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ขอแสดงความยินดี
สาหรับท่านที่ได้ เป็ นเจ้ าของจักรเย็บผ้ าซิงเกอร์ รุ่นใหม่นี ้ ท่านจะได้ รับประสบการณ์ ที่น่าตื่นเต้ น ที่จักรเย็บผ้ าซิงเกอร์ พร้ อมจะนาท่านเข้ าสู่การสร้ างสรรค์ งานตัดเย็บ ที่ห ลากหลาย ด้ วยวิธีการเย็บ
ที่ง่ายและสะดวกสบายในแบบที่คณ
ุ ต้ องการ
ท่านจะได้ พบกับคุณสมบัติที่หลากหลาย และวิธีการใช้ งานที่สะดวกสบายของจักรเย็บผ้ าเครื่องนี ้ ได้ จากคู่มือฉบับนี ้ ซึง่ จะช่วยให้ ท่านเข้ าใจวิธีการใช้ จักรเย็บผ้ า เครื่ องนี ้อย่างละเอียด และช่วยให้ การ
สร้ างสรรค์งานตัดเย็บของท่านเป็ นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ ้น
เพิ่อให้ จักรเย็บผ้ าซิงเกอร์ เป็ นจักรเย็บผ้ าที่คงคุณลักษณะของความทันสมัย บริ ษัทฯจึงขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการออกแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเครื่ องหรื ออุปกรณ์ ตามที่ได้ พิจารณาแล้ ว โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า

เครื่องหมายการค้ าของบริษัทซิงเกอร์ จากัด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010
เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในโลก

ข้ อควรระวังในการใช้

ก่อนใช้ จกั รเย็บผ้ า ควรศึกษาถึงความปลอดภัยเบือ้ งต้ นและโปรดศึกษาคู่มือการใช้ จกั รเย็บผ้ านีก้ ่อนการใช้ งาน
อันตราย ‟ เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟฟ้าช็อต
1. ไม่ควรเสียบปลัก๊ ทิ ้งไว้ ในขณะที่เครื่องไม่ใช้ งาน
2. ควรถอดปลัก๊ ทันทีหลังเลิกใช้ งาน และทุกครั ้งก่อนทาความสะอาดเครื่อง
3. ถอดปลัก๊ ก่อนทาการเปลีย่ นหลอดไฟส่องสว่าง หากต้ องการเปลีย่ นหลอดไฟใหม่ ควรเปลีย่ นหลอดไฟที่มีขนาด 15 วัต ต์

คาเตือน – เพื่อป้ องกันอันตราย หรือการบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ใช้ :
1. ควรใช้ งานจักรเย็บผ้ าตามคาอธิบายในคู่มือการใช้ งาน และใช้ อปุ กรณ์เสริ มตามที่กาหนดไว้ กบั เครื่องเท่านั ้น
2. เก็บคู่มือไว้ ในที่เหมาะสม หรือไว้ ใกล้ ตวั หากมีการนาจักรเย็บผ้ าให้ ผ้ อู ื่นใช้ ควรนาส่งคู่มือการใช้ งานให้ ผ้ อู ื่นด้ วย
3. ควรใช้ จกั รเย็บผ้ าในที่แห้ ง หรือที่ๆ มีอุณหภูมิพอเหมาะ
4. อย่าปล่อยให้ เด็ก ผู้สงู อายุ ใช้ งานจักรเย็บผ้ าโดยลาพัง
5. เด็กอายุ 8 ปี ขึ ้นไป คนพิการ ตลอดจนผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ จักรเย็บผ้ า ต้ องได้ รับการดูแลและให้ คาแนะนาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
6. ควรปิ ดสวิตช์เครื่องและถอดปลัก๊ หลังเลิกใช้ งาน หรือเมื่อมีเด็กอยู่ใกล้ ในขณะใช้ เครื่อง
7. เด็กควรได้ รับคาแนะนา เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ใช้ งานและการเก็บรักษาจักรเย็บผ้ า
8. ควรกดปุ่ มปิ ดสวิตช์ให้ อยู่ในตาแหน่ง “O” เมื่อทางานใกล้ บริเวณเข็มจักร เช่น การร้ อยด้ าย การเปลีย่ นเข็ม การใส่ไส้ กระสวย หรือเปลี่ยนตีนกดผ้ า หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
9. หลังการใช้ งาน ควรกดปุ่ มไปที่ตาแหน่งปิ ดเครื่อง “O” และถอดปลัก๊ ออก

10. ถอดปลัก๊ ออกก่อนทุกครัง้ เมื่อต้ องการถอดฝาครอบจักร หยอดน ้ามัน หรื อการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ ใด ตามคู่มือการใช้ จกั รเย็บผ้ า
11. อย่าประกอบเครื่องหากปลัก๊ หรือสายไฟชารุดหรือจุ่มลงในน ้า ควรแจ้ งศูนย์บริการใกล้ บ้านเพื่อทาการซ่อมแซมทันที
12. ควรเปลีย่ นหลอดไฟ ที่มีขนาด 15 วัตต์เท่านั ้น สาหรับการใช้ งานในพื ้นที่ ที่ใช้ ไฟฟ้า 220-240 โวลต์
13. ไม่ควรนาอุปกรณ์หรือสิ่งของใด ๆ ไว้ บนเท้ าเหยียบควบคุมความเร็ ว
14. ไม่ควรใช้ จักรเย็บผ้ าในที่ ๆ อากาศไม่ถ่ายเท เก็บ รั กษาจักรเย็บ ผ้ า และอุปกรณ์ อื่น ๆ รวมถึงเท้ าเหยียบควบคุม ความเร็ ว ให้ พ้ นจากฝุ่ นละอองภายนอกที่อาจเข้ าไปสะสมภายในเครื่องได้
15. เท้ าเหยียบควบคุมความเร็วแต่ละรุ่นใช้ กบั พื ้นที่ที่ใช้ กระแสไฟต่างกัน ดังต่อไปนี ้ 4C-316B (110-120V) / 4C-326G (230V) / 4C-316C หรือ 4C-326C (220-240V)
16. หากสายไฟและตัวปลัก๊ ของเท้ าเหยียบควบคุมความเร็ว ชารุดเสียหาย ควรแจ้ งศูนย์บริการซิงเกอร์ ให้ ทาการเปลีย่ นหรือซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
17. อย่าให้ นิ ้วมืออยู่ใกล้ เข็ม หรือส่วนที่เคลือ่ นไหวในขณะเย็บผ้ าเพราะอาจทาให้ เกิดอันตรายได้
18. ควรจับที่ตวั ปลัก๊ และอย่าถอดปลัก๊ โดยการดึงที่บริเวณสายปลัก๊ ควรปิ ดเครื่องและถอดปลัก๊ ทุกครัง้ เมื่อจักรเย็บผ้ าทางานไม่ปกติ
19. ระดับความดังเสียงในการทางานปกติ อยู่ที่ระดับ 75 เดซิเบล
20. ควรกาจัดจักรเย็บผ้ าเก่าด้ วยวิธีการที่เหมาะสม
21. การกาจัดจักรเย็บผ้ าเก่าด้ วยการฝั ง การกลบ อาจเป็ นอันตรายต่อแหล่งน ้าและส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ แหล่งน ้านั ้น ๆ ได้
22. เมื่อมีจกั รเย็บผ้ าใหม่มาแทนที่ ผู้ขายปลีกควรเป็ นผู้รับผิดชอบในการกาจัดจักรเย็บผ้ าที่ไม่ใช้ แล้ ว

โปรดปฏิบตั ิตามคาแนะนาเหล่านี้
หากมีปัญหาในการใช้เครื่ อง กรุ ณาติดต่อศูนย์บริ การหรื อร้ านซิ งเกอร์ ใกล้บา้ นท่าน
จักรเย็บผ้าซิ งเกอร์ รุ่ น 8280 เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับใช้งานในบ้านเท่านั้น
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1

ส่ วนประกอบที่สาคัญ
12. หลักด้ ายแนวนอน
13. แกนกรอด้ าย
14. วงล้ อ
15. สวิตช์ปิดเปิ ดเครื่องและหลอดไฟส่องสว่าง
16. เต้ าเสียบสายไฟ
17. ชุดนาส่งด้ าย กรอด้ ายเข้ าไส้ กระสวย
18. ชุดนาส่งด้ ายบน
19. ฝาครอบหน้ าปิ ดหัวจักร
20. หูหิ ้วแบบพับเก็บได้
21. คันยกตีนกดผ้ า
22. เท้ าเหยียบควบคุมความเร็ว
23. สายไฟ

2

อุปกรณ์ ต่าง ๆ
อุปกรณ์ มาตรฐาน
a. ตีนกดผ้ าทัว่ ไป
b. ตีนกดผ้ าติดซิป
c. ตีนกดผ้ าสาหรับทารังดุม
d. ตีนกดผ้ าสาหรับติดลูกกระดุม
e. ไขควงเอนกประสงค์รูปตัวแอล L
f. ที่เลาะตะเข็บและแปรงปั ดฝุ่ น
h. เข็มจักร
i. ไส้กระสวยจานวน 3 อัน
j. ที่กะระยะในการเย็บ
k. แป้นครอบฟั นสาหรับปั ก ชุน หรือติดลูกกระดุม
l. ที่กั ้นหลอดด้ าย
อุปกรณ์ เสริมพิเศษ (อุปกรณ์เสริมพิเศษ ทัง้ 6 ชิ ้นนี ้ไม่ได้ มาพร้ อมกับจักรเย็บผ้ า หากต้ องการสัง่ ซื ้อสามารถติดต่อร้ าน/สาขาซิงเกอร์ ซิงเกอร์ฮอตไลน์ 0-818-404-555 หรือตัวแทน
จาหน่ายทัว่ ประเทศ)
m. ตีนกดผ้ าสาหรับเย็บผ้ าบุ / ฝี เข็มตรง /งานควิลต์
n. ตีนกดผ้ าสาหรับซิกแซ็กริมผ้ า
o. ตีนกดผ้ าสาหรับม้ วนริม
p. ตีนกดผ้ าสาหรับสอยริมผ้ า
q. ตีนกดสาหรับเย็บผ้ าซาติน
r. ตีนกดผ้ าสาหรับปะชุน/ปั ก
3

การใส่ ฐานจักรแบบถอดออกได้
จับฐานจักรแบบถอดออกได้ ในแนวนอน และดันฐานจักรไปตามลูกศรตามรูปประกอบ (1)
ด้ านในของฐานจักรสามารถใช้ เป็ นที่เก็บอุปกรณ์
หากต้ องการเปิ ดฝา ให้ ดงึ ฝาลงมาดังรูปประกอบ (2)

4

การต่ อสายไฟเมื่อเริ่มใช้ งาน
เชื่อมต่อสายไฟจักรเย็บผ้ ากับเต้ าเสียบดังรูปประกอบ (1)
จักรเย็บผ้ ารุ่นนี ้ใช้ ปลัก๊ แบบ 2 ขัวควรเลื
้
อกใช้ เต้ าเสียบให้ พอดีกบั ปลัก๊ ตามรูปภาพ (2)
ข้ อควรระวัง
ถอดปลัก๊ ทุกครัง้ เมื่อไม่ได้ ใช้ งานจักรเย็บผ้ า
เท้ าเหยียบควบคุมความเร็ว เป็ นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วในการเดินจักรโดยเหยียบตามลูกศรดัง
ภาพประกอบ (3)
ข้ อควรระวัง
ถอดปลัก๊ ทุกครัง้ เมื่อไม่ได้ ใช้ งานจักรเย็บผ้ า
เท้ าเหยียบควบคุมความเร็วแต่ละรุ่นใช้ กบั พื ้นที่ที่ใช้ กระแสไฟต่างกัน ดังต่อไปนี ้
4C-316B (110-120V) / 4C-326G (230V) / 4C-316C หรือ 4C-326C (220-240V) ผลิตโดย
MATSUSHITA ELECTRIC (TAIWAN) CO., LTD.

ตรวจสอบขั ้วปลัก๊ ให้ พอดีกบั เต้ าเสียบ

ไฟแสดงการทางาน
กดสวิตช์ไฟ (A) เป็ น “ | ” เพื่อเปิ ดเครื่องและไฟส่องสว่าง
ตัวนาไฟฟ้าลงดิน
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การเปลี่ยนหลอดไฟส่ องสว่ าง
ถอดปลัก๊ ออกจากเต้ าเสียบก่อนทุกครัง้ ที่มกี ารเปลีย่ นหลอดไฟส่องสว่าง
เปลี่ยนหลอดไฟด้ วยหลอดไฟชนิดเดียวกัน โดยมีกาลังไฟ 10 วัตต์สาหรับพื ้นที่ที่ใช้ ไฟ
110-120V หรือ 15 วัตต์ สาหรับพื ้นที่ที่ใช้ ไฟ 220-240V
- คลายสกรู (A) ออกมาดังรูปประกอบ (1)
- ถอดฝาครอบหัวจักร (B) ออกมา
- หมุนหลอดไฟหลอดเก่าออกและติดตังหลอดไฟหลอดใหม่
้
แทน หมุนเกลียวให้ แน่น
ตามตาแหน่ง (C) ดังรูปประกอบ (2)
- ใส่ฝาครอบหัวจักรและขันสกรูให้ แน่น
หากมีปัญหาในการเปลี่ยนหลอดไฟ กรุณาติดต่อศูนย์บริการซิงเกอร์ หรือตัวแทนจาหน่าย
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คันบังคับตีนกดผ้ าสองขัน้ ตอน
เมื่อเย็บผ้ าหลายชันหรื
้ อผ้ าหนา สามารถยกตีนกดผ้ าให้ อยู่ในตาแหน่งสูงขึ ้นได้ 2 ขันตอน
้
(ในตาแหน่ง A) ให้ เหมาะสมกับขนาดของผ้ าที่ใช้ เย็บตามต้ องการ

การปรับแรงกดของตีนกดผ้ า
แรงกดของตีนกดผ้ าได้ รับการตังค่
้ าไว้ แล้ วและไม่จาเป็ นต้องปรับแรงกดตามชนิดของผ้ า (เนื ้อบาง-หนา)
อย่างไรก็ตาม หากต้ องการปรับแรงกดของตีนกดผ้ า ให้ หมุนสกรูปรับแรงกดด้ วยเหรี ยญ (ตามภาพ)
สาหรับการเย็บผ้ าเนื ้อบางมากๆ ให้ คลายสกรูปรับแรงกดทวนเข็มนาฬิกา (-)
และสาหรับผ้ าเนื ้อหนา ให้ ขนั สกรูตามเข็มนาฬิกาให้ แน่น (+)
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การติดตัง้ ที่ยดึ ตีนกดผ้ า
ยกหลักตีนกดผ้ า (a) ขึ ้น ใส่ที่ยึดตีนกดผ้ า (b) และขันน็อตให้ แน่นดังรูปประกอบ (1)
การใส่ ตีนกดผ้ า
เลื่อนที่ยดึ ตีนกดผ้ าในตาแหน่ง (b) ลงมา จนกระทัง่ ร่อง (c) อยู่เหนือแกนยึดชองตีนกดผ้ า
พอดีตามรูปที่ (2) ยกคันปรับตีนกดผ้ า (e) ขึ ้น และปรับที่ยึดตีนกดผ้ าในตาแหน่ง (b)ลง
เพื่อติดเข้ ากับตีนกดผ้ าที่ตาแหน่ง (d) ตีนกดผ้ า (f) จะงับติดกับที่ยึดโดยอัตโนมัติ
การถอดตีนกดผ้ า
ยกตีนกดผ้ าขึ ้น ตามรูปที่ (3) และ
ยกที่ยดึ ตีนกดผ้ า (e) ขึ ้น ตีนกดผ้ าจะคลายออกจากที่ยึด
การใส่ ท่กี ะระยะในการเย็บ
ติดที่กาหนดตาแหน่งในการเย็บ (g) ลงในช่องดังรูปประกอบ (4
เพื่อใช้ ในการกะระยะในตาแหน่งที่ต้องการเย็บ เช่น ตะเข็บ หรือ รอยพับ รอยจี บ
ข้ อควรระวัง
ปิ ดสวิตช์ไฟ (“O”) ทุกครัง้ ก่อนจะมีการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ใดๆในเครื่อง
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การกรอด้ ายเข้ าไส้ กระสวย
การกรอด้ ายนันควรจะปฏิ
้
บตั กิ ่อนการร้ อยด้ ายที่เข็มจักร โดยมีวิธีดงั นี ้
- ใส่หลอดด้ ายและที่กนหลอดด้
ั้
ายขนาดเล็กหรือใหญ่บนหลักด้ ายตามรูปที่ (1 และ 2)
- คล้ องด้ ายในทิศทางทวนเข็มนาฬกิ ารอบปุ่ มบังคับความตึงหย่อนด้ ายตามรูป (3)
- ร้ อยด้ ายผ่านรูด้านในไส้ กระสวยออกทางด้ านบนและวางลงบนหลักกรอด้ าย (4)
- ดันไส้ กระสวยไปทางด้ านขวาตามรูป (5)
- และจับปลายด้ ายเอาไว้ ตามรูป (6)
- ดึงด้ ายตามรูป (6) และพร้ อมเดินเครื่องโดยกดเท้ าเหยียบควบคุมความเร็ว
เพื่อกรอด้ ายตามรูป (7) เมื่อด้ ายเต็มไส้ กระสวยแล้ วที่กรอด้ ายจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ
- ตัดปลายด้ ายออกตามรูป (8)
- และดันไส้ กระสวยไปทางซ้ าย (9) และนาไส้ กระสวยออก
หมายเหตุ :
เมื่อเครื่องกาลังกรอด้ ายในกระสวยอยูน่ นั ้ จักรเย็บผ้ าจะไม่ทางาน
และวงล้ อจักรจะไม่หมุน หากต้ องการเย็บผ้ าต่อให้ ดนั แกนชุดกรอด้ ายไป
ยังตาแหน่งด้ านซ้ ายเพื่อเข้ าสูก่ ารเย็บปกติ
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การใส่ ไส้ กระสวย
เมื่อใส่หรือถอดกระสวย จะต้ องยกเข็มให้ อยูต่ าแหน่งสูงสุดทุกครัง้ และปฏิบตั ิดงั นี ้
- ถอดฐานจักรออก จากนันให้
้ เปิ ดฝาพับตามลูกศรในรูปที่ (1)
- คลายสลักโดยจับที่ตาแหน่ง a ตามรูปประกอบเพื่อดึงกระสวยออกมาจากแกน (2)
- ถือกระสวยไว้ ด้วยมือ 1 ข้ าง ดึงด้ ายออกมมาจากไส้ กระสวยประมาณ 10 ซม.
จากนัน้ ใส่ไส้ กระสวยโดยที่ด้ายจะต้ องหมุนออกมาตามเข็มนาฬิกา (ตามลูกศร)
ในรูปที่ (3)
- ดึงด้ ายออกมาผ่านช่องบากทีก่ ระสวยและผ่านมายังด้ านล่างของสปริงปรับความตึง
หย่อน ตามรูปที่ (4)
- ดึงสลักที่กระสวยออกมาตามรูปที่ (5)
- ใส่กระสวยเข้ าไปในจานกระสวยตามรูป (6) โดยตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ใส่ตวั กระสวย
เข้ าล็อคแล้ ว ปล่อยสลักที่จบั ไว้ ออก เพื่อล็อคตัวกระสวยให้ เข้ าที่
ข้ อควรระวัง
ปิ ดสวิตช์ไฟ (“O”) ทุกครัง้ ก่อนใส่หรือเปลีย่ นไส้ กระสวย
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การใส่ และเปลี่ยนเข็ม
ควรเปลี่ยนเข็มเป็ นประจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข็มสึกและการเย็บผ้ ามีปัญหา
และเพื่อให้ การเย็บผ้ ามีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ เข็มจักรแท้ ของซิงเกอร์
- คลายสกรูยดึ เข็มในตาแหน่ง (A) ตามรูปภาพที่ (1)
- หันด้ านแบนของเข็มจักรไปทางด้ านหลังตามรูป (B)
- ใส่เข็มเข้ าไปในอุ้มเข็มให้ ลกึ ที่สดุ ตามตาแหน่ง (D) และขันสกรูที่ตาแหน่ง (A) ให้ แน่น
ข้ อควรระวัง
ปิ ดสวิตช์ไฟ (“O”) ทุกครัง้ ก่อนทาการเปลีย่ นเข็ม
เข็มจักรต้ องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามรูปภาพที่ (2)
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นกับเข็มจักร
- เข็มจักรคดงอ (A)
- เข็มจักรทื่อ (B)
- เข็มจักรเสียหาย บิ่น หรือ หัก (C)
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การร้ อยด้ ายบน
การร้ อยด้ ายบนเป็ นวิธีที่จะต้ องปฏิบตั ิก่อนการเย็บผ้ า การดาเนินการในขันตอนนี
้
้
ต้ องทาให้ ถกู ต้ อง เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาใดๆ ในการเย็บ
- เริ่มต้ นด้ วยการเลื่อนเข็มให้ อยู่ตาแหน่งสูงสุด โดยการหมุนวงล้ อจักรเข้ าหาตัว (ทวนเข็มนาฬิกา)
ตามรูป (1) และยกตีนกดผ้ าขึ ้นเพื่อคลายปุ่ มปรับความตึงหย่อนด้ าย
หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัย ควรปิ ดสวิตช์เครื่องก่อนการร้ อยด้ าย
- ยกหลักด้ ายขึ ้น ใส่หลอดด้ ายพร้ อมกับที่กนหลอดด้
ั้
ายดังรูปประกอบ (2) สาหรับหลอดด้ ายที่เล็ก
ให้ ใช้ ที่กนหลอดด้
ั้
ายอันที่เล็กกว่าโดยใส่ให้ ชิดหลอดด้ ายเพื่อป้องกันไม่ให้ ด้ายพันกัน
- ดึงด้ ายออกจากหลอดด้ ายแล้ วไปยังที่นาส่งด้ ายด้ านบน จากนันดึ
้ งด้ ายผ่านสปริงปรับความ
ตึงด้ ายดังตามรูปประกอบ (3)
- ดึงด้ ายลงมาทางด้ านขวาของที่นาส่งด้ ายทางแนวตัง้ จากนันให้
้ คล้ องด้ ายขึ ้นมาทางด้ าน
ซ้ ายตามรูป (4) ระหว่างนันควรจั
้
บด้ ายบริเวณกึ่งกลางระหว่างช่องผ่านด้ ายและหลักด้ าย
- นาส่งด้ ายจากด้ านขวาผ่านมายังด้ านซ้ ายเข้ าคันกระตุกด้ ายและดึงด้ ายลงมาด้ านล่างตาม
รูป (5)
- นาส่งด้ ายลงมาแนวตัง้ และผ่านด้ ายเข้ าที่สง่ ด้ ายและร้ อยด้ ายเข้ าตาเข็มจากด้ านหน้ าไปด้ านหลัง
ตามรูป (6)
- ดึงด้ ายให้ พ้นตาเข็มไปทางด้ านหลังยาวประมาณ 6-8 นิ ้ว และตัดด้ ายด้ วยที่ตดั ด้ ายที่ติดอยู่ตรงหัวจักร
ตามรูป (7)

12

การปรับความตึงหย่ อนด้ าย
ความตึงหย่อนของด้ ายถือเป็ นส่วนสาคัญ การปรับความตึงของด้ ายมากเกินไปเป็ นสาเหตุทาให้
ตะเข็บย่น แก้ ไขโดยการหมุนปรับความตึงหย่อนไปยังหมายเลขที่น้อยลง หรือหากปรับด้ ายหย่อนมากเกิน
ไปจะทาให้ ฝีเข็มหลวมและเป็ นห่วง แก้ ไขโดยการหมุนปรับไปยังตัวเลขที่ สงู ขึ ้น
การปรับความตึงหย่ อนด้ ายด้ านล่ าง (รูปหมายเลข 1)
โดยปกติความตึงหย่อนด้ านล่างถูกตังให้
้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมจากโรงงานมาเรียบร้ อยแล้ ว จึงไม่มีความ
จาเป็ นต้ องปรับความตึงหย่อนด้ ายล่าง สาหรับการทดสอบความตึงด้ ายในกระสวยให้ นากระสวยจักรและ
ไส้ กระสวยออกมา และถือด้ ายที่ออกจากไส้ กระสวย จากนันเหวี
้ ่ยงหนึ่งหรือสองที หากความตึงเหมาะสม
ด้ ายจะม้ วนออกประมาณ 1 หรือ 2 นิ ้ว หากความตึงด้ ายแน่นเกินไปด้ ายจะไม่คลายออก หากความตึง
ด้ ายหย่อนเกินไปด้ ายจะคลายออกมามากเกิน การปรับความตึงหย่อนด้ ายด้ านล่างให้ หมุนสกรูขนาดเล็ก
ที่อยู่ข้างกระสวย โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ ด้ายหย่อน และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ ด้ายตึงขึ ้น
การปรับความตึงหย่ อนด้ ายบน (รูปหมายเลข 2)
โดยปกติระดับความตึงหย่อนด้ ายกาหนดไว้ ที่หมายเลข “4” แต่หากต้ องการเพิ่มความตึงด้ ายให้ หมุนที่
ปรับไปยังหมายเลขที่มากขึ ้น หากต้ องการลดความตึงของด้ ายให้ หมุนที่ปรับไปยังหมายเลขที่น้อยลง
A.

ความตึงหย่อนของด้ ายสาหรับการเย็บฝี เข็มตรงตามปกติ

B.

หากความตึงด้ ายสาหรับฝี เข็มตรงหย่อนเกินไป ให้ หมุนที่ปรับไปยังหมายเลขที่มากขึ ้น

C.

หากความตึงด้ ายสาหรับฝี เข็มตรงแน่นเกินไป ให้ หมุนที่ปรับไปยังหมายเลขที่น้อยลง

D.

ปรับความตึงด้ ายปกติสาหรับการเย็บฝี เข็มซิกแซ็กและการเย็บประดิษฐ์ ตกแต่งลวดลาย
ความตึงหย่อนด้ ายที่ถกู ต้ องจะทาให้ ฝีเข็มและตะเข็บเรียบสม่าเสมอดูสวยงาม
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หมายเหตุ
- การตังค่
้ าความตึงหย่อนด้ ายที่เหมาะสมมีความสาคัญต่อการเย็บชิ ้นงานให้ ออกมาสวยงาม
- ระดับความตึงหย่อนด้ ายที่เหมาะสมมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของฝี เข็ม ด้ าย หรือชนิดของผ้ า
- ในการหาระดับความตึงหย่อนด้ ายที่เหมาะสม (ฝี เข็มที่เหมือนกันทังด้
้ านบนและด้ านล่าง) โดยปกติแล้ วจะทดสอบการตังค่
้ าที่เหมาะสมจากการเย็บฝี เข็มตรงเท่านัน้
- ร้ อยละ 90 ของการเย็บจะใช้ คา่ ความตึงหย่อนด้ ายที่เหมาะสม อยู่ระหว่างหมายเลข 3 - 5
- สาหรับการเย็บฝี เข็มซิกแซ็กและการเย็บตกแต่งลวดลาย ความตึงหย่อนด้ ายควรจะน้ อยกว่าความตึงหย่อนด้ ายในการเย็บฝี เข็มตรง
- เมื่อต้ องการให้ ฝีเข็มเย็บตกแต่งลวดลายเรียบสวยและไม่เป็ นปม ขณะเย็บด้ ายบนจะอยู่ด้านล่างของผ้ า
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การเกี่ยวด้ ายจากตัวกระสวย (การนาส่ งด้ ายล่ าง)
เมื่อกรอด้ ายเข้ าไส้ กระสวย และร้ อยด้ ายไว้ เรียบร้ อยแล้ ว จะต้ องเกี่ยวด้ ายล่างผ่านรูแป้นฟันขึ ้นมา
- จับปลายด้ ายบนไว้ ด้วยมือซ้ าย และค่อย ๆ หมุนวงล้ อจักรเข้ าหาตัว (ทวนเข็มนาฬิกา)
ตามรูป (1) เพื่อให้ เข็มผ่านลงในรูช่องแป้นฟัน
-

หมุนวงล้ อจักรต่อไปเรื่อยๆ และจับปลายด้ ายบนไว้ จนกระทัง่ เข็มเลื่อนขึ ้นมาอยู่ข้างบน
แป้นฟั นตามรูป (2) และเกี่ยวด้ ายล่างขึ ้นมาในลักษณะเป็ นห่วง ใช้ นิ ้วมือบีบห่วงด้ ายล่าง
เพื่อดึงปลายด้ ายล่างขึ ้นมา

-

ดึงด้ ายบนและด้ ายล่างรวมกันไว้ ทางด้ านหลังและให้ อยูใ่ ต้ ตีนกดผ้ าตามรูป (3)
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การเย็บยา้ ถอยหลัง
เพื่อให้ ตะเข็บของฝี เข็มเริ่มต้นและสิ ้นสุดการเย็บแน่นขึ ้น ให้ กดคันบังคับเย็บถอยหลัง (A) ลง
เย็บย ้าฝี เข็มถอยหลัง 2-3 ฝี เข็ม จากนันให้
้ ปล่อยคันบังคับเย็บถอยหลังขึ ้น จักรเย็บผ้ าจะเย็บ
เดินหน้ าตามปกติ
การเลื่อนผ้ าออกจากตีนกดผ้ า
หมุนวงล้ อจักรเข้ าหาตัว (ทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อยกเข็มขึ ้นไปยังตาแหน่งสูงสุด
แล้ วยกตีนกดผ้ าขึ ้นและนาผ้ าออกไปทางด้ านหลังตีนกดผ้า ตามรูป (2)
การตัดด้ าย
ดึงด้ ายบนและด้ ายล่างไปทางข้ างหลังตีนกดผ้ า และนาด้ายไปยังด้ านข้ างของฝาครอบหัวจักร
เพื่อไปยังที่ตดั ด้ ายตาแหน่ง (B) ดึงด้ ายลงเพื่อตัดด้ าย ตามรูป (3)
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การเลือกใช้ เข็ม ผ้ า และด้ ายที่เหมาะสม
คาแนะนาในในการเลือกเข็ม ผ้ า และด้ าย
เลือกเข็มและด้ ายให้ เหมาะกับชนิดของผ้ าที่จะเย็บ ตารางนี ้แสดงถึงข้ อแนะนาเชิงปฏิบตั ใิ นการเลือกเข็มและด้ าย ให้ ใช้ ตารางนี ้ในการอ้ างอิงก่อนการเย็บทุกครัง้ และให้ แน่ใจ
ว่าด้ ายที่เข็มและด้ ายที่ไส้ กระสวยเป็ นขนาดและชนิดเดียวกัน
หมายเหตุ: เข็มที่ใช้ ควรเป็ นของซิงเกอร์เท่านัน้ ไม่ควรใช้ เข็มจักรปลอมหรือเข็มที่ผลิตจากโรงงานอื่น บริษัทฯ ไม่แนะนาให้ ใช้ เส้ นใยกันน ้าหรือใยโลหะ เพราะเส้นใยโลหะจะลด
ประสิทธิภาพของการเย็บและอาจมีชิ ้นส่วนของเส้นใยติดอยู่ในจักรเย็บผ้ า
ขนาดเข็มเบอร์
ผ้ า
9-11 (70-80) ผ้ าคอตตอนเนื ้อบาง ผ้ าวอยล์ ผ้ าเซิร์จ ผ้ าไหม ผ้ ามัสลิน ผ้ าไควน่า ผ้ าสอง
หน้ า ผ้ าคอตตอนถัก ผ้ าถัก ผ้ าเจอร์ซี่ส์ ผ้ าแพร ผ้ าทอโพลีเอสเตอร์ ผ้ าสาหรับ
เสื ้อเชิ ้ตและเสื ้อสตรี
11-14 (80-90) ผ้ าคอตตอนเนื ้อปานกลาง ผ้ าซาติน ผ้ าเคตเติล ผ้ าใบเนื ้อเบา ผ้ าถักสองชัน้
ผ้ าขนสัตว์เนื ้อเบา
14 (90)
ผ้ าคอตตอนเนื ้อปานกลาง ผ้ าขนสัตว์ ผ้ าถักเนื ้อหนา ผ้ าขนหนู ผ้ าเดนิม
16 (100)
ผ้ าใบ ผ้ าขนสัตว์ ผ้ าควิลต์และผ้ าเต็นท์ก ผ้ าเดนิม ผ้ าบุทาเบาะ (เนื ้อบางถึง
ปานกลาง)
18 (110)
ผ้ าขนสัตว์เนื ้อหนา ผ้ าคลุมกันหนาว ผ้ าบุทาเบาะ หนังและไวนิลบางชนิด
ข้ อสาคัญ เลือกใช้ ขนาดเข็มให้ เหมาะสมกับขนาดด้ ายและเนื ้อของผ้ า
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ด้ าย
ด้ ายชนิดบาง ที่ทาจากคอตตอน ไนลอน โพลีเอสเตอร์ หรือโพลีเอสเตอร์ ห้ มุ ด้ วย
คอตตอน
ด้ ายส่วนใหญ่ที่จาหน่ายทัว่ ไปจะมีขนาดปานกลางและเหมาะสาหรับผ้ าและ
ขนาดเข็มเหล่านี ้ เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ ให้ ใช้ ด้ายโพลีเอสเตอร์กบั ผ้ าใย
สังเคราะห์และใช้ ด้ายคอตตอนกับผ้ าขนสัตว์ธรรมชาติ มักใช้ ด้ายชนิดเดียวกันใน
การเย็บผ้ าทัง้ ผืน
ด้ ายเนือ้ หนา ด้ ายสาหรับเย็บพรม หมายเหตุ: ปรับแรงกดของตีนกดให้ มากขึ ้น

การเลือกเข็มและผ้ า
เข็ม
รายละเอียด
ซิงเกอร์ 2020
เข็มมาตรฐาน ขนาดมีตงแต่
ั ้ เบอร์ 9 (70) ถึง 18 (110)
ซิงเกอร์ 2045
เข็มปลายมนกลม เข็มปั ก ขนาดมีตงแต่
ั ้ 9 (70) ถึง 18 (110)

ชนิดของผ้ า
ผ้ าทอด้ วยเส้ นใยธรรมชาติ ผ้ าคอตตอน ผ้ าไหม ไม่แนะนาให้ ใช้ กบั ผ้ าถักสองชัน้
ผ้ าทอด้ วยเส้ นใยธรรมชาติและผ้ าใยสังเคราะห์ ผ้ าผสมโพลีเอสเตอร์
ผ้ าโพลีเอสเตอร์ ผ้ าถักชันเดี
้ ยวและสองชัน้ ผ้ าขนสัตว์ถกั ผ้ าไลครา ผ้ าสาหรับทาชุดว่าย
น ้า ผ้ ายืด
ผ้ าถักและผ้ ายืด
ผ้ าหนัง ไวนิล ผ้ าบุทาเบาะ (เข็มชนิดนี ้จะมีรูเข็มที่เล็กกว่าเข็มมาตรฐาน)

ซิงเกอร์ 2025
เข็มคู่
ซิงเกอร์ 2032
เข็มเย็บหนัง ขนาดมีตงแต่
ั ้ 12 (80) ถึง 18 (110)
ข้ อควรทราบสาหรับเข็มคู่
1. สามารถใช้ เข็มคูก่ บั งานทัว่ ไปหรืองานตกแต่ง
2. เมื่อเย็บเข็มคู่ ควรปรับความกว้ างฝี เข็มไม่น้อยกว่า “3”
หมายเหตุ:
1. การเย็บชิ ้นงานที่สวยงามนัน้ ควรใช้ เข็มจักรซิงเกอร์ของแท้ ทกุ ครัง้

2. ควรเปลี่ยนเข็มอย่างสม่าเสมอ โดยเปลี่ยนเข็มทุกครัง้ ที่เย็บผ้ าเสร็จชิ ้นงานหนึ่ง หรือทุกครัง้ ที่เข็มหักหรือฝี เข็มกระโดด
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การเลือกลวดลายของฝี เข็มตกแต่ ง
หากต้ องการเลือกลาย ให้ หมุนปุ่ มเลือกลวดลาย (C) โดยปุ่ มเลือกลวดลายสามารถหมุนเปลี่ยน
เลือกลวดลายได้ 2 ทิศทาง ทังแบบตามเข็
้
มและทวนเข็มนาฬิกา
a. คันบังคับเย็บถอยหลัง
b. ปุ่ มปรับความยาวฝี เข็ม
c. ปุ่ มเลือกลวดลาย
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การเย็บฝี เข็มตรงและตาแหน่ งเข็ม
เริ่มต้ นเย็บด้ วยการปรับตังจั
้ กรเย็บผ้ าให้ อยูใ่ นตาแหน่งสาหรับการเย็บฝี เข็มตรง เลือกตาแหน่งเข็มที่ต้องการ
จากตาแหน่งตรงกลางหรื อตาแหน่งทางด้ านขวา
การปรับความยาวฝี เข็มด้ วยปุ่ มปรับความยาวฝี เข็มที่เหมาะสมควรปรับตามชนิดของผ้ า หากผ้ า ด้ าย และเข็ม
หนามากเท่าไหร่ ฝี เข็มก็ควรจะยาวขึ ้นเท่านัน้ สาหรับผ้ าเนื ้อบาง ความยาวฝี เข็มควรจะอยู่ที่เบอร์ “1” หรือ “2”
การเย็บจับจีบให้ ปรับความยาวฝี เข็มตรงที่หมายเลข “4”
การเย็บด้ วยเข็มคู่ ควรเลือกตาแหน่งเข็มตรงกลาง
หมายเหตุ:
ควรวางผ้ าที่ต้องการเย็บใต้ ตนี กดผ้ า โดยให้ ริมขอบผ้ าอยูใ่ นแนวขนานกับตะเข็บที่ต้องการเย็บตามแนวของแป้นฟั น
หลังจากเลือกตาแหน่งเข็มและวางผ้ าเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ปรับตีนกดผ้ าให้ ต่าลง แล้ วใช้ ปลายเท้ าเหยียบบนเท้ าเหยียบ
ควบคุมความเร็วเพื่อเริ่มต้นทาการเย็บ
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การเย็บฝี เข็มซิกแซ็ก
หมุนปุ่ มปรับลวดลายไปยังลายซิกแซ็ก “
”
การหมุนปุ่ มปรับลวดลายจะเป็ นการเพิ่มหรือลดความกว้ างของฝี เข็มซิกแซ็ก
การเลือกปุ่ มปรับความยาวฝี เข็มเมื่อต้ องการเย็บฝี เข็มซิกแซ็ก
ความถี่ของฝี เข็มซิกแซ็กจะเพิ่มขึ ้นเมื่อตังค่
้ าความยาวฝี เข็มใกล้ หมายเลข “0”
ฝี เข็มซิกแซ็กโดยทัว่ ไปจะอยู่ที่ “2.5” หรือน้ อยกว่านัน้
ฝี เข็มซิกแซ็กที่ชิดกันมาก (ติดกัน) อาจเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า ฝี เข็มซาติน
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ฝี เข็มสอยริมผ้ า/ฝี เข็มขลิบริมผ้ า
ใช้ สาหรับการสอยริมผ้ า สอยชายผ้ าม่าน ชายขากางเกง ชายกระโปรง และอื่นๆ
สาหรับการสอยตะเข็บให้ แน่น
สาหรับการเย็บตะเข็บและการขลิบริมผ้ าบนผ้ าบาง
หมายเหตุ: ควรทดลองเย็บบนผ้ าตัวอย่างก่อนเย็บจริง เพื่อให้ เกิดความชานาญ
- พับชายผ้ าบริเวณที่ต้องการเย็บเข้ ามาตามความกว้ างที่ต้องการ กลับผ้ าเอาด้ านในออกขึ ้นมา
ทบกันตามรูป (1) โดยให้ ขอบผ้ าด้ านขวาอยูห่ ่างจากบริเวณที่ต้องการเย็บสอยประมาณ

5 มม. (1/5”)
- เริ่มต้ นเย็บช้ าๆ บนรอยผ้ าที่พบั ไว้ หากเข็มจักรเย็บไม่ตรงกับรอยผ้ าที่พบั ไว้ ให้ ปรับความกว้ างฝี เข็ม
ให้ เหมาะสม หลังจากนันปรั
้ บแนวเย็บแล้ วเย็บลงบนผ้ าช้ า ๆ ตามแนวตะเข็บผ้ าที่ได้กาหนดไว้ (2)
-

พลิกกลับด้ านหลังที่เย็บตะเข็บไว้ จะเห็นฝี เข็มสอยบนผ้ า
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การเย็บติดลูกกระดุม
- ใส่แป้นครอบฟั นจักรสาหรับสาหรับการเย็บติดลูกกระดุม ตามรูป (1)
- เปลี่ยนตีนกดผ้ าเป็ นตีนกดผ้ าสาหรับเย็บติดลูกกระดุม ตามรูป (2)
- วางผ้ าลงใต้ ตีนกดผ้ า วางกระดุมลงบนตาแหน่งที่ทาเครื่องหมายไว้ จากนันลดตี
้
นกดผ้ าลงมา
- หมุนปุ่ มเลือกลวดลายไปที่ตาแหน่งฝี เข็มซิกแซ็ก ตามรูป เพื่อเลือกฝี เข็มซิกแซ็กที่มีความกว้ างฝี เข็ม
สัมพันธ์กบั ขนาดของลูกกระดุม
- หมุนวงล้ อ เพื่อตรวจเช็คให้ แน่ใจว่า เข็มปั กลงรูกระดุมขวาและรูกระดุมซ้ ายอย่างถูกต้ อง
(ปรับความกว้ างของฝี เข็มตามระยะห่างของรูกระดุม) หลังจากนันจึ
้ งค่อย ๆ เย็บช้ าๆ ลงบน
กระดุมประมาณ 10 ฝี เข็ม
- จับปลายด้ ายไปด้ านหลังของผ้ า แล้ วใช้ มือผูกปลายด้ ายเข้ ากับกระดุมให้ แน่น
- หากไม่ต้องการให้ ด้ายตึงเกินไป ให้ สอดเข็มคัน่ ระหว่างรูกระดุมที่เข็มจะปักลงและเย็บตามรูป (3)
- สาหรับกระดุมที่มี 4 รู ให้ เย็บลงในรูกระดุม 2 รูแรกเสียก่อน จากนันค่
้ อย ๆ เลื่อนไปเย็บใน 2 รูกระดุมที่
เหลือต่อไป
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การเย็บรังดุม 4 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนการเย็บ
1. ถอดตีนกดผ้ าแบบอเนกประสงค์ออก และใส่ตีนกดผ้ าสาหรับเย็บรังดุมเข้ าไปแทนที่
2. วัดเส้ นผ่านศูนย์กลางและความหนาของเม็ดกระดุมที่จะใช้ ติด และเย็บย ้าตะเข็บประมาณ
0.3 ซม. (1/8”) สาหรับแถบรังดุม จากนันท
้ าเครื่องหมายขนาดของรังดุมที่จะเย็บบนผ้ า
3. วางผ้ าใต้ ตีนกดผ้ า ยกตีนกดผ้ าลงโดยให้ จดุ กึ่งกลางของตีนกดผ้ าตรงกับกึ่งกลางของรังดุมที่ทา
เครื่องหมายไว้ บนผ้ า
4. ปรับปุ่ มปรับความยาวฝี เข็มเป็ น “

” เพื่อปรับความถี่ของฝี เข็ม และทดลองเย็บรังดุมบน

ผ้ าตัวอย่างก่อนการเย็บ
5. เย็บรังดุม 4 ขันตอน
้
โดยปรับปุ่ มเลือกลวดลายฝี เข็มเพื่อช่วยเย็บรังดุม จากขันตอนที
้
่ 1 ถึง 4 ตาม
ลาดับ ไม่ควรเย็บย ้าในขันตอนที
้
่ 2 และ 4 หลายฝี เข็ม ใช้ ที่เลาะตะเข็บและตัดปลายรังดุมให้ เรียบร้ อย
ข้ อแนะนา
- การปรับความถี่ของฝี เข็มขึ ้นอยู่กบ
ั ชนิดของผ้ า
-

การปรับความตึงหย่อนด้ ายบนทีละน้ อยจะช่วยให้ รังดุมสวยงามยิ่งขึ ้น

-

ใช้ แผ่นรองผ้ าสาหรับการเย็บรังดุมผ้ ายืดหรือผ้ าเนื ้อบาง

-

ควรใช้ ด้ายเส้ นหนาหรือเชือกสาหรับผ้ ายืดหรือผ้ าถัก

-

ควรเย็บซิกแซ็กบนด้ ายเส้ นหนาหรือเชือกตามรูปที่ (5)
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การเย็บซิปและกุ๊นเชือก
ตังค่
้ าจักรเย็บผ้ าตามรูปประกอบ ปรับปุ่ มปรับลวดลายไปยังลายฝี เข็มตรง “

”

ตังค่
้ าปุ่ มปรับความยาวฝี เข็มระหว่าง “1” - “4” (ขึ ้นอยู่กบั ความหนาของผ้ า) จากนัน้
ใส่ตีนกดผ้ าสาหรับติดซิป โดยสามารถใส่ตนี กดผ้ าสาหรับติดซิปได้ ทงทางซ้
ั้
ายและขวา
ขึ ้นอยู่กบั ว่าต้ องการเย็บซิปชิดริมขอบผ้ าด้ านใดตามรูป (1)
การเย็บผ่านบริเวณหัวซิป ให้ ปักเข็มลงไปบนผ้ า จากนันยกตี
้
นกดผ้ าขึ ้น
และดันหัวซิปไปทางด้ านหลังตีนกผ้ า ลดตีนกดผ้ าลงมาและเย็บต่อไป
การสร้ างขอบผ้ าหรือกุ๊นเชือก สามารถเย็บไปตามความยาวด้ วยวิธีการเดียวกันกับการ
ติดซิปตามรูป (2)
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ฝี เข็มซิกแซ็ก
ใช้ สาหรับเย็บผ้ าลูกไม้ เย็บยางยืด งานปั ก งานซ่อมแซม และเสริมความหนาแน่นบริเวณขอบผ้ า
เลือกปุ่ มปรับลวดลายไปที่ “

” วางแผ่นผ้ าลงบนตาแหน่งที่ต้องการ

สามารถปรับความยาวฝี เข็มให้ แคบลงเพื่อให้ ได้ ฝีเข็มที่ชิดกันมากๆ ตามรูป (1)
เมื่อต้ องการเย็บซ่อมรอยฉีกขาด ควรที่จะใช้ ผ้ารองเพื่อเสริมความแข็งแรง
โดยสามารถเลือกความถี่ของฝี เข็มได้ ด้วยการปรับความยาวฝี เข็ม ควรเย็บเหนือบริเวณกึ่งกลางของ
รอยฉีก จากนันจึ
้ งเย็บทับรอยขาดซึ่งขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของผ้ าและความเสียหายที่เกิดขึ ้น โดยเย็บประมาณ
3-5 แถว ตามรูป (2)
การเย็บแถบยา้
เลือกปุ่ มปรับลวดลายไปที่ “

” หรือ “

”

ตังค่
้ าปุ่ มปรับความยาวฝี เข็มไปที่ “1” - “1.5”
การเย็บแถบย ้าใช้ สาหรับการเสริมความหนาแน่นของรอยผ่าของผ้ า รวมทังช่
้ องเปิ ดกระเป๋ า
ขันตอนแรก
้
ให้ ใช้ ฝีเข็มตรงเย็บตรงขอบกระเป๋ าหรือรอยผ่าที่กระโปรง ฝี เข็มควรจะมีความยาว

¼ ถึง ½ นิ ้ว จากนัน้ ตังค่
้ าเป็ นฝี เข็มซิกแซ็กและเย็บทับฝี เข็มตรงโดยเย็บถอยหลังจากจุดเริ่มต้ น
ไปจนสุดของฝี เข็มตรงเพื่อเสริมความแข็งแรง
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การเย็บปะชุน หรือเย็บปั กอิสระด้ วยมือ
** ตีนกดผ้ าสาหรับปะชุน (1) เป็ นอุปกรณ์เสริมพิเศษ มิได้ติดมาพร้ อมเครื่อง สัง่ ซื ้อได้ จากร้ าน/สาขา
ซิงเกอร์หรือตัวแทนจาหน่ายทัว่ ประเทศ
ใช้ ในการเย็บชิ ้นงานประเภทต่างๆ เช่น การปะชุน หรือการเย็บปักอิสระด้ วยมือ
ก่อนการเย็บปะชุนต้ องใส่แป้นฟันสาหรับการปะชุนตามภาพ (2) หากต้ องการเข้ าสูก่ ารเย็บปกติ
ให้ ถอดแป้นฟั นสาหรับการเย็บปะชุนออก
การเย็บปะชุน
ปรับปุ่ มปรับความยาวฝี เข็มให้ เป็ น “0” ตามรูปภาพที่แสดง
„ ติดตังแป
้ ้ นฟั นสาหรับการเย็บปะชุน (2)
„ ถอดตัวยึดตีนกดผ้ าออกตามรูปที่ (3)
„ ใส่ตีนกดผ้ าสาหรับการเย็บปะชุนโดยให้ แกนคันบังคับตีนกดผ้ า (a) วางอยู่หลังสกรูอ้ ม
ุ เข็ม (b)

กดตีนกดผ้ าเข้ าที่ และขันสกรูในตาแหน่ง (C) ให้ แน่น ตามรูป (4)
„ เริ่ มต้ นการเย็บด้ วยการเย็บลงบนผ้ ารอบ ๆ บริ เวณที่ต้องการเย็บปะชุน เพื่อย ้าตะเข็บให้ แน่น (5)
„ และเริ่ มเย็บแถวแรกจากด้ านซ้ ายไปขวา หมุนผ้ า 90 องศา แล้ วทาการเย็บย ้าบนการเย็บก่อนหน้ านี ้

อีกครัง้
„ การใช้ สะดึงในการเย็บปะชุนช่วยให้ การเย็บปะชุนเป็ นเรื่ องง่ายๆ และได้ ฝีเข็มที่สวยงาม

หมายเหตุ : การเย็บปะชุนอิสระ สามารถทาได้ โดยผู้เย็บต้องบังคับการเคลื่อนไหวของผ้ าและระดับความเร็วของฝี เข็มขณะเย็บให้ มีความสัมพันธ์กนั
การเย็บด้ วยฝี เข็มตรงหรือซิกแซ็กนันขึ
้ ้นอยู่กบั ลายที่ออกแบบ

27

ฝี เข็มตกแต่ ง
ตังค่
้ าจักรเย็บผ้ าตามรูปประกอบ
หมุนปุ่ มปรับความยาวฝี เข็มให้ เหมาะสมกับชนิดของผ้ าและการใช้ งาน
ฝี เข็มก้ นหอย (A)
สาหรับการตกแต่งขอบผ้ า
เหมาะสาหรับผ้ าเนื ้อโปร่งบางและผ้ ายืด
ฝี เข็มควรจะอยูเ่ หนือขอบผ้ าเล็กน้ อยเพื่อที่จะสร้ างลายก้ นหอยตรงขอบผ้ าพอดี
ฝี เข็มจันทร์ เสีย้ ว (B)
สาหรับการตกแต่งตามขอบผ้ า
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การปะติด/การปะติดแบบซ่ อนฝี เข็ม
เลือกใช้ ฝีเข็มซิกแซ็ก โดยตังค่
้ าความถี่ระหว่าง “0” ถึง “1” ตามความถี่ที่ต้องการ
วางชิ ้นงานที่ต้องการปะติดลงบนผ้ าพื ้น ปั กเข็มลงบนขอบชิ ้นงานที่ต้องการปะติดจากนันลดตี
้
นกดผ้ าลง
หากใช้ ตีนกดผ้ าซ่อนตะเข็บ ให้ ใช้ ตาแหน่งขอบตีนกดผ้ าเป็ นตัวเริ่มต้ น เพื่อที่ฝีเข็มจะอยู่ใต้ ขอบชิ ้นงาน
ที่ต้องการปะติดพอดี
อาจจะต้ องปรับตาแหน่งของจุดเริ่มต้ นในการเย็บเพื่อให้ เข็มอยู่ใกล้ หรือไกลออกไปจากขอบผ้ าปะติด
โดยใช้ หางปลาที่อยูท่ างด้ านขวาของตีนกดผ้ าเป็ นจุดเริ่มต้นในการเย็บ
เริ่มเย็บตามขอบแผ่นปะติด หากต้ องการหมุนผ้ าสาหรับเย็บส่วนโค้ งหรือมุม
ให้ ปักเข็มคาอยู่บนผ้ าพื ้น จากนันยกตี
้
นกดขึ ้นและหมุนผ้ าไปยังจุดที่ต้องการ

29

การเย็บควิลต์
* ตีนกดผ้ าสาหรับเย็บควิลต์เป็ นอุปกรณ์เสริมพิเศษ ไม่มีมาพร้ อมกับจักรเย็บผ้ าสัง่ ซื ้อได้ จากร้ าน/สาขา
ซิงเกอร์หรือตัวแทนจาหน่ายทัว่ ประเทศ
เลือกลวดลายฝี เข็มตรงในการเย็บ โดยสามารถใช้ ที่กะระยะในการเย็บช่วยในการกาหนดตาแหน่ง
ในการเย็บที่ต้องการได้ ดงั รูป
สาหรับการเย็บควิลต์ตามแม่แบบ ให้ ถอดลวดลายจากแม่แบบ (สเตนซิลแบบพลาสติก)
ไปยังผ้ าตามที่ได้ ร่างไว้ และควรปรับตีนกดผ้ าลงทุกครัง้ หากเย็บโดยไม่ได้ ใช้ ตีนกดผ้ าเพื่อยึดชันของ
้
ผ้ าให้ ติดกัน
เพื่อการควบคุมทิศทางที่ดี ควรใช้ สะดึง รวมทังตี
้ นกดสาหรับปะชุนและสาหรับปัก
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การซ่ อมแซมผ้ า
การตัง้ ค่าจักรเย็บผ้ า
- ลาย : เลือกลวดลายซิกแซ็ก
- ความกว้ างฝี เข็ม : กว้ างที่สดุ 4.5 มม.
- ความยาวฝี เข็ม : แคบ (0.5-1.0)
คาแนะนาในการเย็บ
วางแผ่นผ้ าใต้ รอยขาด วางตาแหน่งตีนกดผ้ าให้ อยู่กึ่งกลางของรอยขาด
จากนันให้
้ เย็บทับรอยขาด โดยเย็บถอยหลังจากจากจุดเริ่มรอยขาดไปจนสุดรอยขาด
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การเย็บกันยืด
การตัง้ ค่าจักรเย็บผ้ า
- ลาย : เลือกลวดลายฝี เข็มตรง
- ความยาวฝี เข็ม : 1.5
คาแนะนาในการเย็บ
การเย็บกันยืดใช้ เย็บเพื่อเสริมความแข็งแรงให้ กบั ส่วนโค้ ง เช่น ช่องแขนเสื ้อ
ตะเข็บบนผ้ ายืด และบริเวณอื่นๆ ที่ป้องกันการยืด ฝี เข็มกันยืดตามขอบจะอยู่
ห่างจากขอบผ้ าประมาณ ¼ นิ ้ว
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การเย็บตีเกล็ด
การตัง้ ค่าจักรเย็บผ้ า
- ลาย : เลือกลวดลายฝี เข็มตรง
- ความยาวฝี เข็ม : 2-3
คาแนะนาในการเย็บ
ทาเครื่องหมายตีเกล็ดบนผ้ า หรือขึงด้ ายเพื่อทาเครื่องหมายรอยพับ
หรือทาเครื่องหมายด้ วยชอล์กหรือดินสอ พับและกลับผ้ าเอาด้ านในขึ ้นมาทบกันบนด้ าย
ที่ขงึ ไว้ หรือบนเส้นที่ทาเครื่องหมาย ฝี เข็มจะอยู่ห่างขอบรอยพับประมาณ 1/8 นิ ้ว
เย็บซ ้าอีกครัง้ ตามทิศทางเดิมในแต่ละแถว จากนันกดให้
้
แบน
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การเย็บจับจีบ
การตัง้ ค่าจักรเย็บผ้ า
- ลาย : เลือกลวดลายฝี เข็มตรง
- ความยาวฝี เข็ม : ยาวที่สดุ คือ หมายเลข 4
คาแนะนาในการเย็บ
ใช้ เทคนิคนี ้สาหรับการเย็บแถบคาดเอว แขนเสื ้อ และอื่นๆ
ฝี เข็มจะอยูห่ ่างจากขอบตะเข็บประมาณ ¼ นิ ้ว โดยเริ่มเย็บถอยหลังก่อน และค่อยๆ เย็บให้ ได้
ความยาวที่ต้องการ เมื่อเย็บจนได้ ตะเข็บที่ต้องการ ให้ ยกเข็มขึ ้นให้ สดุ ยกตีนกดผ้ าขึ ้น และดึง
ด้ ายด้ านบนและด้ านล่างไปทางด้ านหลังตีนกดผ้ าตัดด้ ายโดยเหลือปลายด้ ายทิ ้งไว้ ประมาณ 6 นิ ้ว
เย็บตามขันตอนนี
้
้อีกครัง้ โดยให้ ฝีเข็มห่างจากแถวแรกประมาณ ¼ นิ ้ว เมื่อเย็บแถวที่ 2 เสร็จแล้ ว
ให้ จบั ผ้ าพร้ อมกับดึงด้ ายจากไส้ กระสวยเพื่อสร้ างจีบ จากนันจึ
้ งเก็บปลายด้ าย
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การปั กตรึง
การตัง้ ค่าจักรเย็บผ้ า
- ลาย : เลือกลวดลายซิกแซ็ก
- ความกว้ างฝี เข็ม : หลากหลาย (ขึ ้นอยู่กบั ความกว้ างของเชือก)
- ความยาวฝี เข็ม : หลากหลาย
คาแนะนาในการเย็บ
การปั กตรึงคือเทคนิคการเย็บซิกแซ็กอย่างง่ายทับเชือกเส้นบาง
ใช้ สาหรับตกแต่งเสื ้อแจ็กเกตและชิ ้นงานอื่นๆ เริ่มต้นโดยใช้ ดนิ สอวาดลายบนผ้ า
วางเชือกใต้ ช่องเปิ ดที่อยู่กึ่งกลางของตีนกดผ้ าและเริ่มเย็บซิกแซ็กทับเชือก
โดยที่เข็มจะปักลงทางด้ านซ้ ายและขวาของเชือกตกแต่ง ขณะที่เย็บ ให้ เย็บไปตามลายที่ออกแบบ
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การบารุ งรักษา
ข้ อควรระวัง
ถอดปลัก๊ จากเต้ าเสียบทุกครัง้ เมื่อทาความสะอาดจักรเย็บผ้ า
การถอดแป้นฟั น
หมุนวงล้ อจนกระทัง่ เข็มอยู่ตาแหน่งสูงสุด ถอดแป้นฟันด้วยการขันสกรูด้วยไขควงตามรูป (1)
การทาความสะอาดฟั นจักร
ถอดกระสวยจักรออกและปั ดด้ วยแปลงที่มีมาพร้ อมกับจักรทาความสะอาดให้ ทวั่ บริเวณ (2)
การทาความสะอาดและหล่ อลื่นจานกระสวย
ถอดกระสวยจักรออก บิดที่ยึดชุดกระสวยออกตามรูปที่ (3) ไปทางด้ านข้ าง ถอดฝาครอบจานกระสวย (4)
และนาจานกระสวย (5) ออก จากนันท
้ าความสะอาดด้ วยผ้ านิ่ม หยอดน ้ามันหล่อลื่นตรงจุดที่ชี ้ (6)
ประมาณ 1-2 หยด ด้ วยน ้ามันจักรซิงเกอร์
หมุนวงล้ อจนกระทัง่ ร่องกระสวย (7) เลื่อนมาอยู่ทางซ้ าย ใส่จานกระสวย (5) และฝาครอบจานกระสวย
กลับที่เดิม จากนันบิ
้ ดที่ยดึ ชุดกระสวยเข้ าตามเดิม และปิ ดแป้นฟั น
ข้ อสาคัญ
ควรกาจัดใยผ้ าและเส้นด้ ายออกจากบริเวณชุดกระสวยอย่างสม่าเสมอ และควรบารุงรักษาจักรเย็บผ้ า
อย่างสม่าเสมอ
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คู่มือในการแก้ ปัญหา
ปั ญหา
ด้ ายบนขาด

ด้ ายล่างขาด

ฝี เข็มกระโดด

เข็มหัก

สาเหตุ
1. ร้ อยด้ ายไม่ถกู ต้ อง
2. ปรับด้ ายตึงเกินไป
3. ขนาดด้ ายเส้นใหญ่เกินไปสาหรับเข็ม
4. ใส่เข็มไม่ถกู ต้ อง

2.
3.
1.
2.
3.
4.

ร้ อยด้ ายในกระสวยไม่ถกู ต้ อง
ด้ ายล่างตึงเกินไป
ใส่เข็มไม่ถกู ต้ อง
เข็มชารุด
ใช้ เข็มผิดขนาดหรือใช้ ไม่เหมาะสมกับงาน (ผ้ ายืด)
ใส่ตีนกดผ้ าไม่ถกู ต้ อง

การแก้ ไข
1. ร้ อยด้ ายใหม่อีกครัง้
2. ปรับความตึงหย่อนด้ ายลดลง (ลดหมายเลขลง)
3. ใช้ เข็มที่ใหญ่ขึ ้น
4. ถอดเข็มออกและใส่เข็มอีกครัง้ โดยหันด้ านแบนหันทางไปทางด้ านหลัง
ของจักร
5. ถอดหลักด้ ายออก แล้ วกรอด้ ายใหม่
6. เปลี่ยนเข็มใหม่
1. ถอดและใส่กระสวยอีกครัง้ และลองดึงด้ ายในกระสวย ซึ่งจะต้ องดึง
ออกมาได้ อย่างลื่นไหล
2. ตรวจสอบกระสวยและไส้ กระสวยอีกครัง้
3. ลดความตึงหย่อนด้ าย
1. ถอดและใส่เข็มอีกครัง้ (ด้ านแบนหันทางไปทางด้ านหลังของจักร)
2. เปลี่ยนเข็มใหม่
3. เลือกเข็มที่เหมาะสมกับชนิดของด้ ายและผ้ า (ใช้ เข็มสาหรับผ้ ายืด)
4. ตรวจสอบและใส่ตนี กดผ้ าอีกครัง้

1.
2.
3.
4.

ดึงผ้ าขณะเย็บ
เข็มชนตีนกดผ้ า
ใส่เข็มไม่ถกู ต้ อง
ขนาดของเข็มหรือด้ ายไม่เหมาะสมกับผ้ า

1.
2.
3.
4.

5. ด้ ายพันอยู่ที่หลักด้ าย
6. เข็มชารุด
1. ใส่กระสวยไม่ถกู ต้ อง
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อย่าดึงผ้ า
ใช้ ตนี กดผ้ าให้ เหมาะสมกับชิ ้นงาน
ใส่เข็มอีกครัง้ (ด้ านแบนหันทางไปทางด้ านหลังของจักร)
เลือกเข็มที่เหมาะสมกับชนิดของด้ ายและผ้ า

ปั ญหา
ฝี เข็มหย่อน

ตะเข็บเป็ นปมหรือย่น

ฝี เข็มไม่เรียบ, การป้อน
ผ้ าไม่ลื่นไหล
จักรเย็บผ้ าทางานเสียง
ดัง

จักรทางานติดขัด

สาเหตุ
1. ร้ อยด้ ายไม่ถกู ต้ อง
2. ใส่ด้ายในกระสวยไม่ถกู ต้ อง
3. ใช้ เข็ม/ด้ าย/ผ้ าไม่สอดคล้ องกัน
4. ปรับความตึงหย่อนด้ ายไม่ถกู ต้ อง
1. เข็มเล่มใหญ่เกินไปสาหรับชนิดของผ้ า
2. ปรับความยาวฝี เข็มไม่ถกู ต้ อง
3. ด้ ายตึงเกินไป
1. ด้ ายไม่มีคณ
ุ ภาพ
2. ร้ อยด้ ายในกระสวยไม่ถกู ต้ อง
3. ดึงผ้ าขณะเย็บ
1. ไม่ได้ หยอดน ้ามันหล่อลืน่ จักร
2. มีเศษผ้ าหรือน ้ามันตกค้ างสะสมตรงร่องจานกระสวยหรือ
บริเวณหลักเข็ม
3. ใช้ น ้ามันที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ
4. เข็มชารุด
1. มีเศษด้ ายติดอยูใ่ นร่องจานกระสวย

การแก้ ไข
1. ตรวจสอบการร้ อยด้ าย
2. ใส่ด้ายในกระสวยให้ ถกู ต้ อง
3. ขนาดของเข็มจะต้ องเหมาะสมกับชนิดของผ้ าและด้ าย
4. ปรับความตึงหย่อนด้ ายให้ เหมาะสม
1. เลือกเข็มที่บางกว่าเดิม
2. ปรับความยาวฝี เข็มอีกครัง้
3. ปรับลดความตึงหย่อนด้ าย
1. ใช้ ด้ายที่มีคณ
ุ ภาพ
2. ถอดกระสวยออกมา และร้ อยด้ ายให้ ถกู ต้ อง จากนันจึ
้ งใส่กลับคืน
3. อย่าดึงผ้ าขณะเย็บ ปล่อยให้ ผ้าเลื่อนไปตามฟั นจักร
1. หยอดน ้ามันหล่อลื่นที่สว่ นต่าง ๆ ของจักร
2. ทาความสะอาดตามร่องจานกระสวยและฟั นจักร
3. ใช้ น ้ามันจักรซิงเกอร์
4. เปลีย่ นเข็มใหม่
1. ถอดด้ ายบนและกระสวยออกมา หมุนวงล้ อเดินหน้ าและถอยหลัง ดึงเศษ
ด้ ายที่ติดอยู่ออกมา และหยอดน ้ามันหล่อลื่นจักรตามคูม่ อื
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