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สารบัญ

คุณสมบัติเฉพาะ

ความถ่ี-ห่างตะเข็บ 1-4 มม.

อัตราส่วนของตีนผีดีฟเฟอร์เรนเท่ียล 0.7 - 2.0 มม.

ความกว้างของตะเข็บ เข็มซ้าย 6.2-7.2 มม.  เข็มขวา 4.0-5.0 มม.

ระยะการข้ึนลงของหลักเข็ม 27 มม.

ตีนผี เป็นระบบเกาะยึด

ความสูงตีนผีท่ียกได้ 5 มม.

เข็มท่ีใช้ 15x1 14x3 11x2

จำนวนเส้นด้าย 3 หรือ 4 เส้น

ขนาด กว้าง 230 มม. x ยาว 290 มม. x สูง 320 มม.

น้ำหนัก 6.7 กก.



ส่วนประกอบท่ีสำคัญของจักร
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ด้านหลัง

1.  แขนรับด้าย

2.  หลักประคองด้าย

3. ปุ่มปรับความตึงด้ายล่าง (สีน้ำเงิน)

4.  ปุ่มปรับความตึงด้ายบน (สีเขียว)

5.  ท่ีประคองด้าย

6.  ปุ่มปรับความตึงด้ายเข็มด้านขวา (สีเหลือง)

7.  ปุ่มปรับความตึงด้ายเข็มด้านซ้าย (สีแดง)

8.  ปุ่มปรับแรงกดตีนผี

9.  ท่ีกระตุกด้าย

10.  ท่ียกตีนผีข้ึน

11.  ท่ีปล่อยตีนผีลง

12.  ตีนผี

13.  ฟรีอาร์ม

14.  ส่วนขยายฐาน

15.  แกนปลดล็อคส่วนขยายฐาน

16.  ฝาครอบด้านหน้า

17.  ช่องดูความถ่ี-ห่างของตะเข็บ

18.  แถบแสดงฟันจักร ดีฟเฟอร์เรนเท่ียล

19.  ปุ่มปรับความถ่ี-ห่างของตะเข็บ(วงนอก)

20.  ปุ่มปรับฟันจักร ดีฟเฟอร์เรนเท่ียล(แกนใน)

21.  วงล้อแกนหลักเข็ม

22.  สวิทช์ปิด-เปิดจักรและไฟแสงสว่าง

23.  ข้ัวต่อสายไฟ

24.  ฐานแกนหลอดด้าย

25.  แกนหลอดด้าย

26.  ท่ีรับแกนหลอดด้าย

27.  หูห้ิวจักร

ด้านหน้า



อุปกรณ์ภายในฝาครอบด้านหน้าและฟรีอาร์ม

1.  สกรูยึดเข็ม

2.  ท่ียึดใบมีดบน

3.  ใบมีดบน

4.  แผ่นครอบฟันจักร

5.  ปุ่มปรับความกว้างของตะเข็บ

6.  ตัวทำตะเข็บด้ายบน

7.  ตัวทำตะเข็บด้ายล่าง

8.  ใบมีดล่าง

การเปดิฝาครอบดา้นหน้าและฟรอีาร์ม เพ่ือร้อยด้าย

1. ใช้หัวแม่มือใส่ที่รูตรงฝาครอบด้านหน้าและ

เลื่อนฝาครอบด้านหน้าให้เลื่อนไปทางขวา

มือจนสุดดึงฝาครอบด้านหน้าเปิดเข้าหาตัว

2. เม่ือต้องการปิดฝาครอบด้านหน้า ให้ปิดเข้าไป

เบาๆ

3. ก่อนเย็บทุกคร้ังให้ปิดฝาครอบใหเ้รียบร้อย

การเปิดส่วนขยายฐาน การเปิดฝาฟรีอาร์มออก

1.  บิดแกนปลดล็อคซ่ึงอยู่ด้านซ้ายของตัวจักรเข้าหาตัว

2. เปิดส่วนขยายฐานมาทางซ้าย (ตามลูกศร)

3. ถ้าต้องการปิดก็ให้ดันส่วนขยายฐานเข้าหาตัวจักร

และบิดแกนปลดล็อคไปทางทิศทางตรงข้าม ซึ่งจะ

ยึดส่วนขยายฐานและฟรีอาร์มเกาะอยู่ด้วยกัน

เปิดส่วนขยายฐานมาทางซ้าย (ตามลูกศร) โดยที่แกน

ปลดล็อคยังอยู่เหมือนเดิม(ตามรูป) ฝาฟรีอาร์มจะถูก

เปิดออกมาพร้อมส่วนขยายฐานด้วย
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สวิทช์จักรและไฟแสงสว่าง
สวิทช์จักรและไฟแสงสว่างอยู่ติดกับเต้าเสียบ 3 รู

เม่ือเปิดสวิทช์ไฟฟ้าแสงสว่างจะติดและจักรเร่ิมทำงาน

ขาเหยียบ
ขาเหยียบได้ออกแบบมาเฉพาะ ซ่ึงไม่สามารถใช้กับจักรรุ่นอ่ืนได้ วางขาเหยียบบนพ้ืนเรียบท่ีคุณสามารถสัมผัสได้

สะดวก เม่ือต้องการให้จักรเคล่ือนท่ีช้าๆ ก็สัมผัสขาเหยียบเพียงเบาๆ แต่ถ้าต้องการเร็วข้ึนก็ให้กดน้ำหนักท่ีเท้ามากข้ึน

ข้อควรระวัง
- ปลดปล๊ักไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทันทีท่ีเลิกใช้งานหรือกำลังทำความสะอาด

- ปิดสวิทช์ท่ีตัวจักรทุกคร้ังก่อนเปล่ียนเข็มหรือเปล่ียนแผ่นครอบฟันจักรหรือก่อนเสียบปล๊ักไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ

ในบ้าน

อุปกรณ์ท่ีประกอบมากับจักร

ปล๊ักไฟ

ขาเหยียบ
สวิทช์จักร

และไฟ

แสงสว่าง

เข็ม
เบอร์15  1 เล่ม
เบอร์11  2 เล่ม
เบอร์14  3 เล่ม

ที่หยอดน้ำมัน แปรง
สิ่งสกปรก

หกแฉก
(ใช้เปลี่ยนเข็ม)

แผ่นครอบฟันจักร
สำหรับม้วนกลม

ไขควง
ตาข่ายหุ้มหลอดด้าย กล่องใส่อุปกรณ์

ฝาครอบหลอดด้าย
คีมจับด้าย

อะไหล่ใบมีดล่าง
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ต่อสายไฟท่ีตัวจักรโดยเสียบท่ีปล๊ัก 3 รู ซ่ึงอยู่ด้านขวา

ของตัวจักร จากน้ันเสียบปล๊ักไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน

การต่อสายไฟฟ้า
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การใส่เข็ม
ก่อนใส่เข็มให้เลือกเข็มท่ีเหมาะกับด้ายและผ้าท่ีเย็บ (โปรดดูตารางเปรียบเทียบการใช้เข็มด้ายและผ้าท่ีเหมาะสม)

1. ปิดสวิทช์ท่ีตัวจักร

2. หมุนวงล้อจักรเข้าหาตัว จนกระท่ังเข็มอยู่ตำแหน่งสูงสุด
3. ใช้ประแจหกเหล่ียมขันสกรูเข็มซ้ายหรือเข็มขวาและนำ

เข็มออก (กรณีเข็มหัก)

4. การใส่เข็มให้ใส่ด้านเรียบของโคนเข็มไว้ด้านหลังและ

ดันให้ลึกเข้าให้สุด

5. ขันสกรูเพ่ือล็อคเข็มใหแ้น่น

ตารางการใช้เข็ม ด้ายและผ้าท่ีเหมาะสม

ผ้าบาง : ด้ายฝ้าย  # 180      #11

ผ้าออแกนด้ี ด้ายมัน    ด้ายฟู      ระบบ 130/705H #75

ผ้าเครป ชีฟอง

ผ้าเน้ือปานกลาง : ด้ายฝ้าย  # 120 #11, #14

ซาติน  ลินิน ด้ายมัน   ด้ายฟู ระบบ 130/705H #75,#90

ผ้าหนา : ด้ายฝ้า # 60       #14

ผ้ายีนส์ ด้ายมัน     ด้ายฟู        ระบบ 130/705H #90

ผ้าตรีโก ด้ายฝ้าย# 60  ด้ายฟู

ผ้าเจอร์ซี่ ด้ายฝ้าย# 60  ด้ายฟู

ผ้าขนสัตว์ ด้ายฝ้าย# 60  ด้ายฟู

    ชนิดของผ้าท่ีเย็บ                              ขนาดเส้นด้าย   เข็มเบอร์

ผ้านิต

# 11
ระบบ 130/705H #75

#11  #14
ระบบ 130/705H #75,#90

#14
ระบบ 130/705H #90

(8)



การร้อยด้าย
การร้อยด้ายจะต้องให้ถูกต้องตามข้ันตอน ตามภาพท่ีได้พิมพ์ไว้ภายในของฝาครอบด้านหน้า (โปรดเปิดฝาครอบ

ด้านหน้า เพ่ือดูการร้อยด้าย)

ภาพท่ีแสดงการร้อยด้าย จะแยกเป็นสีทำให้สะดวกในการร้อยด้าย โปรดร้อยด้ายลูป (Loop) บนและลูป (Loop) ล่างก่อน

แล้วจึงร้อยด้ายเข็มขวา-เข็มซ้ายเสมอ

ตาข่ายหุ้มหลอดด้ายจะช่วยให้ด้ายไม่หลุดออกจากหลอด

ง่าย ใช้ตาข่ายหุ้มหลอดด้าย และให้เส้นด้ายโผล่ออกด้าน

บน(ตามรูป) การใช้ตาข่ายเหมาะมากกับเส้นด้ายที่นิ ่ม

และล่ืนมาก

ฝาครอบหลอดด้าย เป็นอุปกรณ์ท่ียึดหลอดด้ายไม่ให้หลุด

ออกจากแกนหลอดด้ายในขณะเย็บ

ข้ันตอนการร้อยด้าย
1.  ลูปบน (สีเขียว)

2.  ลูปล่าง (สีน้ำเงิน)

3.  เข็มขวา (สีเหลือง)

4.  เข็มซ้าย (สีแดง)

หลักประคองด้าย
1.  ดึงหลักประคองด้ายข้ึนให้สูงสุด

2.  หมุนแขนรับด้ายให้พอดีกับหลอดด้าย

3.  ใส่หลอดด้ายลงในแกนหลอดด้าย
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การร้อยด้ายลูป (Loop)บน
เปิดฝาครอบด้านหน้าออกจะเห็นภาพแสดงการร้อยด้าย การร้อยด้ายลูปบนแสดงด้วยเส้นสีเขียว  การร้อยด้ายมี 9 ข้ันตอน

ดังต่อไปน้ี

3. ดึงด้ายลงมาด้านล่าง ผ่านช่องยาว ซ่ึงภายใน

เป็นเคร่ืองปรับความตึงด้าย

4.  5.  6.  7.  8.  ผ่านขอเก่ียวด้าย ตามรูป

9.  ใช้คีมจับด้ายผ่านรูของตัวทำลูปบน จากด้าน

หน้าไปด้านหลัง และดึงหางด้ายให้ยาว

ประมาณ 7 ซม. (3 น้ิว)

1.ร้อยด้ายจากหลอดด้ายมา

ทางด้านหลังผ่านห่วงของ

แขนรับด้าย

2. ลากด้ายมาทางขอรับด้าย

และท่ีประคองด้าย
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การร้อยด้ายลูป (Loop) ล่าง
ให้เปิดส่วนขยายฐานและฝาฟรีอาร์มออก (ตามหน้า 6) ร้อยด้ายลูปล่างจากช้ัน A ถึง H จากภาพแสดงการร้อยด้ายแทน

ด้วยสีน้ำเงิน

A. ร้อยด้ายจากหลอดด้าย มาทางด้านหลัง ผ่านห่วง

ของแขนรับด้าย

B. ลากด้ายมาทางขอรับด้ายและท่ีประคองด้าย

C. ดึงด้ายลงมาด้านล่าง

ผ่านช่องยาว ซ่ึงภายใน

เป็นเครื ่องปรับความ

ตึงด้าย

D. E. F. ผ่านขอเก่ียวด้าย ตามรูป

G. หมุนวงล้อเพ่ือให้ตัวทำลูปล่างเคล่ือนท่ีมาตำแหน่ง

ซ้ายสุดใช้คีมจับด้ายผ่านรูของตัวทำลูปล่าง

H. หมุนวงล้อ เพ่ือให้ตัวทำลูปล่างเคล่ือนท่ีมาตำแหน่ง

ขวาสุด ใช้คีมจับด้ายผ่านรูจากด้านหน้าไปด้าน

หลังและดึงหางด้ายให้ยาวประมาณ 7 ซม.(3 น้ิว)
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การร้อยด้ายเข็มขวาและซ้าย

การร้อยด้ายเข็มขวาตามข้ันตอน a-i จากภาพการร้อยด้าย(ภายในฝาครอบ

ด้านหน้า) แทนด้วยสีเหลือง

a-c ร้อยด้ายเหมือนลูปล่างและลูป

บน

d,e ผ่านขอเกี ่ยวและดึงด้ายไปทาง

ซ้ายมือ

f ผ่านขอเกี ่ยวและสไลด์ด้ายเข้า

ไปในรู

g,h ผ่านขอเก่ียวมาทางด้านขวา

i ร้อยด้ายที่เข็มขวาจากด้านหน้า

ไปหลังและดึงหางด้ายให้ยาว

ประมาณ 7 ซม. (3 น้ิว)

การเปล่ียนด้ายวิธีง่ายๆ - วิธีต่อด้าย
เม่ือด้ายใกล้หมดหลอด เราเปล่ียนด้ายหลอดใหม่ โดย
วิธีมัดกับด้ายหลอดเก่า ตามข้ันตอนดังน้ี
1.ตัดด้ายที่ใกล้จะหมดของด้ายหลอดเก่า
2.เปลี่ยนด้ายหลอดใหม่ และต่อด้ายหลอดใหม่กับด้าย
เก่า โดยมัดให้เป็นปมเล็กๆ

3.บันทึกตัวเลขความตึงด้ายของตำแหน่งหลอดด้ายที่จะ
เปลี่ยน

4.หมุนปุ่มปรับความตึงด้ายไปที่ตัวเลขน้อยที่สุด
5.สัมผัสขาเหยียบอย่างช้าๆ เพ่ือให้จักรทำงานจนกระท่ัง
ปมด้ายที่มัดอยู่ใกล้บริเวณเข็ม

6.หยุดเย็บดึงด้ายและตัดปมที่มัดออก
7.ร้อยด้ายเข้ารูเข็ม
8.ปรับความตึงด้ายไปตำแหน่งเดิมที่บันทึกไว้

การร้อยด้ายเข็มซ้าย ตามข้ันตอน A ถึง H จากภาพการร้อยด้าย(ภายใน

ฝาครอบด้านหน้า) แทนด้วยสีแดง

A-Cร้อยด้ายเหมือนลูปล่างและลูปบน

D ผ่านขอเก่ียวและดึงด้ายไปทางซ้าย

มือ

E ผ่านขอเก่ียวและสไลด์ด้ายเข้าไปในรู

F,G ผ่านขอเก่ียวมาทางด้านซ้าย

H ร้อยด้ายท่ีเข็มซ้ายจากด้านหน้าไป

หลังและดึงหางด้ายให้ยาวประมาณ

7 ซม. (3 น้ิว)
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ก่อนเร่ิมเย็บ
เม่ือจักรเสียบสายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการร้อยด้าย และทดลองตะเข็บโดยการเย็บจากเศษผ้า

การเร่ิมเย็บ
1. ดึงด้ายไปทางใต้ตีนผีและออกไปทางด้านหลัง

2. เล่ือนตีนผีลง

3. ใช้มือหมุนวงล้อจักร 2-3 รอบ เพ่ือดูการเก่ียวด้าย

4. เหยียบขาเหยียบให้จักรทำงาน และดึงด้ายไปด้านหลัง ประมาณ

5 ซม. (2 น้ิว)

5. วางเศษผ้าอยู่ใต้ตีนผีตรงบริเวณท่ีจะเย็บ

6. มือซ้ายจับหางด้ายและเร่ิมเย็บ

เคร่ืองหมายบนตีนผี
เคร่ืองหมายบนตีนผี จะช่วยให้คุณจัดผ้าขณะเย็บได้ง่ายข้ึน

-  เคร่ืองหมายซ้าย สำหรับตีนผีซ้าย

-  เคร่ืองหมายขวา สำหรับตีนผีขวา

-  ยกตีนผี เพ่ือเปิดช่อง นำเทป ยางยืด หรือริบบ้ิน

 สอดตรงตำแหน่งเคร่ืองหมายท่ีตีนผี

เมื่อสิ้นสุดการเย็บ
1. เม่ือส้ินสุดการเย็บแล้ว ให้นำผ้าออกและเย็บไปจนด้ายพันกันยาว

6-7 ซม. (2-3 น้ิว)

2. หยุดจักรและตัดด้ายท่ีอยู่ท่ีจักรให้เหลือยาว 3-4 ซม. (1-2 น้ิว)

3. เม่ือเย็บเสร็จแล้วให้ดึงด้ายไปด้านหลังจุดท่ีคล้องด้าย

4. เม่ือด้ายขาดขณะเย็บ เม่ือด้ายขาดให้นำผ้าออก และร้อยด้ายตาม

ข้ันตอนหน้า 10-12
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การเย็บแซกริมผ้า (เข็ม 2 เล่ม ด้าย 4 เส้น)

Elvira L450 เป็นจักรอเนกประสงค์ และตัดริมผ้า
อย่างต่อเนื่องได้ปรับตัวจักรให้สามารถเย็บด้าย 4 เส้น
และด้าย 3 เส้น ตามลักษณะงาน (การใช้ด้าย 3 เส้น
โปรดดูหน้า 16)

การเย็บแซกริมผ้าโดยใช้เข็ม 2 เล่ม และด้าย 4 เส้น
นั้นจะช่วยเสริมความแข็งแรงของตะเข็บและเหมาะมาก

สำหรับเส้ือผ้าท่ีใช้งานหนักหรือเส้ือผ้าท่ีซักบ่อย

การปรับความตึงด้ายท้ัง 4 เส้น
คุณภาพของตะเข็บขึ้นอยู่กับความสมดุลของความตึงด้ายทั้ง 4 เส้น และความตึงด้ายซึ่งจำเป็นต้องปรับขึ้นอยู่กับชนิด

ของผ้าความหนา-บางของผ้า ตลอดจนขนาดของด้าย

        ชนิดของผ้า      ด้ายเข็มซ้าย   ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน    ด้ายลูปล่าง

ผ้าบาง 2.5-4.5 1.5-3.5 2.0-4.0 2.0-4.0

ผ้าเนื้อปานกลาง 2.5-4.5 1.5-3.5 2.0-4.0 2.0-4.0

ผ้าหนา 2.5-4.5 1.5-3.5 2.0-4.0 2.0-4.0

หมายเหตุ :
ข้อแนะนำการปรับความตึงด้าย

ตามตารางข้างบนนั้นเป็นด้าย

โพลีเอสเตอร์ # 80 ถึง # 90

การหมุนปุ่มปรับความตึงด้าย

ปรับเพ่ิมข้ึน หมุนปุ่มไปทางตัวเลขมาก

ปรับลดลง หมุนปุ่มไปทางตัวเลขน้อย

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่าตะเข็บจำเป็นต้องปรับความตึงด้าย

ด้ายเข็มซ้ายหย่อนเกินไป

(ดูเห็นชัดจากผ้าด้านหลัง)

ความตึงด้าย 4 เส้นท่ีถูกต้อง

ด้ายลูบบน

ด้ายเข็มซ้าย

ด้ายเข็มขวา

ผ้าด้านหน้า

ผ้าด้านหลัง

ด้าย
ลูปล่าง

ด้ายเข็มขวาหย่อนเกินไป ด้ายลูปบนข้ามไปผ้าด้านหลัง ด้ายลูปล่างข้ามไป

ผ้าด้านหน้า

เพิ่มความตึงด้ายด้วยเข็มซ้าย
และ/หรือ ลดความตึงด้าย
ลูปบนและลูปล่าง

 เพ่ิมความตึงด้ายเข็มขวา
เพ ิ ่ ม ค ว ามต ึ ง ด ้ า ยล ู ปบน
และ /หร ื อลดความต ึ งด ้ าย
ลูปล่าง

เพ ิ ่มความต ึงด ้ายล ูปล ่าง
และ /หร ือลดความต ึงด ้าย
ลูปบน
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การต้ังตะเข็บถ่ี-ห่าง
ความถ่ี-ห่างของตะเข็บ ปรับได้ระหว่าง 1-4 มม.

- สำหรับตะเข็บถ่ี หมุนปรับไปท่ี 1 (รูป 12-A)

- สำหรับตะเข็บห่าง หมุนปรับไปท่ี 4

เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วๆไป สำหรับผ้าเนื้อบางจะเย็บด้วย

ตะเข็บท่ีถ่ี ส่วนผ้าเน้ือหนาจะเย็บด้วยตะเข็บท่ีห่างอย่างไรก็

ตามปกติมักตั้งความถี่-ห่างอยู่ที่ 3 ซึ่งจะใช้ได้กับทุกเนื้อผ้า

และตะเข็บก็แข็งแรงพอ

การปรับฟันจักร ดีฟเฟอร์เรนเทียล (DIF-

FERENTIAL FEED)
Elvira L450 มีฟันจักร 2 อัน ฟันจักรหน้าและฟันจักรหลัง

ซึ่งทำงานอิสระจากกันและการปรับก็แยกกัน ฟันจักร ดีฟ

เฟอร์เรนเท่ียลน้ี เม่ือเย็บผ้ายืดจะช่วยให้ไม่ย้วย และเม่ือเย็บ

ผ้าเน้ือบางจะช่วยให้ไม่ย่น

- ฟันจักรตัวหลัง(เป็นฟันหลัก)ปรับโดยหมุนปุ่มปรับ

ความ ถี่-ห่างปกติ ส่วนฟันจักรหน้าปรับ โดยหมุนปุ่ม

ปรับดีฟเฟอร์เรนเที่ยล ซึ่งอยู่ในปุ่มปรับความถี่-ห่าง

(รูป 12 B )

- เมื่อเย็บปกติให้ปรับดีฟเฟอร์เรนเที่ยลไปที่ “N” ฟัน

จักรหน้าหลังจะเคลื่อนที่พร้อมกัน

- เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าย่นให้ปรับดีฟเฟอร์เรนเที่ยลไปที่

“0.7” ฟันจักรตัวหน้าจะเคลื่อนที่ช้ากว่าตัวหลังทำให้

ผ้าไม่ย่น(รูป 12 C )

- เมื ่อเย็บผ้ายืดหรือผ้าไหมพรมให้ปรับดีฟเฟอร์เรน

เที่ยล ไปที่ “2” ฟันจักรตัวหน้าจะเคลื่อนที่เร็วกว่าฟัน

จักรตัวหลัง ทำให้ผ้าไม่ยืด (รูป 12 D)

ฟันจักรดีฟเฟอร์เรนเท่ียลช่วยให้ชายผ้าไม่ย่น

หรือย้วย
- ป้องกันไม่ให้ชายผ้าย้วย หมุนปุ่มไปท่ี “2” (รูป 12 E)

- ป้องกันไม่ให้ชายผ้าย่น หมุนปุ่มไปท่ี “0.7” (รูป 12 F)

การปรับความกว้างของตะเข็บ
สามารถปรับได้ตั้งแต่6.2 มม. ถึง 7.2 มม. (เมื่อใช้เข็มขวา

ปรับได้ต้ังแต่ 4.0 ถึง 5.0 มม.) ปกติต้ังความกว้างอยู่ท่ี 6.2

มม. ซ่ึงเหมาะกับการเย็บผ้าท่ัวๆ ไป

การปรับความกว้างของตะเข็บให้ดำเนินการดังน้ี
1.ปิดสวิทช์ท่ีตัวเคร่ือง

2.เปิดฝาครอบด้านหน้าและฝาครอบที่ฟรีอาร์มออก

3.กดตัวยึดใบมีดบนไปทางขวามือ หมุนปุ่มปรับความ

กว้างของตะเข็บ

รูป12-A

รูป12-B

รูป12-C

รูป12-D

รูป12-E รูป12-F

ด้านหลัง

ด้านหน้า

แสดงความกว้าง
ของใบมีด
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ด้ายที่เย็บจากเข็มหย่อนเกินไป
(ดูเห็นชัด จากผ้าด้านหลัง)

ด้ายลูปบนข้ามไปผ้าด้านหลัง ด้ายลูปล่างข้ามไปผ้าด้านหน้า

เพิ่มความตึงด้ายลูปล่างและ/หรือ
ลดความตึงด้ายลูปบน

เพิ่มความตึงด้ายลูปบนและ/หรือ
ลดความตึงด้ายลูปล่าง

เพิ่มความตึงด้ายที่เย็บจากเข็มและ/หรือ
ลดความตึงด้ายลูปบนและลปล่าง

ชนิดผ้า
ด้ายท่ีเย็บจากเข็ม

ซ้ายหรือขวา

ด้าย
ลูปบน

ด้าย
ลปล่าง

ผ้าบาง

ผ้าเนื้อปานกลางบาง

ผ้าหนา

(ซ้าย)  2.0-4.0 2.0-4.0 2.0-4.0
(ขวา)  1.5-3.5 2.5-5.0 2.0-4.0
(ซ้าย)  2.0-4.0 2.0-4.0 2.0-4.0
(ขวา)  1.5-3.5 2.5-5.0 2.0-4.0
(ซ้าย)  2.5-4.5 2.0-4.0 2.0-4.0
(ขวา)  1.5-3.5 2.5-5.0 2.0-4.0

6.2 มม. 4.0 มม.

ด้ายลูปบน

ด้ายเย็บ
จากเข็มด้ายลูป

ล่าง

ผ้าด้าน
หน้า

ความตึงด้าย
3 เส้น ท่ีถูกต้อง

ผ้าด้านหลัง

เพิ่มขึ้น ลดลง

ตะเข็บ 3 เส้นแคบปรับจักรใช้ด้าย 3 เส้น และตะเข็บมีความกว้าง 5.0-

4.0 มม. ให้ถอดเข็มซ้ายและด้ายเข็มซ้าย (สัญลักษณ์สีแดง) ออก ตะเข็บน้ี

เหมาะกับผ้าเน้ือบาง-เน้ือปานกลาง

การเย็บตะเข็บท้ัง 2 แบบ ดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถปรับความกว้างได้อีก

จากปุ่มปรับความกว้าง( ดูการปรับความกว้างของตะเข็บหน้า 15)

การเย็บแซกริมผ้า(เข็ม 1 เล่ม ด้าย 3 เส้น)
Elvira L450 สามารถเย็บแซกริมผ้า โดยใช้เข็ม 1 เล่ม

และด้าย 3 เส้น โดยการถอดเข็มซ้ายหรือเข็มขวาออก ท้ังน้ี

ข้ึนอยู่กับความกว้างของตะเข็บท่ีจะเย็บ

ตะเข็บ 3 เส้นกว้างปรับจักรโดยใช้ด้าย 3 เส้น ตะเข็บ

ที่ความกว้าง 7.2-6.2 มม.ให้ถอดเข็มด้านขวาและด้ายเข็ม

ขวา(สัญลักษณ์สีเหลือง)ออกตะเข็บน้ีเหมาะกับผ้าเน้ือหนา

การปรับความตึงด้าย ท้ัง 3 เส้น
ตารางด้านขวาเป็นข้อแนะนำของการปรับความตึงด้าย

หมายเหตุ : ต้องตรวจดูให้ม่ันใจว่า ด้ายทุกเส้นต้อง

      ผ่านท่ีปรับความตึงด้าย

ภาพด้านล่าง แสดงวิธีการปรับลูปความตึงด้ายท่ีถูกต้อง

หมายเหตุ : ข้อแนะนำการปรับความตึงด้าย ตามตาราง
ข้างบน เป็นด้าย โพลีเอสเตอร์ # 80 ถึง #90

แรงกดบนตีนผีสามารถปรับได้ตามความแตกต่างของเน้ือผ้าระหว่างท่ีเย็บควร

เคล่ือนท่ีสม่ำเสมอไม่ล่ืน ตะเข็บก็ขนาดเท่ากัน แรงกดของ Elvira L450 ต้ังค่า

สำหรับผ้าหนาปานกลาง

- สำหรับเย็บผ้าบาง ให้ลดแรงกดลง (หมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกา)

- สำหรับเย็บผ้าหนา ให้เพ่ิมแรงกด (หมุนสกรู ตามเข็มนาฬิกา)

การปรับแรงกดบนผ้าท่ีเย็บ
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เม่ือคุณต้องการเย็บแซกริมผ้าหรือม้วนกลม-ม้วนแบน ก็ทำได้ง่าย เพียงแต่เปล่ียนแผ่นครอบฟันจักรและปรับความตึงด้าย

สำหรับการเย็บ แซกริมใช้แผ่นครอบฟันจักรแบบมาตรฐานที่ติดมากับตัวจักร ส่วนการเย็บม้วนกลมให้เปลี่ยนแผ่นครอบ

ฟันจักรสำหรับม้วนกลม  การเย็บท้ัง 2 แบบ เหมาะกับผ้าเน้ือบางและเน้ือปานกลาง ความกว้างของการเย็บแซกริมเท่ากับ

1.5  มม. (ประมาณ 1/16 น้ิว) การเย็บตามวิธี B (ดูหน้า 18) ทำให้ส่วนท่ีเย็บเสร็จแล้วอ่อนน่ิมและดูสวยงามเพราะตะเข็บ

จะถูกดึงไปอยู่ใต้ผ้า

การเย็บแซกริมผ้าและม้วนกลม-ม้วนแบน

(17)

การเปล่ียนแผ่นครอบฟันจักร
แผ่นครอบฟันจักรท่ีติดมากับจักรเป็นแบบมาตรฐาน เม่ือต้องการเย็บม้วนกลมเล็กก็ให้เปล่ียนดังน้ี

1. ปิดสวิทช์ท่ีตัวจักร
2. หมุนวงล้อเข้าหาตัวจนกระท่ังเข็มอยู่สูงสุด
3. ยกตีนผีข้ึน
4. ดึงด้ายออกจากบริเวณแผ่นครอบฟันจักร

5. เปิดส่วนขยายฐานและฟรีอาร์ม
ออก (ดูหน้า 6)

6. หมุนสกรูบนแผ่นครอบฟันจักรออก

7.ยกแผ่นครอบฟันจักรมาตรฐานออก
และใส่แผ่นครอบฟันจักร สำหรับ
ม้วนกลมแทน (ระวังอย่าให้มีเศษ
ผ้าเกาะอยู่ใต้แผ่น)

8. ขันสกรูยึดแผ่นครอบฟันจักรและ
ปิดส่วนขยายฐาน และฟรีอาร์ม

1. ใช้เฉพาะเข็มขวา (ถอดเข็มซ้ายออก)
2. เลือกเข็มและด้ายให้เหมาะกับผ้าเนื้อบางหรือเนื้อปาน

กลางตามตารางหน้า 8
3. ปรับความถ่ี-ห่างของตะเข็บอยู่ระหว่าง 1-2 มม.
4. ปรับปุ่มปรับความกว้างที่ 3.5 มม. (เมื่อเย็บเสร็จแล้ว

ริมผ้าจะม้วนเก็บเหลือ 1.5 มม.หรือ1/16 น้ิว)

การปรับจุดควบคุมต่างๆให้ปรับดังน้ี

เข็มขวา              ความถ่ี-ห่างตะเข็บ         ความกว้างตะเข็บ

แผ่นครอบฟันจักรมาตรฐาน แผ่นครอบฟันจักรสำหรับ
ม้วนกลม

(17)



การเย็บแซกริมม้วนกลม-ม้วนแบน
ค่อยๆ ดึงด้ายท่ีอยู่บริเวณเข็มไปทางด้านหลังและเร่ิมเย็บแม้ความกว้างของ

ตะเข็บเพียง 1.5 มม. แต่เน้ือผ้าจริง 3.5 มม. (ประมาณ 1/8 น้ิว) เพ่ือม้วนเข้า

การปรับความตึงด้ายแซกริมม้วนแบนวิธี A
ตารางข้างล่างเป็นข้อแนะนำการต้ังความตึงด้าย การปรับความตึงด้ายสำหรับ

วิธี A เหมือนกับการเย็บแซกริมด้าย 3 เส้น (หน้า16)

ชนิดผ้า
ด้ายท่ีเย็บ
จากเข็มขวา

ด้ายลูปบน ด้ายลูปล่าง

เนื้อบาง,ปานกลาง        1.5-3.5             2.0-4.0             2.0-4.0

แซกริมม้วนกลม วิธี B
ด้ายลูปบนเมื่อเย็บแล้วจะหุ้มขอบผ้าให้นิ่ม (ไม่แข็งกระด้าง) วิธีการเย็บของวิธี B เหมือนวิธี A แตกต่างตรงการปรับ

ความตึงด้าย

การปรับความตึงด้าย วิธี B
โปรดปรับความตึงด้ายดังน้ี

หมายเหตุ

ข้อแนะนำการปรับความตึง

ด้ายตามตารางข้างบนเป็น

ด้าย Polyester #80 ถึง#90

ด้ายลูปบน

ด้ายลูปล่าง

ด้ายลูป
ล่าง

ผ้าด้านหลัง

ความตึงด้ายที่ถูกต้อง
แซกริมแคบด้าย 3 เส้น

ชนิดผ้า ด้ายที่เย็บ
จากเข็มขวา

ด้ายลูปบน ด้ายลูปล่าง

เนื้อบาง,ปานกลาง       1.5-3.5              2.0-4.0           2.0-7.0

ความตึงด้ายที่ถูกต้องของ
การม้วนกลมด้าย 3 เส้น

ผ้าด้านหลัง

ผ้าด้านหน้า ด้ายลูปบน

ด้ายลูปล่าง

ด้ายที่เย็บ
จากเข็ม

         ด้ายท่ีเย็บจากเข็มหย่อนเกินไป                       ด้ายลูปบนหย่อนเกินไป                                 ด้ายลูปล่างหย่อนเกินไป

เพิ่มความตึงด้ายที่เย็บจากเข็มและ/หรือ                เพิ่มความตึงด้ายลูปบน                        เพิ่มความตึงด้ายลูปล่างและ/หรือ
         ลดความตึงด้ายลูปบน                                                ลดความตึงด้ายลูปบน
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การเย็บมุมผ้า

เย็บมุมผ้าภายนอก

1. ตัดบริเวณมุมผ้ายาว 5-6

ซม. (2-3 น้ิว) ตลอดแนว

(ตามรูป)

2. เม่ือเย็บมาถึงสุดมุมแล้วให้

หยุดจักร

3. ยกเข็มและตีนผีข้ึน

4. นำผ้าและด้ายออก

5. วางผ้าตามแนวท่ีได้ตัดขอบ

ผ้าออก ยกตีนผีลง

6. เร่ิมเย็บต่อไป (ตามรูป)

การเย็บโค้งภายนอก

จักรสามารถเย็บต่อเนื่องตามโค้ง โดยไม่ต้องหยุดพยายาม

ประคองผ้าและเศษผ้าที ่ถูกตัดออกไปข้างหน้า เพื ่อให้

สามารถเย็บได้ไม่สะดุด

1. ตัดมุมผ้า (ตามรูป)

2. เย็บจนกระทั ่งใบมีดบน

มาถึงพอดีมุมผ้า

3. ให้ลดความเร ็วและปัก

เข็มลงบนผ้า

4. จัดรอยเย ็บให้ตรงและ

เย็บโค้งตามมุม

เย็บมุมผ้าภายใน

(19)



ปิดแกนปลดล็อคซ่ึงอยู่ด้านซ้ายของตัวจักรเข้าหาตัวคุณ

เปิดส่วนขยายฐานออก

การเย็บฟรีอาร์ม
จักรของคุณสามารถเปล่ียนเป็นการเย็บแบบฟรีอาร์มได้ง่ายๆ โดยเปิดส่วนขยายฐานออก ทำให้คุณเย็บแขนเส้ือ  ขากาง

เกงหรืองานเย็บอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีเรียบๆ ได้ง่าย

ถ้าคุณเปล่ียนด้ายลูปบนเป็นด้ายเส้นใหญ่หรือเป็นเส้นไหม คุณสามารถตกแต่งการแซกริมผ้าให้สวยงามได้ พยายามใช้

ด้ายท่ีแตกต่างออกไปจะเพ่ิมความสวยงามใหง้านของคุณย่ิงข้ึน

ตัวอย่าง :

การเย็บตกแต่ง โดยแซกริมผ้า

เข็ม 1 เล่ม  ด้าย 3 เส้น ม้วนกลม ตามวิธี B

ม้วนกลม ตามวิธี B

ด้ายลูปบนเป็นด้าย

เส้นใหญ่หรือไหม

ด้ายลูปบนเป็นด้าย

ผสมขนสัตว์หรือดิ้น

ใช้ด้านที่มีสีแตกต่างกัน

(20)



การทำความสะอาดและดูแลรักษาจักร

การทำความสะอาด
เศษผ้า, เศษด้าย หรือฝุ่นละอองต่างๆ

มักสะสมในบริเวณท่ีเคร่ืองจักรเคล่ือน

ที่และก่อให้เกิดปัญหากับจักร ให้ปิด

สวิทช์ และถอดปลั๊กออกใช้แปรงทำ

ความสะอาด

ใช้แปรงปัดภายในฝาครอบด้านหน้าใช้แปรงปัดบริเวณฟันจักร

การหยอดน้ำมัน
มีหลายส่วนของจักรไม่ต้องหยอด

น้ำมัน แต่มีบางจุดที่ผู ้ใช้ต้องหยอด

น้ำมัน 1-2 ครั้งต่อเดือนตามรูปด้าน

ขวามือ

การเปล่ียนหลอดไฟ
เม่ือเปิดสวิทช์ท่ีตัวจักรแล้วหลอดไฟไม่ติด แสดงว่าหลอดไฟขาด ให้เปล่ียน

ดังน้ี

1. ปลดปล๊ักไฟออกจากเต้าเสียบ

2. เปิดฝาครอบหลอดไฟตรงหัวจักร โดยคลายสกรูออก

3. นำหลอดไฟออก

4. เปล่ียนหลอดไฟใหม่ ในขนาดท่ีเท่าเดิม

5. ปิดฝาครอบหลอดไฟ

2-3 หยด 2-3 หยด

(21)







ตารางเลือกชนิดของตะเข็บ

ภาพตะเข็บท่ีปรับ
ความตึงด้ายถูกต้อง

เข็มท่ีใช้ แผ่นครอบฟันจักร ความกว้างของตะเข็บ ความถ่ี-ห่าง

เข็ม 2 เล่ม ด้าย 4 เส้น

เข็ม 1 เล่ม ด้าย 3 เส้น(ตะเข็บกว้าง)

เข็ม 1 เล่ม ด้าย 3 เส้น (ตะเข็บแคบ)

แซกริมแคบ (วิธี A)

แซกริมแคบ (วิธี B)

เข็มซ้าย-ขวา

เข็มซ้าย

เข็มขวา

เข็มขวา

เข็มขวา ม้วนกลม

มว้นกลม

มาตรฐาน

มาตรฐาน

มาตรฐาน
6.2-7.2 มม.

(เส้นกะระยะ 4-5 มม.)

6.2-7.2 มม.
(เส้นกะระยะ 4-5 มม.)

4-5 มม.

ความกว้างจริงของเนื้อผ้า
3-5 มม.

ความกว้างจริงของเน้ือผ้า
3-5 มม.

1-4 มม.

1-4 มม.

1-4 มม.

1-2 มม.

1-2 มม.

ดูท่ีหน้า 14

การปรับความตึงด้าย

ดูท่ีหน้า 16

การปรับความตึงด้าย

ดูท่ีหน้า 16

การปรับความตึงด้าย

ดูท่ีหน้า 18

การปรับความตึงด้าย

ดูท่ีหน้า 18

การปรับความตึงด้าย

1.5 มม.

1.5 มม.

ม้ว
นก
ลม

ม้ว
นแ
บน
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แซกริมผ้า 4 เส้น (ผ้าธรรมดา)

ประโยชน์ :  ใช้แซกริมผ้าและเย็บประกอบตัวเสื้อผ้า เย็บผ้า 2 ชิ้นให้ติดกัน ใช้ในการเย็บงานต่อผ้า ปลอกหมอน

ผ้าคลุมเตียง ชุดนอน เป็นต้น (รายละเอียดหน้า 14)

แซกริมผ้า 4 เส้น (ผ้ายืด)

ประโยชน์ :   ใช้เย็บประกอบตัวเส้ือ  ตะเข็บเรียบเนียนและมีความยืดหยุ่น (รายละเอียดหน้า 14-15)

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

         3-4       4-5                N

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

         3-4       4-5             1.5-2

ภาคปฏิบัติ



(26)

แซกริมผ้า 4 เส้น (เย็บรูดระบาย)

ประโยชน์ :  เหมาะกับผ้าเน้ือบาง ตกแต่งริมระบายกระโปรงย้วย ระบายเส้ือผ้า ระบายจะรูดมาก-น้อย ข้ึนอยู่กับการปรับ

ความตึงด้ายลูปล่างให้ตึงข้ึน และปรับฟันจักรให้เคล่ือนท่ีเร็ว เพ่ือส่งผ้ามากๆ (รายละเอียดหน้า 15)

แซกริมผ้า 3 เส้น (ตะเข็บตกแต่ง)

ประโยชน์ : นำผ้า 2 ช้ินเย็บต่อกัน เหมาะกับผ้าเน้ือบาง-เน้ือหนา ใช้ไหมเส้นโตตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ร้อยไหมเส้นโต

กับด้ายลูปบนปรับความตึงด้ายให้หลวม และปรับความตึงด้ายลูปล่างให้ตึง

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

          4                     4                 2

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

         -                    2.5-3       5                 N          ไหมเส้นโต No.5



(27)

ซิกแซกริมผ้า 3 เส้น (ธรรมดา)

ประโยชน์ : เหมาะสำหรับแซกริมผ้าบาง-ปานกลาง เช่น ผ้าชีฟอง ผ้ามัสลิน ผ้าไหมเน้ือบาง ควรใช้ด้ายสีเดียวกับผ้า ถ้า

แซกริมผ้าย่น ให้ปรับฟันจักร (ดิฟเฟอร์เรนเท่ียล) มาท่ี 0.7 เพ่ือให้ฟันจักรส่งผ้าช้าลง (ดูรายละเอียดหน้า 15 รูป 12C)

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

           -                        3                   4-5                 N

ซิกแซกริมผ้า 3 เส้น (กว้าง)

ประโยชน์ : เหมาะสำหรับแซกริมผ้าเน้ือหนา เช่น ผ้าฝ้ายเน้ือหนา ยีนส์ เน่ืองจากเส้นใยประเภทน้ีมีความหนา จึงควรปรับ

ตะเข็บให้กว้างข้ึน

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

                      -           3                 6.2-7.2            N



(28)

ประโยชน์ :   เหมาะกับผ้าเน้ือบาง แซกเย็บริมผ้าระบายตกแต่งเส้ือผ้า ริมผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ โบว์ผูกผม เป็นต้น

(รายละเอียดหน้า 17-18)

แซกริมผ้าม้วนแบนวิธี A

แซกริมผ้าม้วนกลม วิธี B

ประโยชน์ :  เหมาะกับผ้าเน้ือบางท่ีเน้ือผ้าลุ่ยง่าย แซกเย็บริมระบายต่างๆ ข้ันตอนจะเหมือนกับแซกริมผ้าม้วนแบน

เพียงแต่ปรับความตึงด้ายลูปล่างให้ตึงข้ึน

(รายละเอียดหน้า 17-18)

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

          -         1-2       3.5               N

แผ่นครอบ

ฟันจักรสำหรับ

ม้วนกลม -แบน

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

           -         1-2       3.5               N

แผ่นครอบ

ฟันจักรสำหรับ

ม้วนกลม -แบน



(29)

ตีนผีเย็บยางยืด (Elastic Presser Foot)
ใช้เย็บขอบเอวยางยืดของกางเกง ชุดช้ันใน และเส้ือผ้าเด็ก ตีนผีจะช่วยดึงยางยืดให้อัตโนมัติ  ใช้งานง่ายและเพ่ิม

ความสะดวกสบายในการเย็บให้ความยืดหยุ่นท่ีสม่ำเสมอ

วิธีเย็บ 1. ใช้ตีนผีเย็บยางยืด สอดยางยืดเข้าไปในช่องของตีนผี ปรับสกรูท่ีตีนผีให้กดทับยางยืดมาก-น้อย ตามความตึง

     หย่อนของยางยืดท่ีต้องการ

2. สอดผ้าไว้ด้านล่างของตีนผี โดยให้ผ้าด้านถูกอยู่บน

ตีนผีสอยผ้า (Bling Stitch Foot)
ใช้เย็บสอยริมผ้ากับผ้าทุกเน้ือ ได้ท้ังผ้าบาง-หนา ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า ผ้าปูท่ีนอน และผ้าม่าน เป็นต้น

วิธีเย็บ 1. พับริมผ้าท่ีจะสอยดังรูป

2. ปรับใบมีดบนข้ึน (ดูรูป a-b หน้า 22)

3. ใช้ตีนผีสอยผ้า ปรับตัวกะระยะริมผ้าท่ีตีนผีให้พอดีกับริมผ้า เพ่ือสะดวกในการเย็บ ส่งผ้าให้เข็มขวาจิกสัน

     ริมผ้าท่ีจะสอยเพียงเล็กน้อย

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

          4                   4-5                 N        ตีนผีเย็บยางยืด

   ด้ายเข็มซ้าย      ด้ายเข็มขวา     ด้ายลูปบน      ด้ายลูปล่าง      ความถ่ี-ห่าง      ความกว้าง      ฟันจักร      หมายเหตุ

          -           4                   4-5                 N        ตีนผีเย็บสอยผ้า

อุปกรณ์พิเศษ






