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ผู้เป็นเจ้าของจักร เย็บผ้า ELVIRA เครื่องนี้  ด้วยคุณภาพของจักรเย็บผ้าที่เราได้พิถีพิถันในการ

เลือกสินค้าเพื่อให้คุณผู้ใช้ได้มีความสุขกับการเย็บผ้า  ด้วยจักรเย็บผ้าที่มีฝีเข็มสวย สม�่าเสมอทุก

ตะเข็บ ไม่ว่าจะเย็บลงบนเนื้อผ้าที่ต้องทะนุถนอมซึ่งเป็นเนื้อผ้าไหม หรือเนื้อผ้าหนาอย่างผ้ายีนส์

จักรเย็บผ้าเครื่องนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้มีความสุขกับงานตัดเย็บมากที่สุด และยังเป็นจักร

เย็บผ้าที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ใช้อ่าน

หนังสือคู่มือแนะน�าการใช้งานเล่มนี้แล้ว จะช่วยให้ท่าน ใช้ และดูแลจักรเย็บผ้าของท่านให้มีอายุ

การใช้งานที่นานยิ่งขึ้น พร้อมกับเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้งานของท่าน

นอกจากนี้ หนังสือแนะน�าการใช้งานจักรเย็บผ้าเล่มนี้ ยังช่วยให้ท่านทราบถึงความสามารถของ

จักรรุ่นนี้ และใช้งานจักรเย็บผ้าเครื่องนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อท่านได้อ่าน และ

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ระบุไว้ ตามล�าดับขั้นตอน 

ขอแสดงความยินดีกับท่าน
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1. คันกระตุกด้าย

2. ปุ่มปรับความตึงด้าย

3. ฝาครอบด้านหน้า

4. ที่ตัดด้าย

5. ตีนผี

6. แผ่นครอบฟันจักร

7. ฐานจักรและกล่องใส่อุปกรณ์

8. ที่ประคองเส้นด้าย

9. ที่บังคับการกรอด้าย(เมื่อด้ายเต็ม)

10. แป้นหมุนปรับเลือกตะเข็บ

11. ก้านเย็บถอยหลัง

ส่วนประกอบที่ส�าคัญของจักร ส่วนประกอบที่ส�าคัญของจักร
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12. หูหิ้วจักร

13. แกนกรอกระสวย

14. แกนหลอดด้าย

15. วงล้อจักร

16. สวิทช์เปิด - ปิด

17. ข้อต่อสายไฟและขาเหยียบ

18. ที่ประคองเส้นด้าย

19. ก้านยกตีนผี

20. ขาเหยียบ

21. สายไฟ

ส่วนประกอบที่ส�าคัญของจักร

3



(a) ตีนผีอเนกประสงค์

(b) ตีนผีติดซิป

(c) ตีนผีท�ารังดุม

(d) แผ่นครอบฟันจักร

(e) ไขควงรูปตัวแอล

(f) แปรงท�าความสะอาด / ที่เลาะผ้า

(g) สักหลาดรองหลอดด้าย ( 2 ชิ้น)

(h) เข็ม 1 ซอง ( 3 เล่ม)

(i) ไส้กระสวย 3 ลูก

(j) ตีนผีเย็บเส้นตรง

(k) ตีนผีม้วนแบน

(l) ตีนผีม้วนกลม

(m) ตีนผีสอย

(n) ตีนผีใส

(o) ตีนผีชุนผ้าและปักลาย

(p) ตีนผีติดกระดุม

(q) ก้านวัดระยะส�าหรับงานควิลท์

(r) ถุงคลุมจักร

อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์เสริม การประกอบฐานจักร
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อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์เสริม



กล่องอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของฐานจักร เมื่อประกอบเข้าท�าให้ฐาน

จักรกว้างขึ้น

รูปที่ 1 การใส่และถอดกล่องอุปกรณ์ที่ฐานจักร ใช้สอดเข้าและดึง

ออกแนวนอนตามลูกศรในภาพ 

รูปที่ 2 อุปกรณ์มาตรฐานจะบรรจุอยู่ในกล่องอุปกรณ์เปิดออกจาก

ด้านบนตามภาพ 

การประกอบฐานจักร
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รูปที่ 1 เสียบอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า (A) เข้าที่ตัวจักรตามภาพ

รูปที่ 2 ควรสังเกตที่หัวปลั๊กว่าเป็นลักษณะใดและให้หาเต้าเสียบที่

เหมาะสมกับหัวปลั๊กนั้นๆ

ขาเหยียบ เมื่อเปิดสวิทซ์เพื่อให้มอเตอร์เริ่มท�างานแล้วสามารถใช้

ขาเหยียบช่วยควบคุมความเร็วของการเย็บผ้า เมื่อต้องการเย็บให้

ความเร็วสูงขึ้น ให้ใช้แรงกดไปที่ขาเหยียบมากขึ้น ถ้าต้องการฝีเข็ม

ช้าลงให้ค่อยๆผ่อนน�้าหนักที่เท้าลง (รูปที่ 3)

ไฟส่องสว่าง เมื่อเปิดสวิทซ์ที่ด้านข้างของตัวจักรหลอดไฟที่ตัวจักรจะสว่างขึ้นและ

เริ่มสามารถใช้งานจักรเย็บผ้าได้ทันที

ข้อควรสังเกต

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีหัวปลั๊กเป็นลักษณะ 2 ขาเสียบ และมีขาเสียบด้านหนึ่งกว้าง

กว่าอีกด้านหนึ่ง จะสามารถเสียบเข้าเต้าเสียบได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น คือ ด้าน

ที่กว้างควรจะใส่ในเต้าเสียบที่กว้างกว่าอีกด้านหนึ่งเท่านั้น

ข้อดีของปลั๊กชนิดนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ถ้าหัวปลั๊กและ

เต้าเสียบเป็นชนิดที่ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ ควรให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือ

ช่างไฟฟ้ามาช่วยในการเปลี่ยนเต้าเสียบใหม่ไม่ควรดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย

ตัวท่านเอง

ข้อควรระวัง
เมื่อไม่ได้ใช้จักรเย็บผ้าให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านออกทุกครั้ง

ข้อควรระวัง 
ควรปรึกษากับช่างที่มีความรู้ทางไฟฟ้าถ้ามีปัญหากับการเชื่อมต่อจักรเย็บผ้าเข้ากับ

อุปกรณ์ไฟฟ้า
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การเชื่อมต่อจักรเย็บผ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า



การยกตีนผีสองจังหวะ จักรเย็บผ้ารุ่นนี้สามารถเย็บผ้าได้หลายๆ ชั้น

พร้อมกันหรือเย็บผ้าที่มีความหนาเป็นพิเศษ โดยสามารถยกตีนผีได้

สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นจังหวะที่สอง (A) เพื่อให้สะดวกในการสอดผ้าเข้า

ใต้ตีนผีและเย็บ
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การยกตีนผี 2จังหวะ



การใส่ตีนผี

รูปท่ี 1 ยกหลกัยึดตนีผ ี( a ) ข้ึนใส่ก้านตนีผ ี( b ) ขันสกรตูามเข็มนาฬิกา

ให้แน่น

ติดกับก้านตีนผี

รปูที ่2 โดยการดนัตนีผไีปด้านหน้า ให้จงอย ( c ) ตรงกับแกนตนีผ ี( d ) 

แล้วปล่อยลงจนสุดตีนผีจะติดกับก้านตีนผีโดยอัตโนมัติ

วิธีถอดตีนผีออก

รูปที่ 3 ดันด้านหลังของตีนผี ( e ) เข้าหาตัว ตีนผีจะหลุดออกจากก้าน

ตีนผี

การใส่ก้านวัดระยะ

รูปที่ 4 สอดที่กั้นระยะผ้า ( f ) เข้าในช่องที่ล็อคตีนผีและปรับต�าแหน่ง

ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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ค�าเตือน 

เมื่อต้องการถอดหรือใส่อุปกรณ์ให้ปิดสวิทซ์ที่ตัวจักรทุกครั้ง

การใส่ตีนผี



รูปที่ 1 ใส่สักหลาดและหลอดด้ายที่แกนหลอดด้าย

รูปที่ 2 ให้คล้องด้ายผ่านที่ประคองเส้นด้าย 

รูปที่ 3 จูงหางด้ายผ่านที่บังคับการกรอด้าย โดยหมุนตาม

            เข็มนาฬิกา

รูปที่ 4 ร้อยด้ายผ่านรูของไส้กระสวย แล้วใส่ไส้กระสวยลงในแกน

           กรอด้าย

รูปที่ 5 โยกไส้กระสวยไปทางขวา

รูปที่ 6 จูงหางด้ายเอาไว้

รูปที่ 7 กดขาเหยียบเบา ๆ แกนไส้กระสวยจะเริ่มกรอ

รูปที่ 8 เมื่อกรอด้ายเสร็จเรียบร้อย ให้ตัดหางด้ายให้ชิดกับ

            ไส้กระสวย

รูปที่ 9 ให้โยกแกนด้ายไปทางซ้าย เพื่อปลดล็อค แล้วดึง

            ไส้กระสวยออก 

9

ค�าเตือน

เมื่อโยกแกนกรอด้ายไปทางขวา เป็นต�าแหน่งการกรอด้าย ส่วนอื่นของจักรจะ

ไม่เดิน เมื่อกรอด้ายเต็ม ให้โยกแกนกรอด้ายกลับเข้าที่ จักรจะเดินตามปกติ

การกรอด้าย



การใส่ไส้กระสวย

ทุกครั้งที่ต้องการใส่ หรือถอดไส้กระสวยออกจากจักรเย็บผ้า

ควรปรับวงล้อให้เข็มเย็บผ้าอยู่ในต�าแหน่งที่สูงที่สุด

รูปที่ 1 ถอดกล่องอุปกรณ์ หรือส่วนฐานจักรออก แล้วเปิดฝาครอบ

กระสวย กระโหลกส�าหรับใส่ไส้กระสวยจะอยู่ด้านใน

รูปที่ 2 ง้างก้านกระโหลกแล้วดึงก้านกระโหลกออกจากใต้ฐานจักร

รูปที่ 3 ใส่ไส้กระสวยเข้ากระโหลก โดยให้สังเกตว่าเส้นด้ายวางอยู่

ในต�าแหน่งหมุนตามเข็มนาฬิกา(ตามลูกศรในภาพ)

รูปที่ 4 ดึงด้ายจากไส้กระสวยผ่านมาทางช่องตามแนวของปีก

ควบคุมความตึงด้าย โดยเหลือเส้นด้ายยาวออกมาประมาณ 6 นิ้ว

รูปที่ 5 การง้างที่จับกระโหลกออก จะท�าให้ไส้กระสวยไม่หล่นออก

จากตัวกระโหลก

รูปที่ 6 ใส่กระโหลกเข้าไปที่ต�าแหน่งเดิม (ให้สังเกตเส้นด้ายวางใน

ทิศทางตามเข็มนาฬิกา)
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ค�าเตือน 

เมื่อต้องการถอดหรือใส่อุปกรณ์ให้ปิดสวิทซ์ที่ตัวจักรทุกครั้ง
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จักรเย็บผ้า ELVIRA ใช้เข็มระบบ 130/705H ไม่ควรใช้เข็มระบบอื่น 

เพราะอาจท�าให้ระบบกระสวยเสียหายได้ ขนาดเข็มที่เหมาะสมกับ

การเย็บผ้าทั่วไปคือ เข็มเบอร์ 80 

ควรตรวจสอบสภาพเข็มอยู่เสมอ เมื่อพบว่าเข็มงอ เข็มทื่อ หรือเมื่อ

เย็บแล้วตะเข็บไม่สวย ควรเปลี่ยนเข็มใหม่ทันที

รูปที่ 1 การใส่เข็ม

    - คลายสกรู (A) เพื่อเอาเข็มออก และขันให้แน่นเมื่อใส่เข็มใหม่

    - ขณะใส่เข็มต้องให้ด้านเรียบของโคนเข็ม (B) อยู่ด้านหน้าเสมอ

    - (C) เมื่อใส่เข็มต้องดันเข็มขึ้นให้สุด ให้สังเกตต�าแหน่ง (D)

       ตามเดิม

รูปที่ 2 เข็มที่จะใช้งานต้องไม่มีปัญหาเหล่านี้ 

      A เข็มงอ

      B เข็มทื่อ

      C เข็มผิดปกติ
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ค�าเตือน 

เมื่อต้องการถอดหรือใส่อุปกรณ์ให้ปิดสวิทซ์ที่ตัวจักรทุกครั้ง

การใส่เข็ม



การร้อยด้ายบนให้ถูกต้องและครบถ้วน นั้นส�าคัญมากส�าหรับการ

เย็บผ้า ถ้าร้อยข้ามบางจุดจะท�าให้เกิดปัญหาในการเย็บได้ โดยควร

ปฏิบัติดังนี้

หมุนวงล้อจักรเข้าหาตัว เพื่อให้เข็มขึ้นไปอยู่ในต�าแหน่งสูงที่สุด ( 1 )

ยกตีนผีขึ้น เพื่อคลายความตึงด้าย และกลไกควบคุมความตึงด้าย

หยุดท�างานชั่วคราว ( 2 )

ใส่สกัหลาดรองหลอดด้าย และหลอดด้ายเข้าท่ีแกนใส่หลอดด้าย ( 3 )

รูปที่ 4 จูงด้ายผ่านที่ประคองเส้นด้ายด้านหน้า แล้วลากด้ายผ่านที่

ประคองด้ายด้านบน

รูปที่ 5 เพื่อให้ความตึงด้ายเป็นไปตามมาตรฐาน ให้จูงด้ายลงทาง

ด้านขวาและจูงขึ้นทางด้านซ้าย โดยใช้อีกมือช่วยจับหลอดด้ายไม่ให้

ด้ายออกมามา กเกินไป

รูปที่ 6 จูงเส้นด้ายลงมาด้านซ้ายอีกครั้งโดยให้ผ่านช่องของคัน

กระตุกด้าย 

รูปที่ 7 คล้องด้ายเข้าด้านในของลวดเส้นเล็กด้านบนเข็ม เพื่อ

ประคองให้ด้ายอยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง แล้วจึงสนเข็ม โดยสอดด้าย

จากด้านหน้า ไปด้านหลัง

รูปที่ 8 จูงหางด้ายที่สนเข้าในเข็มเรียบร้อยแล้วไปตัดปลายด้ายที่

ต�าแหน่ง
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การร้อยด้ายบน



 รูปที่ 1 ตามมาตรฐานความตึงด้ายบนที่เหมาะสมส�าหรับการเย็บผ้าทั่วไป 

จะอยู่ที่ 4 เมื่อต้องการเพิ่มความตึงด้าย ให้หมุนแป้นไปตัวเลขที่สูงขึ้น เมื่อ

ต้องการลด  ความตึงด้าย ให้หมุนแป้นไปตัวเลขที่น้อยลง

รูปที่ 2 ความตึงด้ายล่างที่เหมาะสมปรับที่สกรูเมื่อจับและเขย่าหางด้าย 

กระโหลกกระสวยจะค่อยๆหย่อนลง

         ภาพ A  ความตึงด้ายปกติ ส�าหรับตะเข็บเส้นตรง(ด้ายบนและ

                     ด้ายล่างสมดุลย์กัน)

         ภาพ B  ความตึงด้ายบนน้อยเกินไปส�าหรับตะเข็บเส้นตรง 

                     แก้ไขโดยให้หมุนแป้นไปตัวเลขที่สูงขึ้น

         ภาพ C  ความตึงด้ายบนมากเกินไปส�าหรับตะเข็บเส้นตรง   

                     แก้ไขโดยให้หมุนแป้นไปตัวเลขที่น้อยลง

         ภาพ D  ความตึงด้ายปกติ ส�าหรับตะเข็บซิกแซก หรือตะเข็บ

                      ส�าหรับตกแต่ง ความตึงด้ายที่พอดีควรจะท�าให้ด้าย

                      บนปรากฎอยู่อีกด้านหนึ่งของผ้าเล็กน้อย

สิ่งที่ควรรู้
- การตั้งความตึงด้ายให้เหมาะสมจะท�าให้งานตัดเย็บออกมาสวยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

- ในการเย็บแต่ละครั้ง ควรปรับความตึงด้ายให้เหมาะสมกับตะเข็บที่ใช้งาน ประเภท

   ของด้าย และเนื้อผ้า

- โดยปกติจะมีเพียงตะเข็บเส้นตรงเท่านั้น ที่ต้องการความสมดุลย์ของทั้งความตึงด้ายบน

   และความตึงด้ายล่าง

- ส่วนใหญ่ ประมาณ 90% ของการเย็บผ้า ความตึงด้ายบนจะอยู่ที่ประมาณ 3 - 5 

- ส�าหรับการตกแต่งผ้าด้วยตะเข็บตกแต่งนั้น เพื่อให้ได้ตะเข็บที่เรียบเนียนสวย และช่วย

   ไม่ท�าให้ผ้าย่นนั้น ความตึงด้ายบนควรต�่ากว่าปกติ เพื่อให้ด้านบนลงไปอยู่ด้านล่างของ

   ผ้าเล็กน้อย

- ถ้าความตึงด้ายล่างอยู่ในระดับที่พอเหมาะแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องปรับบ่อย ๆ  หรือควร

   ปรึกษาช่างเทคนิคในการปรับจูนให้ความตึงด้ายล่าง อยู่ในระดับมาตรฐานสม�่าเสมอ
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การปรับความตึงด้ายบน และด้ายล่าง



รูปที่ 1 ใช้มือซ้ายจับเส้นด้ายบนไว้ หมุนวงล้อจักรเข้าหาตัวจนเข็ม

กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง คันกระตุกด้ายจะอยู่ต�าแหน่งสูงสุด

รูปที่ 2 ดึงด้ายบนเพื่อน�าด้ายล่างขึ้นมาทางช่องของฝาครอบฟันจักร

รูปที่ 3 จูงด้าย 2 เส้น ให้อยู่ใต้ตีนผี ก่อนสอดผ้าเข้าไปเย็บ

14

การคล้องด้ายล่าง
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เทคนิคการใช้เข็มและเส้นด้าย คือ เลือกชนิดเข็มให้เหมาะสมกับชนิดของเนื้อผ้าก่อน เช่น ผ้าฝ้ายใช้เข็มระบบ 130/705 H ผ้ายืดผ้าเจอร์ซี่ใช้

เข็มเย็บผ้ายืด ระบบ 130/705 HS แล้วจึงเลือกขนาดเข็มให้เหมาะสมกับขนาดของเส้นด้าย ที่จะใช้ให้เส้นด้ายสามารถสนเข้าในรูเข็มอย่าง

พอดีไม่คับหรือหลวมเกินไป เช่น ไหมปักใช้เข็ม NO.60 ถึง 70 ด้ายเย็บ (วีนัส) ใช้เข็ม NO.80 เป็นต้น

หมายเหตุ : เลือกซื้อเข็มที่ใช้เฉพาะระบบ 130/705 H เท่านั้น หาซื้อได้ที่ตัวแทนจ�าหน่าย จักรเย็บผ้า ELVIRA ทุกแห่ง

การเลือกใช้เข็มให้เหมาะสมกับผ้าและเส้นด้าย



ELVIRA BLUEBERRY และ ELVIRA CHERRY ออกแบบมาให้ใช้

งานได้อย่างสะดวก เมื่อท่านต้องการเลือกลาย เพียงหมุน ปุ่มเลือก

ลาย ปุ่มนี้สามารถหมุนไปได้ทั้งตาม และทวนเข็มนาฬิกา 

(ทั้งซ้าย - ขวา)

ท่านสามารถดูตัวอย่างลวดลายที่มีอยู่ในเครื่อง ELVIRA BLUEBERRY 

และ ELVIRA CHERRY ได้จากตารางด้านข้าง

16

ปุ่มเลือกลาย

       CHERRY 

BLUEBERRY

1 dial

1 dials

(9 stitch patterns)

(12 stitch patterns)

การเลือกลาย



รูปที่ 1 เพื่อความแข็งแรงของตะเข็บควรเย็บย�้าขณะเริ่มเย็บและสิ้น

สุดการเย็บ โดยการกดปุ่มย�้า ( A ) ค้างไว้ เมื่อปล่อยจักรก็จะเย็บเดิน

หน้าอีกครั้ง

รูปที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการเย็บก่อนน�าผ้าออกให้หมุนวงล้อจักรเข้าหาตัว

จนเข็มลอยขึ้นสูงสุด จะท�าให้ดึงผ้าออกได้สะดวก

การน�าผ้าออก

การตัดเส้นด้าย

รูปที่ 3 การดึงผ้าออกให้ด้ายทั้ง 2 เส้นอยู่ใต้ตีนผีแล้วลงมาตัดที่หัว

จักรด้านซ้าย โดยการพาดเส้นด้ายไปที่ใบมีดแล้วกดลง

17

การเย็บย�้าตะเข็บ



`
ใช้สอยชายเสื้อ ชายผ้าม่าน ชายกางเกง และชายกระโปรง

ตะเข็บนี้เหมาะส�าหรับผ้ายืด

ตะเข็บนี้เหมาะส�าหรับผ้าทั่วไป

รูปที่ 1 เมื่อพับชายปกติแล้ว  พับผ้าด้านที่เป็นตัวเสื้อกลับมาประมาณ 

7 มิลหรือ ¼ นิ้ว ตามภาพ

รูปที่ 2 วางริมผ้าอยู่ด้านขวาตามภาพเริ่มเย็บช้า ๆ 

ควรฝึกสอยกับเศษผ้าก่อนสอยชิ้นงานจริง

18

การสอยผ้า
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รูปที่ 1 ใส่แผ่นครอบฟันจักรและตีนผีติดกระดุม

ท�าเครื่องหมายต�าแหน่งที่จะติดกระดุมที่เสื้อแล้ววางเม็ดกระดุมที่

ใต้ตีนผี

รูปที่ 2 เลื่อนตีนผีลง ปรับความกว้างของตะเข็บซิกแซก ให้

สอดคล้องกับรูกระดุม ใช้มือหมุนวงล้อเข้าหาตัวช้าๆ เพื่อให้เข็มลงรู

ทั้งซ้ายและขวาของเม็ดกระดุมปรับความถี่-ห่างตะเข็บ 0 เย็บ 4 - 5 

ฝีเข็ม

รูปที่ 3 ถ้าต้องการให้กระดุมมีก้าน (เหมือนกระดุมสูท) ให้วางเข็ม

ไว้บนกระดุม  ถ้ากระดุมมี 4 รู ให้เย็บกระดุม 2 รูแรกก่อน แล้วจึง

เลื่อนไป 2 รูหลัง

การติดกระดุม



การเตรียมพร้อม

1. ถอดตีนผีอเนกประสงค์ออก แล้วน�าตีนผีท�ารังดุมอัตโนมัติใส่แทน

2. ให้วัดขนาดและความหนาของเม็ดดุม และเพิ่มความยาวอีกประมาณ

    0.3 ซม. เพื่อได้ความยาวของตะเข็บรังดุมที่ยาวและแข็งแรงเพียงพอ 

    ท�าเครื่องหมายขนาดของตะเข็บลงบนผ้า (รูป a)

3. วางผ้าไว้ใต้ตีนผี โดยปรับขนาดของตีนผีท�ารังดุมให้เท่าที่วัดไว้ และวางให้

    ต�าแหน่งตรงกับเครื่องหมายที่ระบุไว้ ให้กะให้จุดกึ่งกลางของตีนผี และ

    ต�าแหน่งบนผ้าตรงกัน (รูป b)

ข้อแนะน�า : 

- การเลือกความถี่ห่างของตะเข็บ ให้ดูจากเนื้อผ้าเป็นหลัก

- ควรทดลองเย็บตะเข็บรังดุมกับเนื้อผ้าที่ต้องการเย็บ ก่อนที่จะเย็บกับชิ้นงาน 

   จริงเพื่อปรับค่าความถี่ให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าจริง ๆ

- ควรลดความตึงด้ายบนเล็กน้อย เพื่อความสวยงาม

- ควรใช้กระดาษรองด้านหลังส�าหรับ ผ้าบาง หรือผ้ายืด

การท�ารังดุม 4 Step ได้ง่ายที่สุด ด้วยจักรเย็บผ้า ELVIRA BLUEBERRY  และ  

ELVIRA CHERRY โดยใส่ตีนผีท�ารังดุมอัตโนมัติ (มีพร้อมให้อยู่ในกล่องอุปกรณ์ 

ใต้ฐานจักร)  และสามารถท�าไปทีละขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยการหมุนแป้นเลือกลาย 

- ขณะท�ารังดุม ก่อนที่จะข้ามไปขั้นตอนต่อไปให้สังเกตุด้วยว่า เข็มเย็บผ้านั้น

   ควรจะยกขึ้นและหยุดนิ่งเสียก่อน จึงค่อยหมุนเปลี่ยนขั้นตอนต่อไป

- เจาะรังดุมโดยใช้ “ที่เลาะผ้า” เจาะจากหัวเข้าสู่กึ่งกลางทั้ง 2 ข้าง

- ถ้าต้องการให้รังดุมเป็นสันนูน ให้ใช้ไหมเส้นโตเบอร์ 5  คล้องที่ตีนผี (รูป A) 

     แล้วเย็บตามขั้นตอน
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การท�ารังดุม 4 Step



รูปที่ 1 การใช้ตีนผีติดซิป ให้เลือกตะเข็บเส้นตรง ตีนผีติดซิปนั้น ถูก

ออกแบบให้ใส่ได้ทั้งด้านขวา และด้านซ้าย ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะ

ใช้ตีนผีด้านไหนเย็บ โดยให้ใช้ “ตะเข็บเส้นตรง หลักกลาง” (สังเกต

ที่จุดอยู่ตรงกลาง) 

เทคนิคการเย็บตรงหัวซิป คือ ให้ปักเข็มลงบนผ้าตรงบริเวณที่เป็น

หัวซิป และยกตีนผีขึ้น แล้วจึงดันหัวซิปไปด้านหลังตีนผี จากนั้น

ค่อยวางตีนผีลง แล้วจึงเย็บต่อ เพื่อไม่ให้เย็บโดนหัวซิปโดยตรง 

เพราะจะท�าให้เข็มหักได้

รูปที่ 2 ตีนผีติดซิป นอกจากจะใช้ส�าหรับติดซิปแล้ว ยังสามารถใช้

กับการท�าขอบกุ๊นที่หุ้มเชือก เช่น เย็บขอบปลอกหมอน ขอบเก้าอี้ 

หรือตะเข็บของเสื้อผ้า เป็นต้น

วิธีท�าก็เช่นเดียวกันกับการติดซิป โดยใช้ผ้าเฉลียง หรือแถบผ้ากุ๊น

ส�าเร็จรูปก็ได้เช่นกัน

ส�าหรับ ELVIRA  BLUEBERRY และ ELVIRA CHERRY มีตะเข็บเส้นตรง

ให้เลือก 3 ความถี่ห่าง สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความหนา 

- บางของเนื้อผ้า
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การติดซิป และเย็บกุ๊นสอดเชือก



ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ เหมาะส�าหรับการเย็บแถบอิลาสติก 

หรือการซ่อมผ้าขาด การปะ และการชุนผ้า

ใช้ตีนผีเหล็ก (ตีนผีอเนกประสงค์ แถมมากับจักรเย็บผ้า) และเลือก

ลายตะเข็บ ซิกแซก 3 จังหวะ (ดังภาพ)

การปะ และการชุนผ้า
1. น�าชิ้นผ้าสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก วางคลุมต�าแหน่งที่ขาด แล้วเย็บตาม  

    ขอบผ้าด้วยตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ (รูปที่ 1)

2. กรณีผ้าขาดตามรอยยาว ควรน�าผ้ามาเสริมด้านในเพื่อความแข็ง

    แรง จากนั้นใช้ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะเย็บเริ่มจากตรงกลางรอย

    ขาด โดยให้ตะเข็บเย็บทับบนผ้าทั้งสองข้างของรอยขาด และเย็บ

    เพิ่มอีก 3 - 5 ตะเข็บ ย�้าเพื่อความแข็งแรง (รูปที่ 2)

การเย็บแถบอิลาสติก 
1. วางแถบอิลาสติกลงบนผ้าดึงแถบอิลาสติก ทั้งด้านหน้าและด้าน

    หลังเข็มในขณะเย็บ (รูปที่ 3)

2. การต่อผ้า ด้วยตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ (รูปที่ 4)

   ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะนี้มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถใช้ต่อผ้า 2 

   ชิ้นเข้าด้วยกัน และยังใช้ได้ดีกับผ้าถักซึ่งเป็นผ้าที่ต้องการความ

   ยืดหยุ่นสูง และเมื่อใช้ด้ายไนลอนแล้ว จะท�าให้ตะเข็บเรียบเนียบ

   สวยไร้รอยต่อ พับขอบผ้าทั้งสองด้านให้เท่ากัน แล้วน�าผ้ามาวาง

   ต่อกัน โดยให้กึ่งกลางรอยต่อนั้นอยู่ใต้ตีนผีพอดี เมื่อเย็บริมขอบ

   ผ้าสองชิ้นให้ติดกันด้วยตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ ตะเข็บนี้จะช่วย 

   ให้ขอบของผ้าทั้งสองชิ้นชิดติดกันอย่างสวยงาม
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การใช้ตะเข็บซิกแซก 3 จังหวะ



1.ใช้  “ตีนผีใส”  และเลือกตะเข็บซิกแซกที่ต้องการ 

    ELVIRA BLUEBERRY และ  ELVIRA  CHERRY มีตะเข็บซิกแซก

    ให้เลือก 3 แบบ

2. น�าลายที่ต้องการมาวางบนผ้า

3. เย็บอย่างช้า ๆ ไปตามขอบของลาย

4. ตดัผ้าส่วนทีเ่กินออก แต่ควรระวังไม่ควรจะตดัให้โดนตะเขบ็ทีเ่ย็บไว้

5. ควรผูกหางด้ายทุกครั้ง ที่จุดเริ่มต้น และจุดจบของลาย เพื่อป้องกัน

    การรุ่ยของตะเข็บ

ข้อแนะน�า

    -  น�าผ้าที่ต้องการปักปะมารีดกับผ้ากาว  2 หน้า 

       (มีจ�าหน่ายที่ร้าน ELVIRA ) โดยให้รีด ด้านหลังของผ้า

    -  ลอกลายลงบนด้านหลังผ้ากาว (ผ้ากาวมีกระดาษติดอยู่สะดวก

       แก่การลอกลาย) แล้วตัดผ้าตามลาย จะได้ชิ้นงานที่น�ามาปักปะ

       ผ้าชิ้นใหญ่

    -  ลอกกระดาษด้านหลังผ้ากาวออก แล้วน�าชิ้นงานไปรีดติดกับผ้า

       ชิ้นใหญ่ (อาจใช้วิธีเนาถ้าผ้าพื้นเป็นผ้านวม) ชิ้นงานจะติดแน่น 

       ช่วยให้เย็บขอบได้ง่ายขึ้น

    -  สามารถเลือกใช้ตะเข็บซิกแซ็กแคบ ๆ หรือลายอื่น ๆ เพื่อการ

       ปักปะ ตามความสวยงาม
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การปักปะ (Applique) 



การปักจักรและการปักตัวอักษรด้วยสะดึงและครอบฟันจักร

ใช้ตะเข็บซิกเเซก

ถอดตีนผีและก้านตีนผีออก

ใส่ครอบฟันจักร

ก่อนปัก อย่าลืมโยกตีนผีลง

ปรับความกว้างซิกแซกตามขนาดที่ต้องการ

การปักจักรและการปักตัวอักษรด้วยสะดึงและครอบฟันจักร

ลอกลายลงบนผ้าด้านถูก

ขึงผ้าใส่สะดึง แล้วดึงให้ตึงที่สุด

สอดสะดึงลงใต้เข็ม แล้วโยกก้านตีนผีลงให้สุด

หมุนวงล้อเข้าหาตัว 1 รอบ เพื่อคล้องด้ายล่างขึ้น ให้ปักย�้าตะเข็บ 2 

- 3 ตะเข็บ เพื่อให้เส้นด้ายไม่หลุด

จับสะดึงให้เเน่นเเล้วเลื่อนปักไปตามลายที่เตรียมไว้

      *สะดึงเป็นอุปกรณ์พิเศษ

       สามาราถโทรสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ โทร.02-390-2172
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การปักจักรและตัวอักษร 



การปักตัวอักษร

รูปที่ 1 เปิดความกว้างของตะเข็บซิกแซก ให้สอดคล้องกับความหนา

ของตัวอักษร และเริ่มเย็บอย่างช้าๆ ตามแนวอักษรที่ลอกลายเอาไว้

รูปที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการปักควรปรับตะเข็บเป็นตะเข็บเส้นตรง แล้วปักย้ำ 

2-3 ตะเข็บ เพื่อเป็นการผูกตะเข็บ

การปักลวดลาย

รูปที่ 3 ตั้งตะเข็บเส้นตรง แล้วเริ่มเย็บตามแนวขอบลวดลายที่ลอกไว้

    

รูปที่ 4 ปักลายด้วยตะเข็บเส้นตรงหรือซิกเเซกก็ได้ ปักจนเต็มลาย

   *การเคลื่อนสะดึงอย่างเร็วจะท�าให้ตะเข็บห่าง ถ้าเคลื่อนสะดึง

    ช้าๆ จะได้ตะเข็บถี่

เมื่อสิ้นสุดการปักควรปรับตะเข็บ เป็นเส้นตรงแล้วปักย�้า 2-3 ตะเข็บ 

เพื่อเป็นการผูกตะเข็บ
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การปักตัวอักษรและลวดลาย



การบ�ารุงรักษาจักร
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- รูปที่ 1 ถอดแป้นครอบฟันจักร

หมุนวงล้อจักรให้เข็มอยู่ในต�าแหน่งสูงสุด ใช้ไขควงที่ให้มากับจักร

คลายสกรู 2 ตัว แล้วยกแป้นครอบฟันจักรออก

รูปที่ 2 การท�าความสะอาดฟันจักร

ถอดหัวกระโหลกออกแล้วใช้แปรงที่ให้มากับจักร ปัดท�าความสะอาด

ฟันจักรให้สะอาดโดยรอบ

รูปที่ 3 การท�าความสะอาดและหยอดน�้ามันบริเวณกระสวย

ปลดตัวล็อคฝาครอบกระสวยทั้งสองข้าง ( a ) ออก ใช้แปรงปัด

ท�าความสะอาดช่องใส่กระสวย ( d ) เช็ดท�าความสะอาดเปล

กระสวย ( c ) และฝาครอบ ( b ) ด้วยผ้าสะอาดนิ่มๆแล้วใส่อุปกรณ์

ทั้งหมดกลับเข้าที่เดิม

ส�าคัญ ควรท�าความสะอาดระบบกระสวยเป็นประจ�า เพื่อให้การเย็บ

สมบูรณ์แบบตลอดเวลา

         นอกจากการท�าความสะอาดและหยอดน�้ามันบริเวณกระสวย

         แล้วไม่แนะน�าให้หยอดน�้ามันบริเวณอื่น

         ควรส่งเครื่องเข้าศูนย์บริการเอลวิร่า เพื่อล้างท�าความสะอาด

         ระบบปีละ 1 ครั้ง  

  ข้อควรระวัง

  ก่อนท�าความสะอาดต้องปิดสวิทซ์ที่ตัวจักรและถอดปลั๊ก 

   ไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง



ศูนย์บริการ
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เพื่อให้จักรเย็บผ้า ELVIRA BLUEBERRY / CHERRY สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลายาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุน 

บริษัทฯ ขอแนะน�าให้น�าจักรเย็บผ้าเข้าตรวจเช็ค หรือท�าการซ่อม ณ ศูนย์บริการฯ ใกล้บ้านท่าน

สอบถามข้อมลู 
ในกรณีท่ีท่านต้องการข้อมูลในการใช้งานเพ่ิมเ ติม 
ท ่านสามารถสอบถามข้อมลูได้ที่ 
ศนูย์ข้อมูลเอลวิร่า โทร.02-390-2172 
www.elvira.co.th / e-mail : info@elvira.co.th

ศูนย์บริการเอลวิร่า (ศูนย์บริการใหญ่)
ศูนย์การค้าไทซิน ติดโชว์รูมสเมก เชิงบันไดรถไฟฟ้า
BTS สถานีพระโขนง โทร.02-390-2299

ศูนย์บริการเอลวิร่า สุขุมวิท
เยื้องวัดธาตุทอง ตรงข้ามโรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร.02-391-0180

ศูนย์บริการเอลวิร่า ซีคอนสแควร์
ชั้น 2 ทางเข้าโลตัส โทร.02-721-9416-7

ศูนย์บริการเอลวิร่า เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ชั้น 3 โทร .02-884-8413

ศูนย์บริการเอลวิร่า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล โทร.02-958-5075

ศูนย์บริการเอลวิร่า แฟชั่นไอแลนด์
ประต ู6 ชัน้ B เย้ืองร้านวตัสนัต์ โทร.02-947-5910-11

ศูนย์บริการเอลวิร่า เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
ห้องเลขที่ C19 โซนวงเวียนดอกไม้เหล็ก 
โทร .02-863-8594

ศูนย์บริการเอลวิร่า เดอะพาซิโอ ทาวน์
ชั้น 1 ตรงข้ามร้านซีเอ็ดบุ๊ค โทร.02-111-3109

ศูนย์บริการเอลวิร่า โชว์รูมงามวงศ์วาน
โทร .02-588-5077

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จ�ากัด
252/9 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร.038-793-671,038-270-416,089-832-3572

บริษัท เอลวิร่าเฮ้าส์โคราช จ�ากัด
230/5-6  ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-295-864-5,081-966-7768

บริษัท เอลวิร่าเฮ้าส์โคราช จ�ากัด สาขาอุดร
77/1-2  ถ.ทหาร ต.หมากแห้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000 โทร.081-265-3855

บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จ�ากัด
126/64-65 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 โทร.043-234-984,แฟกซ์ 043-234-985

บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จ�ากัด
36/4-5-6 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300  โทร.053-405-210-1

บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จ�ากัด สาขา ล�าปาง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ล�าปาง ชั้น3 ห้อง310 
เลขท่ี319 ถ.ไฮเวย์-ล�าปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมอืง 
จ.ล�าปาง 52000 โทร.054-010-748,089-637-0706

บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จ�ากัด
29/95-96 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-245-872-3,089-644-4313

บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จ�ากัด
256/4-5 ถ.นิพัทธ์อุทิศ1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110
โทร.074-355-509,083-184-7754,087-392-1830

บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จ�ากัด
11/8 หมู่4 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000  โทร.076-214-197-8,089-648-4694

บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จ�ากัด
86  ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
73000  โทร.034-272-201,087-667-1774

ศูนย์บริการกรุงเทพฯ

ศูนย์บริการต่างจังหวัด
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