
คุณสามารถถอดก้านตีนผีออกโดย
1. ปลดตีนผีออก
2. หมุนสกรูทย่ี ดึ ก้านตีนผี แล้วถอดก้านตีนผีออก
3. เมือ่ ต้องการจะใส่ให้ใส่กา้ นตีนผีดนั ขึน้ จนสุด
4. ขันสกรูให้แน่น
(6)

การใส่เข็ม
โปรดเลือกเข็มทีเ่ หมาะกับเนือ้ ผ้าทีจ่ ะเย็บ
1. หมุนวงล้อจักรเข้าหาตัวหรือกดปุม่ เข็มขึน้ /ลง จน
กระทัง่ เข็มอยูใ่ นตำแหน่งสูงสุด
2. คลายสกรูยดึ เข็มออก
3. ดึงเข็มเล่มเก่าออก
4. ใส่เข็มเล่มใหม่เข้าไปโดยให้ดา้ นเรียบอยูด่ า้ นหลังและ
ดันเข้าไปให้สดุ
5. หมุนสกรูลอ็ คเข็มให้แน่น

a. ห้ามใช้เข็มที่งอหรือเข็มทื่อ ตรวจสอบเข็มที่งอโดย
วางส่ ว นเรี ย บของเข็ ม เที ย บกั บ พื ้ น เรี ย บระยะ a
(ตามรูป) จะห่างอย่างสม่ำเสมอจากพืน้ เรียบ

ตารางการเลือกใช้ขนาดเข็มและเส้นด้าย
เทคนิคการเลือกใช้เข็มและเส้นด้าย คือ เลือกชนิดเข็มให้เหมาะกับชนิดของเนือ้ ผ้าก่อน (เช่น เข็มเย็บผ้ายืดหรือ
เข็มเย็บผ้าธรรมดา)แล้วจึงเลือก ขนาดเข็มให้เหมาะสมกับขนาดของเส้นด้าย (No.60 - 100) ให้เส้นด้ายสามารถ
สนเข้าในรูเข็มอย่างพอดีไม่คบั หรือหลวมเกินไป
ชนิดของผ้า
ขนาดเส้นด้าย
ขนาดเข็ม
ผ้าบาง
จอร์เจีย, ออกานดี้, ไหม
ผ้าขนสัตว์, มัสลิน, แพร
ผ้าปานกลาง
ลินนิน, ฝ้าย, ซาติน,
ผ้าลูกฟูก, ผ้ากำมะหยี่
ผ้าหนา
กาเบอร์ดนิ , เวสป้อย
ยีนส์

ด้ายฝ้าย 80 -100
ด้ายไหม 60-80
ด้ายสังเคราะห์ 80-100
ด้ายฝ้าย 50-80
ด้ายไหม 50
ด้ายสังเคราะห์ 50-80
ด้ายฝ้าย No. 40-50
ด้ายสังเคราะห์ No.50-60

ผ้ายืด
เจอร์ซ,่ี สแปนเด็กซ์
double Knit, ผ้ายืดทัว่ ไป

ด้ายสังเคราะห์ No. 50-80
ด้ายไหม No. 50
ด้ายเย็บผ้ายืด

หมายเหตุ : เลือกซือ้ เข็มทีใ่ ช้เฉพาะจักรบ้าน ระบบ 130/705H เท่านัน้
(7)

ระบบ 130/705 H
No. 60 - 70
No. 70 - 80
ระบบ 130/705 H
No. 80-90
ระบบ 130/705 H
No. 90-100
ระบบ 130/705 HJ
No. 90-100
ระบบ130/705 H-S
No. 80-90

หน้าทีข
่ องปุม
่ ต่างๆ
A ปุม่ เริม่ เย็บ/หยุดเย็บ (Start / Stop)
จักรจะเริม่ ทำงานอย่างช้าๆ เมือ่ กดปุม่ เริม่ เย็บ/หยุดเย็บ เมือ่ กดซ้ำอีกครัง้ จักรจะหยุด
สัญญาณไฟ : ทีป่ มุ่ เริม่ เย็บ/หยุดเย็บ มีสญ
ั ญาณไฟบอกสถานะดังนี้
สีเขียว
: เมือ่ เลือ่ นตีนผีลง สัญญาณไฟสีเขียวสว่างขึน้ แสดงสถานะจักรพร้อมทีจ่ ะเริม่ เย็บ หรือเครือ่ ง
กรอด้ายพร้อมทีจ่ ะทำงาน
สีแดง
: เมือ่ เลือ่ นตีนผีขน้ึ สัญญาณไฟสีแดงสว่างขึน้ จักรจะไม่สามารถเย็บได้ จนกว่าจะเลือ่ นตีนผีลงและ
ได้สญ
ั ญาณไฟสีเขียว
ข้อสังเกตุ : ถ้าต่อขาเหยียบเข้ากับตัวจักร ปุม่ เริม่ เย็บ/หยุดเย็บ จะไม่ทำงาน
B ปุม่ เย็บถอยหลัง
ในสภาวะที่กำลังเย็บอยู่หรือฝีเข็มจักรหยุดนิ่งก็ตามเมื่อกด
ปุ่มนี้ค้างไว้จักรก็จะเย็บถอยหลังด้วยความเร็วต่ำและเมื่อ
ปล่อยปุม่ ดังกล่าวจักรก็จะหยุด
ข้อสังเกตุ :
ถ้าต่อขาเหยียบเข้ากับตัวจักร และเมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ จักรก็
จะเย็บถอยหลัง แต่ถ้าปล่อยปุ่มดังกล่าวจักรก็จะเย็บขึ้น
หน้าเหมือนปกติ
C ปุ่มเย็บช้า “
“
ขณะกำลังเย็บเมื่อกดปุ่มเย็บช้า จักรจะเย็บช้าลงและเมื่อ
กดซ้ำอีกครัง้ ความเร็วของจักรจะกลับเพิม่ ขึน้ เหมือนเดิม
D ปุม่ ควบคุมความเร็ว
ความเร็วจักรจะเพิ่มขึ้น เมื่อเลื่อนปุ่มนี้ไปทางขวามือ และจะ
ช้าลงเมือ่ เลือ่ นปุม่ มาทางซ้าย
ข้อสังเกตุ :
ถ้าต่อขาเหยียบเข้ากับตัวจักร ปุม่ นีจ้ ะมีหน้าทีก่ ำหนด ความ
เร็วสูงสุดของจักร เพือ่ กำหนดมิให้จกั รมีความเร็ว เกินความ
ต้องการ เหมาะสำหรับผูเ้ ริม่ เย็บทีย่ งั ไม่มคี วามชำนาญ
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E. ปุม่ ปรับเข็มขึน้ -ลง (Needle Up - Down Button)
ปุ่มปรับเข็มขึ้น-ลงทำให้คุณสามารถควบคุม ให้เข็มปัก
ลงบนผ้าหรืออยูใ่ นตำแหน่งสูงสุดได้ตามความต้องการ
F. ก้านยกตีนผี
ตีนผีจะถูกยกขึน้ -ลง ด้วยก้านยกตีนผีน้ี
ข้อสังเกตุ : จักรจะเย็บไม่ได้ (สัญญาณไฟแดงติด) ถ้า
ตีนผีไม่ยกลง (ยกเว้นการกรอด้าย)
G. ทีล่ ดฟันจักร
คุณสามารถลดฟันจักรเพื่อการปักจักรหรือชุนผ้า โดย
เลื่อนปุ่มลดฟันจักร (G) ไปทางซ้าย การเย็บปกติต้อง
เลือ่ นปุม่ ลดฟันจักร (G) ไปทางขวา

H. ทีต่ ดั ด้าย
ใช้ตัดด้าย (H) โดยยกตีนผีขึ้นและจูงหางด้ายเข้า คล้อง
ทีต่ ดั ด้าย (H) ด้ายจะถูกตัดอย่างง่ายดาย
I. ฝาปิดด้านบน
คุณสามารถเปิดฝาด้านบน เพือ่ ร้อยด้ายหรือกรอกระสวย
ภายในของฝาจะมี แ ถบแสดงลาย เพื ่ อ สะดวกในการ
เลือกลาย
J. วงล้อจักร
เมื่อต้องหมุนวงล้อจักร เพื่อเลื่อนเข็มจักรให้เคลื่อนที่ขึ้น
หรือลง ควรหมุ น วงล้ อ จั ก รในทิ ศ ทางที ่ เ ข้ า หาตั ว
มิฉะนัน้ อาจทำให้ดา้ ยติดหรือกลไกภายในเสียหายได้
(9)

การเลือกตะเข็บใช้งาน
จักรเย็บผ้า Elvira “Diana Plus” มีตะเข็บใช้งานถึง 66 ตะเข็บ ซึง่ คุณสามารถเลือกใช้งานได้ โดยดูทฝ่ี าครอบบน
ด้านในหมายเลขของตะเข็บเริม่ จาก “00” ถึง “65” เมือ่ เปิดสวิทช์จกั รหมายเลข “01” จะปรากฎขึน้ ทีจ่ อ LED ซึง่
เป็นตะเข็บเส้นตรง (ตำแหน่งเข็มกลาง) ก็จะพร้อมใช้งาน
1. การโชว์หมายเลขตะเข็บ
มีการโชว์ลกั ษณะตะเข็บ 3 Mode ดังนี้
A. หมายเลขตะเข็บ
B. ความถี-่ ห่าง ตะเข็บ
C. ความกว้างตะเข็บ
เลือกกดปุม่ A-C ตาม Mode ทีต่ อ้ งการไฟทีป่ มุ่ ทีค่ ณ
ุ เลือกจะ
สว่างขึน้ เมือ่ คุณเปลีย่ นหมายเลขตะเข็บ ความถี-่ ห่าง หรือ
ความกว้างของตะเข็บได้ถูกกำหนดให้พร้อมใช้งาน แต่ก็
สามารถปรับความถี-่ ห่าง และความกว้างของลายได้ โดยกด
ปุม่ B หรือปุม่ C และปรับ + หรือ D. ปุม่ ย้ำ / ผูกหางด้ายตะเข็บ
เมือ่ กดปุม่ ย้ำ/ผูกหางด้ายตะเข็บ จักรจะย้ำตะเข็บทัง้ เริม่ ต้น
และเมือ่ สิน้ สุดการเย็บ (ดูรายละเอียดหน้า 19)
E. ปุม่ กำหนดเข็มขึน้
เมื่อเปิดสวิทช์และมีการเย็บจักรจะหยุดในตำแหน่งเข็มลง
เป็นปกติ การกดปุม่ เข็มขึน้ (ดวงไฟเขียวสว่างขึน้ ) เป็นการ
กำหนดให้เข็มอยูใ่ นตำแหน่งสูงสุดทุกครัง้ ทีห่ ยุดจักร
2. การเลือกตะเข็บใช้งานประจำ
Elvira “Diana Plus” ออกแบบปุม่ เลือกลายโดยตรงจำนวน 5
ปุ่ม เพื่อให้เลือกตะเข็บที่ใช้ประจำได้อย่างสะดวกเพียง กด
ปุ่มลาย ความถี่ห่างและกว้างแคบของตะเข็บได้ถูกกำหนด
ไว้แล้วพร้อมใช้งานทันที
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3. การเลือกตะเข็บต่างๆ
1. กดเลือก Mode ลาย (A) สัญญาณไฟสีเขียวจะสว่างขึน้
หมายเลขลายจะปรากฎทีจ่ อ LED
2. กดหมายเลขตะเข็บทีต่ อ้ งการทีป่ มุ่ a-b
กดปุม่ a (ด้านซ้าย “-” ) หมายเลขตะเข็บลดลงทีละ 1
กดปุม่ b (ด้านขวา “+”) หมายเลขตะเข็บเพิม่ ทีละ 1
ขณะจักรกำลังเย็บอยู่ จะไม่สามารถกดปุม่ เปลีย่ นตะเข็บได้

4. ตารางตะเข็บใช้งานและลวดลายตกแต่ง
ตะเข็บและหมายเลขทั้งหมดได้รวมอยู่ในตารางข้างล่างนี้ ในตารางดังกล่าวยังมีความกว้างและความยาว
ของแต่ละตะเข็บ ทีก่ ำหนดไว้แล้ว (Preset) ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นแปลงให้ดูวธิ กี ารทีห่ น้า12
ตะเข็บใช้งาน
หมายเลข
ตะเข็บ
หมายเลข
ตะเข็บ

ตะเข็บลวดลายตกแต่ง
หมายเลข
ตะเข็บ
หมายเลข
ตะเข็บ
หมายเลข
ตะเข็บ
( 11 )

5. ความถี-่ ห่าง ตะเข็บ
เมือ่ คุณเลือกตะเข็บ ความถี-่ ห่างตะเข็บได้กำหนดไว้แล้ว (Preset) ถ้าต้องการเปลีย่ นให้ทำดังนี้
1. กดปุ่ม Mode ความถี่-ห่าง (B) สัญญาณไฟสีเขียวจะ
สว่างขึน้ ตัวเลขความถี-่ ห่างของตะเข็บจะปรากฎบน LED
2. ปรับความถี-่ ห่างตะเข็บโดยกดทีป่ มุ่ a - b เมือ่ ต้องการตะ
เข็บห่างขึ้น กด “+” ปุ่ม b เมื่อต้องการให้ตะเข็บถี่ลงกด
“ - ” ปุม่ a คุณสามารถปรับไปเย็บไปได้

6. ความกว้างตะเข็บ
เมื่อคุณเลือกลายตะเข็บความกว้างตะเข็บได้กำหนดไว้แล้ว
(Preset) ถ้าต้องการเปลีย่ นให้ทำดังนี้
1. กดปุม่ Mode ความกว้าง (C)สัญญาณไฟสีเขียวจะสว่าง
ขึน้ ตัวเลขความกว้างตะเข็บจะปรากฎบน LED
2. ปรับความกว้างตะเข็บโดยกดที่ปุ่ม a - b เมื่อต้องการ
ตะเข็บกว้างขึ้น กด “+” ปุ่ม b เมื่อต้องการตะเข็บแคบ
ลงกด “ - ” ปุม่ a คุณสามารถปรับไปเย็บไปได้

ตำแหน่งหลักเข็ม
ตะเข็บเส้นตรง (หมายเลข 00, 01, 02) หมายเลขทีป่ รากฎใน
ช่องความกว้างตะเข็บ เป็นตัวเลขที่ บ่งบอกถึงตำแหน่งหลักเข็ม
0.0 ตำแหน่งหลักเข็มซ้าย
3.5 ตำแหน่งหลักเข็มกลาง
7.0 ตำแหน่งหลักเข็มขวา
ถ้าต้องการปรับตำแหน่งหลักเข็ม ไปทางขวาให้ กด “+”
ทีป่ มุ่ b ถ้าต้องการให้เข็มไปทางซ้ายให้กด “-” ทีป่ มุ่ a
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การปรับความตึงด้ายบน
1. การปรับความตึงด้ายบน ในระบบสัญลักษณ์สี (Colour Code Auto-tensions)
โดยทัว่ ไปการปรับความตึงด้ายให้เหมาะสมนัน้ จะค่อนข้างยาก ขึน้
สีเดียวกัน
อยูก่ บั โครงสร้างของจักร ผ้าทีเ่ ย็บ ขนาดเข็ม และด้าย ปัจจุบนั จักร
เย็บผ้า Elvira Diana Plus ได้พฒ
ั นาระบบการปรับความตึงด้ายบน
ั ลักษณ์สี หรือทีเ่ รียกว่า
ให้มคี วามสะดวกสบายมากขึน้ โดยใช้สญ
Colour Code Auto-tensions
ระบบการตัง้ ความตึงด้ายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์สที ำได้งา่ ย รวดเร็ว และแม่นยำ สามารถใช้ได้กบั เนือ้ ผ้าทุกประเภท
และให้ฝเี ข็มทีส่ วยงามทุกเนือ้ ผ้า ซึง่ มีขน้ั ตอนดังนี้
1. เปิดฝาครอบด้านบน เลือกลายทีต่ อ้ งการจะเย็บ แล้วสังเกตุจดุ สัญลักษณ์สขี องลาย
2. ปรับแป้นความตึงของด้ายบน ให้มสี ญ
ั ลักษณ์สตี รงกับลายทีท่ า่ นเลือก เพียงเท่านีท้ า่ นก็จะได้ฝเี ข็มทีส่ วยงาม
ไม่จำเป็นต้องปรับความตึงของด้ายล่าง เพราะได้มกี ารคำนวณและตัง้ ไว้ในตำแหน่งทีเ่ หมาะสมแล้ว
2. ขัน้ ตอนการปรับความตึงด้ายบนโดยทัว่ ๆ ไป
A. ความตึงด้ายที่ถูกต้อง ด้ายบน-ล่าง จะล็อคอยู่ระหว่างกลางๆ
ของเนือ้ ผ้า
B. เมือ่ ด้ายบนมีความตึงสูง ด้ายจากกระสวยจะลอยขึน้ มาด้านบน
แก้ไขโดยหมุนปุม่ ปรับความตึงไปทางซ้าย (-)
C. เมือ่ ด้ายด้านบนมีความตึงน้อย ด้ายบนจะเลือ่ นลงไปอยูท่ ผ่ี วิ ตะ
เข็บด้านล่าง แก้ไขโดยหมุนปุม่ ปรับความตึงด้ายไปทางขวา (+)
ข้อเสนอแนะ
ความตึงด้ายสำหรับการเย็บตะเข็บซิกแซก ถูกกำหนดให้ความ
ตึ ง ด้ า ยบนอ่ อ นกว่ า เมื ่ อ เย็ บ ตะเข็ บ เส้ น ตรงเล็ ก น้ อ ย เพื ่ อ ให้
ตะเข็บสวยงามและไม่ตงึ เกินไป
ถ้าเย็บตะเข็บเส้นตรง และพบว่าตะเข็บด้านบนสวยงามดี แต่
ตะเข็บด้านล่างเป็นถั่วงอก(ดังรูป)ให้ตรวจสอบการร้อยด้ายที่ถูก
ต้อง หน้า 16
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ระบบด้ายล่าง
A .การนำไส้กระสวยออก
1. เลือ่ นสลักฝาครอบกระสวยไปทางขวา และหยิบออก
2. หยิบไส้กระสวยออกจากตัวจักร
B. การใส่หลอดด้าย
1. ยกแกนหลอดด้ายขึน้
2. ใส่หลอดด้ายเข้าไปในแกนหลอด
3. เลือ่ นฝาปิดหลอดด้ายเข้าจนสุด
a : อาจปรับด้านฝาปิดหลอดด้ายให้เหมาะสมกับ
ขนาดของหลอดด้าย
C. การกรอด้าย
1- 3 ใช้มอื 2 ข้างจับด้ายผ่านไปตามช่อง ตามรูปที่ 1, 2, 3
4. สอดด้ายเข้ารูไส้กระสวย และใส่ไส้กระสวยเข้าไป ใน
แกนกรอด้าย ขณะเดียวกันก็ดนั ทีก่ รอด้ายไป ทางขวา
5. จูงหางด้ายทีโ่ ผล่ออกมาจากไส้กระสวย แล้วกดปุม่ เริม่ /
หยุด หรือเหยียบขาเหยียบ เพือ่ ให้กรอด้าย
6. เมื่อการกรอด้ายหมุนไปได้ 4-5 รอบ ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด
หรือยกเท้าจากขาเหยียบ เพื่อให้จักรหยุดแล้วตัดหาง
ด้ายทีไ่ ส้กระสวย
7-8 ให้จักรเดินเครื่องต่อไป จนกระทั่งด้ายเต็มไส้กระสวย
การกรอด้ายจะหยุดโดยอัตโนมัติ
9-10 โยกที่กรอด้ายมาทางซ้าย ยกไส้กระสวยออกแล้ว
ใช้กรรไกรตัดด้าย
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D. การใส่ไส้กระสวย
1. วางไส้กระสวยใส่ในกระโหลก แล้วดึงด้ายออกมา
ให้ไส้กระสวยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

2. จูงหางด้ายผ่านรอยบาก (a)

3. จูงหางด้ายมาทางซ้ายตามแนวของสปริง (b) จน
กระทัง่ เลือ่ นเข้าไปในรอยบาก (C) และตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าอย่าให้เส้นด้ายหลุดออกจากรอยบาก (a)

4. จูงหางด้ายออกมาประมาณ 10 ซม. แล้วปิดฝาครอบ
ไส้กระสวย
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การร้อยด้าย
A. ขั้นตอนการร้อยด้าย
1. ยกตีนผีขน้ึ
2. กดปุม่ เข็มขึน้ -ลง และจัดให้เข็มอยูใ่ นตำแหน่งสูงสุด (ให้อยู่
ตำแหน่งนี้ จนกว่าจะสนเข็มเสร็จ)
B. การใส่หลอดด้าย
เปิดฝาครอบออกและดำเนินการดังนี้
1. ยกแกนหลอดด้ายขึน้
2. ใส่หลอดด้ายเข้าไปในแกน
3. ใส่ทป่ี ดิ หลอดด้ายเพือ่ ไม่ให้หลอดหลุดออก
a: อาจกลับด้านทีป่ ดิ หลอดด้าย เพือ่ ให้เหมาะสม กับ
ขนาดของหลอด
C. การร้อยด้ายบน
1. จูงหางด้ายจากด้านหลังผ่านตำแหน่ง (1) โดยใช้มอื ขวาจับหลอดด้ายเอาไว้ไม่ให้หลุดออก
2. จูงเส้นด้ายผ่านแผ่นประคองด้ายจากขวามาซ้ายทีต่ ำแหน่ง (2)
3. จูงเส้นด้ายต่อไปตามแนวยังตำแหน่ง (3), (4), (5), (6)
4. จูงหางด้ายเข้าทีป่ ระคองด้ายบริเวณหลักเข็ม ตำแหน่ง (7)
5. สนเข็มทีต่ ำแหน่ง (8) (โปรดดูวธิ กี ารใช้เครือ่ งสนเข็มหน้า 17)
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D. การสนเข็ม

ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้ทส่ี นเข็มขณะทีจ่ กั รกำลังเย็บ
1.-2. เลือ่ นตีนผีลง และตรวจสอบตำแหน่งของเข็มให้
อยูส่ งู สุด โดยกดปุม่ เข็มขึน้ -ลง รูป 1,2,3
3.-4. กดทีส่ นเข็มลงจนสุด จูงปลายด้ายมาเกีย่ วกับขอ
a และดึงเส้นด้ายมาทางขวา
5. กดทีส่ นเข็มลงต่ำทีส่ ดุ ขอทีจ่ ะเกีย่ วด้ายก็จะสอดเข้า
ไปในรูเข็มจูงเส้นด้ายผ่านมาทางขวา ผ่านรอยเว้า
ของทีส่ นเข็มตรงบริเวณรูเข็ม
6. ค่อยๆ ปล่อยทีส่ นเข็มขึน้ ขอทีอ่ ยูต่ รงบริเวณรูเข็มก็
จะเกีย่ วเส้นด้ายเป็นห่วง
7. ดึงเส้นด้ายจากรูเข็มยาวออกประมาณ 10 ซม.

E. การคล้องด้ายล่าง
1.-2. ยกตีนผีขึ้น จับปลายเส้นด้าย กดปุ่มขึ้น-ลง 2
ครัง้ หรือหมุนวงล้อจักร 1 รอบ
3. ค่อยๆ ดึงเส้นด้ายด้านบนขึ้น เส้นด้ายด้านล่างใน
กระสวยจะถูกเกีย่ วขึน้ มา
4. ดึงด้ายทั้งสอง ลอดผ่านใต้ตีนผีออกมาประมาณ
10 ซม.
ข้อแนะนำ :
ถ้าคล้องด้ายล่างตามรูป 4 เรียบร้อยแล้ว สามารถเริม่
ต้นเย็บได้ทันทีที่ร้อยด้ายบนเสร็จ เพียงสอดด้ายบน
ลอดใต้ตีนผี แล้วเริ่มเย็บ ด้ายบนจะทำการคล้องด้าย
ล่างขึ้นและเริ่มเย็บตะเข็บแรก อย่างไม่ติดขัดทำให้
เริม่ เย็บได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าจักรชนิดอืน่
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การเริม
่ เย็บ
เมื่อเปิดสวิทซ์จักร ภายในเครื่องจะกำหนดเป็นตะเข็บ
เย็บเส้นตรง

ข้อควรระวัง : เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ
ระหว่างทีเ่ ย็บจักรต้องระวังบริเวณเข็มจักรและผ้าที่
กำลังเย็บจะถูกป้อนเข้าโดยอัตโนมัติ อย่าพยายาม
ดึงหรือผลักผ้า
A. การเริม่ ต้นและสิน้ สุดการเย็บ
1. ตรวจสอบตีนผี ต้องเป็นตีนผีเหล็ก (โปรดดูวิธีการ
เปลีย่ นตีนผี หน้า 6)
2. วางผ้าทีจ่ ะเย็บไว้ใต้ตนี ผีแล้วเลือ่ นตีนผีลง
3. จับหางด้ายไว้แล้วกดปุ่มเริ่มเย็บ หรือกดขาเหยียบ
ปล่อยหางด้ายเมือ่ เย็บไปได้ 2 - 3 ฝีเข็ม คุณสามารถ
ควบคุมความเร็วได้ ด้วยปุม่ ปรับความเร็ว หรือเย็บ
ช้าโดยกดปุม่ เย็บช้า
4. เมือ่ ถึงตำแหน่งสิน้ สุดการเย็บให้กดปุม่ หยุด หรือผ่อน
ขาเหยียบ
5. ยกตีนผีขน้ึ
6. นำผ้าออกและตัดด้าย โดยสอดเข้าที่ตัดด้ายแล้วดึง
เข้าหาตัวแล้วยกตีนผีขน้ึ
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B. การเย็บถอยหลัง
การเย็บถอยหลังใช้เพือ่ ย้ำตะเข็บเพิม่ ความแข็งแรง เมือ่
สิน้ สุดการเย็บ
1. วางผ้าในตำแหน่งทีจ่ ะเย็บถอยหลังและเลือ่ นตีนผีลง
2. เมื่อเริ่มต้นเย็บกดปุ่มเย็บถอยหลังค้างไว้จักรจะเย็บ
ถอยหลัง
3. เมือ่ ปล่อยปุม่ เย็บถอยหลัง กรณีใช้ปมุ่ เริม่ เย็บ / หยุด
เย็บ จักรจะหยุด
4. กรณีใช้ขาเหยียบจักรจะเดินถอยหลัง และเมือ่ ปล่อย
จักรจะเดินหน้าตามปกติ

C. การย้ำตะเข็บอัตโนมัติ
เมื่อต้องการเย็บย้ำตะเข็บสำหรับการเย็บเริ่มต้น และ
ตอนสิน้ สุดการเย็บ
1. กดปุม่ ย้ำตะเข็บไฟจะสว่างขึน้
2. เมือ่ เริม่ เย็บตะเข็บจะย้ำให้เอง และเย็บตะเข็บทีเ่ ลือก
ไว้ตอ่ ไป
3. เมื่อเย็บถึงจุดสิ้นสุดกดปุ่มเย็บถอยหลัง จักรจะเย็บ
ย้ำตะเข็บและหยุดอย่างอัตโนมัติ
4. หากต้องการยกเลิกการย้ำตะเข็บอัตโนมัติ ให้กดปุม่
ย้ำตะเข็บซ้ำอีกที แสงไฟจะดับลง
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D. การเย็บหักมุมผ้า
1. หยุดจักรเมือ่ เย็บถึงมุมผ้า
2. ปักเข็มลงไปในเนือ้ ผ้า โดยกดปุม่ ปรับเข็มขึน้ -ลงหรือ
หมุนวงล้อเข้าหาตัว
3. ยกตีนผีขน้ึ
4. หมุนผ้ามาตามแนวเย็บอีกด้านหนึง่
5. ยกตีนผีลง และเย็บต่อไป

E.การเย็บผ้าเนือ้ หนา
เมื่อคุณเย็บผ้าเนื้อหนา ตีนผีจะเลื่อนขึ้นบนผ้ายาก
และทำให้การเริม่ เย็บไม่สะดวก ควรทำดังนี้
1. ยกตีนผีขน้ึ
2. กดปุม่ ล็อคทีอ่ ยูบ่ นด้านขวาของตีนผีเหล็ก (A) และ
เลือ่ นตีนผีลง
3. เริม่ เย็บเมือ่ ตีนผีกดทับบนเนื้อผ้า จะทำให้การเย็บ
เป็นไปด้วยความราบรืน่
a. ก้านยกตีนผี สามารถยกตีนผีได้สงู ขึน้ อีก 1 ระดับ
เพือ่ ให้สามารถสอดวัสดุหนาๆ เข้าได้อย่างสะดวก

F. การเย็บบริเวณทีม่ ผี า้ ทบหลายชัน
้
ขณะเย็บให้เย็บอย่างช้าๆ และใช้มือประคองบริเวณ
ทีม่ ผี า้ ทบหลายชัน้

G. การกะระยะริมขอบผ้า
เส้นบนแผ่นครอบฟันจักรจะบอกระยะห่างจากกึง่ ศูนย์
กลางของเข็มถึงแนวเส้นเพื่อช่วยจัดระยะของขอบผ้า
กับตะเข็บทีเ่ ย็บได้งา่ ยขึน้
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การเย็บเส้นตรง
ตะเข็บเส้นตรง ควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของเนื้อผ้า
และการใช้งาน
หมายเลข 00 ตะเข็บเส้นตรงหลักเข็มซ้าย
หมายเลข 01 ตะเข็บเส้นตรงหลักเข็มกลางใช้
ตีนผีปกติทต่ี ดิ มากับตัวจักร
1. จัดผ้าตรงจุดทีจ่ ะเย็บวางใต้ตนี ผี และเลือ่ นตีนผีลง
2. จูงหางด้ายบน-ล่าง ไว้และเริม่ เย็บ
3. หยุดเย็บเมือ่ ถึงตำแหน่งทีต่ อ้ งการ
4. ยกตีนผีขน้ึ และตัดด้าย

การเย็บตะเข็บซิกแซก
จักรเย็บผ้า Elvira “Diana Plus” สามารถเย็บซิกแซกที่
หลากหลาย ทัง้ ปรับความกว้าง หรือความถี-่ ห่างของตะเข็บ
ได้ตามต้องการ
หมายเลข 04 ตะเข็บซิกแซก ใช้ตนี ผีเหล็กตะเข็บ
ซิกแซกมีประโยชน์มากสำหรับการต่อผ้า 2 ชิน้ เช่น การทำ
Patchwork หรือ Applique และการเย็บตกแต่ง

ตะเข็บซาติน
เมื่อกำหนดให้จักรเย็บตะเข็บซาติน ตะเข็บจะถี่กว่าการ
เย็บซิกแซกธรรมดา และต้องเปลีย่ นเป็นตีนผีใส
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ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ
ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ มีประโยชน์มากกับการติดแถบ
อิลาสติก และการตกแต่งริมผ้า
หมายเลข 05 ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ ใช้ตนี ผีเหล็ก

A.
B.

การเย็บติดแถบอิลาสติก ดึงแถบอิลาสติกมาทางด้าน
หลังขณะเย็บ
การแซกริมผ้า (Overlock Stithing) เป็นการป้องกันผ้า
ลุย่ แบบวิธีงา่ ยๆ โดยเข็มทีเ่ ย็บต้องปักไปทีข่ อบของริมผ้า
ดูวิธีการเย็บหน้า 23

การเย็บตะเข็บยืดหยุน
่
การเย็บตะเข็บยืดหยุน่ ทำให้คณ
ุ มัน่ ใจกับตะเข็บทีแ่ ข็งแรงและ
ยืดหยุ่นได้โดยไม่ปริแตก ช่วยให้สามารถเย็บผ้ายืดหรือผ้า
เฉลียงได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับผ้าที่มี
ความแข็งแรง เช่น ยีนส์ ได้อกี ด้วย
หมายเลข 02 ตะเข็บเส้นตรง ย้ำ 3 จังหวะ
หมายเลข 03 ตะเข็บก้านสำหรับเย็บผ้ายืด
(หลักเข็มกลาง)
หมายเลข 08 ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ
ใช้ตีนผีเหล็ก เมื่อต้องการเย็บงานตามตัวอย่าง a-d ให้ใช้เข็ม
เย็บผ้ายืด (130/705 H-S) เพือ่ ป้องกันตะเข็บกระโดด
a. แจ็คเก็ต b. กางเกง c. กระเป๋า d. กระเป๋ากางเกง
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การแซกริมผ้า
A. ใช้ตนี ผีแซกริมผ้า
หมายเลข 04 (ความกว้างของตะเข็บ 5-6 มม.)
หมายเลข 06,09,10,13 (ความกว้างของตะเข็บ
5-7 มม.) วางผ้ า ให้ ช ิ ด ขอบตี น ผี เพื ่ อ ให้ เ ข็ ม
สามารถเย็บพอดีขอบผ้า
a. ตะเข็บซิกแซก 04 ใช้เย็บป้องกันผ้าลุย่
b. ตะเข็บ 06,09,13 เหมาะสำหรับการเย็บเข้าข้าง
และแซกริมไปในเวลาเดียวกัน
c. ตะเข็บ 10 เหมาะกับเย็บกันลุย่ ผ้าเนือ้ บาง
ข้อควรระวัง
เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ เมือ่ ใช้ตนี ผีแซกริม ควรใช้เฉพาะ
ตะเข็บดังกล่าวเท่านัน้ และไม่ควรเปลีย่ นความกว้างของ
ตะเข็บให้ตำ่ กว่า 5 มม. เพราะจะทำให้เข็มกระแทกถูกตีน
ผีและหักได้
B. การใช้ตนี ผีเหล็ก
หมายเลข 04,05,11,12,14 วางผ้าให้เข็มเย็บใกล้
ขอบผ้าทีส่ ดุ
d. ใช้ตะเข็บซิกแซก 04 และ 14 ความกว้างไม่มาก
(ความกว้าง 2.0-4.5 มม.)
e. ใช้ตะเข็บซิกแซก 05,21 และ 22 สำหรับเย็บผ้าที่
ลุย่ ง่าย ผ้ายืด หรือผ้าบาง

C. ข้อเสนอแนะ
คุณสามารถตัดขอบผ้าทีย่ น่ื ออกมาหลังซิกแซก เพือ่ ให้
สวยงามแต่ตอ้ งระมัดระวัง อย่าตัดถูกตะเข็บทีเ่ ย็บ
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การเย็บตะเข็บสอย
ตะเข็บสอย เมือ่ เย็บเสร็จแล้ว จะไม่เห็นรอยตะเข็บบน
ผ้าด้านถูก
หมายเลข 07
ใช้ตนี ผีสอย

1. พับผ้าทีจ่ ะเย็บตามรูป
a. ผ้าเนือ้ ปานกลาง และผ้าเนือ้ หนา
b. ผ้าบาง
c. ด้านหลังของผ้า
d. ตะเข็บทีแ่ ซกริมแล้ว
2. ตัวประคองผ้า (e) บนตีนผีสอยจะช่วยให้การเย็บ
ง่ายขึน้ ตัวประคองผ้าสามารถปรับได้ดว้ ยสกรู ( f )
3. วางผ้าเพื่อให้ขอบที่จะสอยตรงกับแนวตะเข็บด้าน
ซ้ายของซิกแซกให้สามารถเย็บขอบผ้าติดเนื้อผ้า
เพียงเล็กน้อยอาจใช้การปรับตัวประคองผ้า ช่วยใน
การเย็บด้วยก็ได้
4. เลื่อนตีนผีลง แล้วเริ่มเย็บให้ขอบผ้าขนานไปกับตัว
ประคองผ้า
5. กลับผ้าทีเ่ ย็บเสร็จแล้ว
(c) ด้านหลังของผ้า
(h) ด้านหน้าของผ้า

( 24 )

การปักปะ (Applique)
หมายเลข 15
ใช้ตนี ผีเหล็ก
1. ติดชิน้ ผ้าทีจ่ ะทำการปักปะ ด้วยการเนา หรือทากาว
แล้วรีดทับด้วยเตารีด
2. เย็บขอบผ้าทีป่ ะให้เข็มอยูช่ ดิ กับขอบตะเข็บ เส้นตรง
จะเป็นแนวขอบทำให้เหมือนทำด้วยมือ
a. กรณีต้องเย็บเปลี่ยนทิศทางที่มุมให้ปักเข็มลง และ
ยกตีนผีขน้ึ และเย็บแนวอืน่ ๆ ต่อไป

การต่อผ้า (Patchwork)
การต่อผ้า คือ การตกแต่งโดยใช้ผ้าหลายๆ ชนิดหลาย
สี มาเย็บต่อกันให้เกิดความสวยงาม
หมายเลข 56 , 58
ใช้ตนี ผีเหล็ก
1. วางผ้า 2 ผืนโดยให้ด้านถูกประกบทับกัน และเย็บ
ด้วยเส้นตรงตลอดแนว
2. แบะตะเข็บตามแนวทีเ่ ย็บแล้วรีดให้เรียบ
3. เย็บตามแนวกลางของตะเข็บเดิม ด้วยลาย 13 หรือ
15 ให้กนิ ผ้าทัง้ 2 ข้างเท่าๆ กัน

( 25 )

การติดซิปแบบมาตรฐาน
ตะเข็บเส้นตรง หมายเลข 01 (ตำแหน่งเข็มกลาง)ใช้
ตีนผีตดิ ซิป

ข้อควรระวัง :
เมือ่ ใช้ตนี ผีเย็บซิปต้องใช้ตะเข็บเย็บเส้นตรงและ
ตัง้ ตำแหน่งเข็มอยูก่ ลางเท่านัน้ ห้ามเปลีย่ นไปเย็บ
ตะเข็บอืน่ เพือ่ ป้องกันเข็มหัก
1. เนาซิปติดกับผ้าก่อนเย็บโดย
a. แนวตะเข็บ
b. แนวเย็บปลายซิป
c. เนาตามแนวตะเข็บให้ผา้ 2 ชิน้ ติดกัน
d. ด้านหลังของผ้า
2. รีดแบะตะเข็บแล้ววางซิปบนผ้าด้านหลังเนาซิปติด
กับผ้า
3. ตีนผีตดิ ซิปใส่ได้ 2 ข้าง ให้ตดิ ตีนผีเข้ากับก้านตีนผี
ด้านซ้ายเพื่อเย็บด้านขวา และติดตีนผีเข้ากับก้าน
ตีนผีดา้ นขวา เพือ่ เย็บด้านซ้าย
4. เริม่ เย็บจากหัวซิปด้านซ้ายจนถึงปลายซิป
5. หยุดจักรและหักมุม เพื่อเย็บวนมาทางซิปอีกด้าน
หนึง่ จนสุดปลายเย็บหางซิปและหักมุมเย็บซิป

( 26 )

การติดซิปกระโปรง
ตะเข็บเส้นตรง หมายเลข 01(ตำแหน่งเข็มกลาง)
ใช้ตนี ผีตดิ ซิป

ข้อควรระวัง :
เมือ่ ใช้ตนี ผีตดิ ซิปต้องใช้ตะเข็บเย็บเส้นตรงและต้อง
ตัง้ ตำแหน่งเข็มอยูก่ ลางเท่านัน้ ห้ามเปลีย่ นไปเย็บ
ตะเข็บอืน่ เพือ่ ป้องกันเข็มหัก
1. วางซิปเทียบตามแนวผ้าทีจ่ ะเย็บ
a. เย็บตะเข็บด้านบน
b. เย็บจนสุดความยาว เพือ่ เว้นช่องเปิดทีใ่ ส่ซปิ
c. เนาตะเข็บเพือ่ ให้สะดวกในการเลาะออก
d. ผ้าด้านหลัง
2. พับขอบผ้าชิ้นบนมาทางซ้ายแล้วพับขอบผ้าชิ้นล่าง
ลงล่าง โดยพับแนวผ้าห่างจากตะเข็บ 3 มม.
3. ตีนผีติดซิป ติดได้ทั้ง 2 ข้าง ติดก้านตีนผีที่ด้านซ้าย
เพือ่ เย็บซิปด้านขวา ติดก้านตีนผีดา้ นขวา เพือ่ เย็บซิป
ด้านซ้าย
4. เริม่ เย็บจากหัวซิปด้านซ้ายไปถึงปลายซิป
5. เริม่ เย็บทีป่ ลายซิปวนไปถึงหัวซิป
6. หยุดจักร เมื่อฝีเข็มห่างจากหัวซิปประมาณ 5 ซม.
แล้วเลาะด้ายเนาออกให้หมด
A. การรูดซิปเปิดออกขณะเย็บ
1. หยุดจักรก่อนถึงหัวซิปประมาณ 5 ซม.
2. เลือ่ นเข็มปักลงบนผ้า
3. ยกตีนผีขน้ึ เพือ่ เลือ่ นหัวซิปผ่านตีนผี
4. เอาตีนผีลงแล้วเย็บต่อจนสุด
a. มือจับหัวซิป

( 27 )

การทำรังดุม
(Buttonhole Sewing)
Elvira “Diana Plus” สามารถทำรังดุมได้ 4 แบบ
- รังดุมธรรมดาแบบแคบ (Bar-tack Buttonhole)
หมายเลข 16 เหมาะกับผ้าบางจนถึงปานกลาง
- รังดุมหัวกุญแจ (Keyhole Buttonhole)
หมายเลข 17 เหมาะสำหรับผ้าหนา
- รังดุมหัวมนแคบ (Round Ended Buttonhole)
หมายเลข 18 เหมาะสำหรับผ้าบางจนถึงปานกลาง
- รังดุมผ้ายืด (Stretch Buttonhole)
หมายเลข 19 เหมาะสำหรับผ้ายืด ใช้ตนี ผีทำรังดุม

1. กำหนดตำแหน่งและความยาวของรังดุมบนผ้า
2. ตีนผีทำรังดุมสามารถ ใส่เม็ดกระดุมลงไปในช่องที่
เลื่อนได้ และดันให้ชิดกับเม็ดกระดุม วิธีการนี้จะทำ
ให้ได้รังดุมที่มีความยาวพอเหมาะกับเม็ดกระดุม
โดยอัตโนมัติ
- ในกรณีทเ่ี ม็ดกระดุม มีความหนามาก ให้ขยายความ
ยาว เท่ากับ a
เมือ่ a = ความยาวของเม็ดกระดุม+ความหนา
ของเม็ดกระดุม
3. ร้อยด้ายบนผ่านด้านล่างของตีนผี และจัดด้ายบน
และด้ายล่างไปทางซ้าย
4. วางผ้าอยู่ใต้ตีนผีและให้แนวของรังดุมอยู่ตรงกลาง
ของตีนผี แล้วเลือ่ นตีนผีลง
5. ดึงก้านวัดระยะรังดุมลงให้สุด เมื่อเย็บเสร็จจักรจะ
หยุดให้เองอัตโนมัติ ซึง่ จะเป็นกลไก ทีช่ ว่ ยให้ได้ความ
ยาวของรังดุมอย่างอัตโนมัติ
หมายเหตุ : จักรจะไม่ทำงาน ถ้าคุณไม่เลือ่ นก้านทำ
รังดุมลง
6. จับหางด้ายไว้และเริม่ เย็บ
( 28 )

7. จักรจะทำรังดุมอย่างอัตโนมัติ และจะหยุดเมือ่
เสร็จ
8. ยกตีนผีขน้ึ และตัดด้ายเลือ่ นไปทำรังดุมอันต่อไป
9. เจาะรังดุมด้วยความระมัดระวัง ใช้ที่เจาะรังดุม
พยายามอย่าให้โดนขอบรังดุม โดยใช้เข็มหมุด
กลัดทีป่ ลายของรังดุมอีกข้างหนึง่ ไว้
หมายเหตุ : รังดุมทั้ง 4 แบบ (16,17,18,19) ยัง
สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานได้โดย
ปรับความกว้างทีป่ มุ่ C และปรับความยาวทีป่ มุ่ B

ข้ อ ควรระวั ง :
เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ ระวังอย่าให้นว้ิ อยูใ่ กล้
ขณะทีใ่ ช้ทเ่ี จาะรังดุม
A. การทำรังดุมกับผ้ายืด
ต้องใช้ผา้ รองเสริมให้แข็งแรง

( 29 )

การเย็บแถบย้ำอัตโนมัตแ
ิ ละการชุนผ้า

(Automatic Bar-Tack and Darning)
คุณสามารถเย็บแถบย้ำอัตโนมัติ และชุนผ้าโดยใช้ตนี ผีทำ
รังดุม
แถบย้ำอัตโนมัติ (Bar - tack) หมายเลข 20
ช่วยเสริมความแข็งแรง เช่น บริเวณมุมของกระเป๋า
การชุนผ้า (Darning) หมายเลข 21
ใช้ในการซ่อมผ้าทีข่ าดใช้ตนี ผีทำรังดุม
1. ปรับรางเลือ่ นของตีนผีทำรังดุม ตามความยาวทีต่ อ้ งการ
a = ความยาวของแถบย้ำหรือชุนผ้า
2. สอดด้ายลอดใต้ตีนผีแล้วจูงด้ายบน และด้ายล่างไป
ทางซ้าย
3. กำหนดจุดทีจ่ ะเย็บลงบนผ้า แล้วเลือ่ นตีนผีลง
b. ภาพ b แสดงให้เห็นการเย็บย้ำผ้าหนา เช่น มุมกระเป๋า
เป็นต้น
4. เลือ่ นก้านทำรังดุมอัตโนมัตลิ งจนสุด
หมายเหตุ : จักรจะไม่สามารถเริม่ ต้นเย็บได้หากใส่ตนี ผี
ทำรังดุมและเลือ่ นก้านทำรังดุมไม่ถกู ต้อง
5. จูงหางด้ายไว้แล้วเริม่ เย็บ
6. จักรจะเย็บแถบย้ำหรือชุนผ้าจนเสร็จ และหยุดโดย
อัตโนมัติ
7. ยกตีนผีขน้ึ และตัดด้าย

( 30)

การเย็บกระดุม
ตะเข็บหมายเลข 04 ใช้ตนี ผีเหล็ก
1. ยกตีนผีลง โดยเลือ่ นปุม่ ปรับระดับฟันจักรไปทางซ้าย
มือ
2. ใส่ตนี ผีเหล็ก และปรับให้พอดีกบั แนวของรูกระดุม
3. สอดเม็ดกระดุมเข้าใต้ตนี ผี ให้รกู ระดุมตรงกับแนวขึน้ ลงของเข็ม แล้วค่อยๆ เลือ่ นตีนผีลงกดทับรังดุม
4. ปรับความกว้างของตะเข็บ เพื่อให้เข็มปักลงในรูซ้าย
ได้
5. หมุนวงล้อจักร เพือ่ ให้เข็มปักลงในรูดา้ นขวา ซึง่ อาจจะ
ต้องปรับความกว้างของตะเข็บอีกครัง้

ข้อควรระวัง :
พยายามอย่าให้เข็มโดนกระดุม เพราะอาจหักได้
6.
7.
8.
9.

เย็บช้าประมาณ 10 ครัง้
ยกตีนผีขน้ึ และตัดด้ายโดยให้มดี า้ ยเหลือยาว 10 ซม.
ดึงด้ายบนมาทางด้านหลัง และผูกกับด้ายล่าง
เมือ่ เสร็จจากการเย็บกระดุมแล้ว และต้องการเย็บตาม
ปกติให้ยกตีนผีขึ้น และเลื่อนปุ่มปรับระดับฟันจักรไป
ทางขวามือ
หมายเหตุ : ถ้าต้องการเย็บกระดุมที่มี 4 รู ให้เย็บ 2 รู
แรกตามวิธกี ารข้างต้น ยกตีนผีขน้ึ เพือ่ เย็บอีก 2 รู จะเป็น
แบบขนานหรือไขว้กนั ก็ได้
A. การทำก้านกระดุม (Thread Shank)
สำหรับกระดุมที่ใช้กับเสื้อโค้ทหรือเสื้อแจ๊คเก็ต ให้ทำก้าน
กระดุมยาวออกมาโดยวางเข็มหมุดไว้ใต้ลกู กระดุม แล้วเย็บ
ตามขัน้ ตอนข้างต้น

( 31 )

การเย็บตาไก่ (Eyelet)
ตาไก่ใช้สำหรับเย็บทำรูเข็มขัด หรืองานอืน่ ๆ ทีค่ ล้ายกัน
ตาไก่หมายเลข 22
ใช้ตนี ผีใส
คุณสามารถเลือกตาไก่ได้ 3 ขนาด โดยเปลีย่ นความกว้าง
ของตะเข็บ
1. วางผ้าไว้ใต้ตนี ผีตรงตำแหน่งทีจ่ ะเย็บ เลือ่ นตีนผีลง
เริม่ เย็บ จักรจะทำตาไก่จนเสร็จและหยุดอย่าง
อัตโนมัติ
2. ยกตีนผีขน้ึ และตัดด้ายให้เรียบร้อย
3. ทำรูทต่ี รงกลางตาไก่

หมายเหตุ :
ทีเ่ จาะรูตาไก่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทม่ี ากับจักร

ตะเข็บคัทเวิรค
์ หรือ Scallop
หมายเลข 23
ตะเข็บนี้เหมาะสำหรับเย็บขอบของเสื้อสตรี เสื้อผ้า
เด็ก และขอบผ้าปูโต๊ะ
1. เย็บตามแนวขอบผ้า
2. ใช้กรรไกรตัดขอบตามแนวโค้ง ระวังอย่าตัดถูกเส้น
ด้าย

( 32 )

ควิลท์ตง้ิ (Quilting Stitches)
มีหลายตะเข็บทีส่ ามารถทำงานควิลท์ตง้ิ ได้ เช่น
ตะเข็บหมายเลข 04,35,55,56,60,63,65
ใช้ตนี ผีเหล็ก
เลือกตะเข็บให้เหมาะสมปรับความกว้าง และความถี-่ ห่าง
และเย็บตามแนวรอยต่อผ้า

ตะเข็บตกแต่ง (Decorative Stitches)
ตะเข็บเหล่านี้นอกจากจะใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงาม
แล้ว บางลายยังใช้เป็นตะเข็บใช้งานในลักษณะต่างๆ ได้
อย่างดีอกี ด้วย
ตะเข็บหมายเลข 23-65
ใช้ตนี ผีใส
การเย็บตกแต่งกับผ้าบางควรใช้ผา้ หรือกระดาษรอง

การเย็บเสือ
้ ผ้าทรงกระบอก
(Free Arm)
ถอดกล่องอุปกรณ์ออก (ส่วนขยายฐานจักร) ฐานจักร
จะกลายเป็นฟรีอาร์มสามารถสอดเสื้อผ้าทรงกระบอก
เข้าเย็บได้งา่ ย ดูวธิ ถี อดฐานจักรหน้า 6

( 33 )

การทำความสะอาด
หากระบบกระสวยมีเศษด้ายหรือฝุ่นที่เกิดจากเส้นด้าย
และผ้าสะสมอยู่ อาจทำให้ฝเี ข็มผิดปกติได้
A. กะโหลก
ถอดฝาปิ ด ไส้ ก ระสวยออก แล้ ว ทำความสะอาด
บริเวณกะโหลก
B. กระสวยและฟันจักร
1. ถอดเข็มและก้านตีนผีออก ถอดไส้กระสวยและฝา
ปิดไส้กระสวยออก คลายสกรูแป้นครอบฟันจักร
2. ถอดแป้นครอบฟันจักรออก โดยยกด้านขวาขึน้
3. ถอดกะโหลกออก
4. ทำความสะอาดบริเวณกระสวย ฟันจักร โดยใช้ผ้า
แห้ง นุม่
5. ใส่กะโหลกกลับเข้าที่ โดยใช้จงอย (a) สับกับตัว
กัน้ (b) (แสดงในภาพ)
6. ใส่แป้นครอบฟันจักรกลับเข้าที่ แล้วขันสกรูยึดให้
แน่น

หมายเหตุ :
Elvira “Diana Plus” ออกแบบให้หยอดน้ำมันได้เพียง
จุดเดียวครัง้ ละ 1-2 หยดตรงบริเวณกระสวยทีส่ มั ผัสกับ
กะโหลกเท่านัน้ การหยอดน้ำมันหล่อลืน่ ในบริเวณอืน่ โดย
ไม่มีความรู้ อาจทำให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบ
ภายในได้
Elvira “Diana Plus” ใช้ระบบแสงสว่างแบบ LED หาก
ดวงไฟไม่ตดิ โปรดติดต่อศูนย์บริการฯ
* ห้ามหยอดน้ำมันทีบ่ ริเวณกะโหลกหรือกระสวย
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ปัญหา
ด้ายบนขาด

ด้ายล่างขาด
ตะเข็บกระโดด

ผ้าย่น

ตะเข็บหลวม
ลายผิดรูปแบบ
ที่สนเข็ม
สนเข็มไม่ได้
ฟันจักรส่งผ้า
ไม่ปกติ

เข็มหัก

จักรฝืด

จักรไม่เดิน

คำแนะนำการแก้ปัญหา
สาเหตุ
- ร้อยด้ายไม่ถูกต้อง
- มีด้ายติดที่กระสวย
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง
- ความตึงด้ายสูงเกินไป
- ใช้ด้ายคุณภาพต่ำหรือขนาดไม่เหมาะสม
- ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง
- การกรอด้ายไม่สม่ำเสมอหรือเต็มเกินไป
- กะโหลกสกปรก
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง
- เข็มที่ใช้งอหรือทื่อ
- ขนาดเข็มไม่เหมาะสม
- ร้อยด้ายไม่ถูกต้อง
- ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง
- เข็มทื่อ
- ความตึงด้ายสูงเกินไป
- ร้อยด้ายล่างไม่ถูกต้อง
- การร้อยด้ายไม่ถูกต้อง
- ปรับความตึงด้ายไม่ถูกต้อง
- ตีนผีที่ใช้ไม่เหมาะสม
- ความตึงด้ายไม่สมดุล
- หลักเข็มไม่อยู่ตำแหน่งสูงสุด
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง
- เข็มงอ
- ลดฟันจักรเอาไว้
- ความถี่ห่างไม่เหมาะสมกับเนื้อผ้า
- มีสิ่งสกปรกติดฟันจักร
- มีการดึงผ้าขณะเย็บ
- ปลายเข็มกระทบตีนผี
- ใส่เข็มไม่ถูกต้อง
- ขนาดเข็มและเส้นด้ายไม่เหมาะกับความ
หนาของเนื้อผ้า
- มีสิ่งสกปรกสะสมบริเวณกระสวย
และฟันจักร
- ไม่ได้เสียบปลั๊ก
- ไม่ได้เปิดสวิทซ์
- โยกแกนกรอด้ายไปทางขวา
- ไม่ได้โยกตีนผีลง
กรณีทำรังดุม
- ไม่ได้ดึงก้านทำรังดุมลง
- ไม่ได้ใส่ตีนผีทำรังดุม
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การแก้ไข
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- ร้อยด้ายใหม่
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- เอาด้ายที่ติดกระสวยออก
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- ใส่เข็มใหม่
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- ปรับความตึงด้ายใหม่
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- เลือกใช้เส้นด้ายให้เหมาะสม
- ร้อยด้ายล่างใหม่
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- กรอด้ายใหม่
14
- ทำความสะอาดกะโหลก
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- ปรับหลักเข็มให้อยู่ตำแหน่งสูงสุด
9
7
- ใส่เข็มให้ถูกต้อง
- เปลี่ยนเข็มใหม่
7
- ปรับฟันจักรขึ้น
9
- ปรับความถี่ห่างให้เหมาะสม
12
- ทำความสะอาดฟันจักร
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- อย่าดึงด้ายขณะเย็บ
- เลือกใช้ตนี ผีให้เหมาะสมกับงาน
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- ถอดเข็ม ตีนผี แป้นครอบฟัน
และกะโหลกออกทำความสะอาด
- เสียบปลั๊กไฟให้แน่น
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- เปิดสวิทซ์จกั ร
4
- โยกแกนกรอด้ายกลับไปทางซ้าย
14
- โยกตีนผีลง
9
- ดึงก้านทำรังดุมลง
- ใส่ตนี ผีทำรังดุม
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