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Vyšívací stroje
 (7 mm max. šíře)

Elektronické modely
(7 mm/5 mm šíře)

Modely s rotačním chapačem

(6,5 mm max. šíře)

Modely s rotačním chapačem
(5 mm max. šíře)

Coverlocky              Vysokorychlostní stroje

Vícejehlové vyšívací stroje                                  Kombinované overlock-
coverlock stroje

Stroje na punching

Modely s kyvným 
CB chapačem

Overlocky
*mimo modely 203,888

Pouze vyšívací stroje

Elektronické stroje s 
AcuFeed systémem

(7 mm max. šíře)

N

Šicí a vyšívací modely se 
systémem AcuFeed (9 mm)

Vyšívací stroje (9 mm max. 
šíře)

Elektronické modely
(9 mm max. šíře)

Elektronické modely s AcuFeed 
systémem (9 mm max. šíře)

Šicí stroje Janome - 
Rychlý průvodce patkami
Pomocí tohoto rychlého průvodce zjistíte, jaké 
patky a příslušenství jsou vhodné pro 
jednotlivé šicí stroje Janome.

A B

D EC

G HF

J KI

ML

P QO

Maximální šířka klikatýh stehů se pohybuje od 5 do 9 mm v závislosti na modelu šicího stroje.  

AcuFeed Flex je funkce dostupná pouze u prémiových modelů šicích strojů Janome.  

Tento systém využívá horní podávací zoubky spolu se spodními podávacími zoubky pro jemné 

podávání několika vrstev látky. Horní podávací zoubky pohybují při pohybu spodních zoubků 

látkou, přičemž je podávána horní i spodní vrstva látky najednou. 

V sortimentu Janome naleznete tři typy Acufeed Flex patek: Dvojitou, jednoduchou a 

profesionální. 

Vysoký dřík znamená, že je držák přítlačné patky nainstalován ve vyšší poloze.  

Většina šicích strojů s vyšívacími funkcemi a / nebo systémem AcuFeed je vybavena držákem 

přítlačné patky s vysokým dříkem. 

Nízký dřík znamená, že je držák přítlačné patky instalován v nižší poloze. 

klíčová informace č. 1

hlavní informace č. 2

hlavní informace č. 3

AcuFeed Systém

Vysoký a nízký dřík přítlačné patky

Maximální šířka klikatého stehu
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Max.  
šířka 

cikcaku
Funkce    Dřík   AcuFeed

systém Název modelu

A

Vyšívací a šicí stroje 
(šířka max. 7mm) a

Skyline S3 7 mm Vys. Ne
Skyline S3 MC11000 MC1000/10001 MC9700 MC9500 MC9000 MC8000 MC5700

863 860 850 857 853 832 830 834

B     Vyšívací modely          
MC500E MC350E/300E MC200E

864 852 856

C 7 mm Vys. Ano        
MC7700QCP MC6600P MC6500P

858 846 846

 (7/5mm šířka)     7 mm Níz. Ne

Elektronické modely
se systémem 

AcuFeed (7 mm)
   a

MC6500P

D Elektronické modely                                                           MC5200 MC4900 MC4800 MC3500/3000 DC4030
3160QDC

2160DC/2030DC

5270QDC
5300QDC
5120QDC                  

DC7100/DC6030
DC4100

844 847 841 840 807 808 809 842

E
Modely s horizontálním 

chapačem (šířka 6,5 
mm)

6.5 mm Níz. Ne
6019QC/6125QC MyStyle series HD2200

MyExcel 18/23
Decor 

5124/5024/5018
MyExcel4014

4018/4023/4123
MS5027/MS5021                    
CS5031/SC5021

503 654 753 757 751 505

F
Modely s rotačním 

chapačem 
 (šířka 5 mm)

5 mm Níz. Ne

Sewist 625E           
525S/521/                      
725S/721

FD216/212/206                         
Sew Mini Platinum Jem Gold2 Jem Gold Harmony

4045/4052

507 508 661 660 502

G
Modely s kyvným 

CB chapačem 5 mm Níz. Ne
L-392/372 L-393/373 423S/415/405 JR1012 3012/3016/3022 311 1580LX 920

731 721 303 743 306 311 748 304

H Overlocky   
ML744D ML644D 990-90th 

anniversary 8002D
ML634D/1110DX                
DreamLock 70D        

EzyLock604D
ML213 9102D AT2000D

modely          7 mm Vys. Ne

794 791 789 792 788 790 793 799

I Cooverlocky        
900CP 1000/2000CPX

795 796

J Vysokorychlostní     1600P HD9P

767C 767F

K Stroje na punching         
FM725

725

L Vícejehlové modely                                                                   
MB-4 MB-4S MB-7

770 770 771

M Kombinované overlock-
coverlock modely

1200D 1100D

797A 797C

N
Vyšívací a šicí 
modely se systémem  
Acufeed (9 mm)

9 mm Vys. Ano           
MC15000 MC14000 MC12000 Skyline S9

862A 862F 859A 862SA

O
Vyšívací a šicí 

modely
(šířka 9 mm)

9 mm Vys, Ne
MC9900

861

P
Elektronické modely 

se systémem AcuFeed
(šířka 9 mm)

9 mm Vys. Ano          
Skyline S7 Skyline S6

(9 mm šířka) 9 mm Vys. Ne

MC9450QCP
MC9400QCP MC8900QCP MC8200QCP MC6700P CM7P

863 863 865 858 858 866 867

Q Elektronické modely                                                        Skyline S5

863

2021/03/31

Funkce
Max.  
šířka 

cikcaku
 Dřík     AcuFeed

systém Název modelu

A

Vyšívací a šící 
modely (šířka 7 mm) 

a
Skyline S3

7 mm Vys. Ne
MC5000

830

B Pouze vyšívací modely

Elektronické modely
se systémem AcuFeed 

(šířka 7 mmh)
     a

MC6500P

C 7 mm Vys. Ano

D (7
Elektronické modely 7 mm Níz. Ne

DC3018/DC3030
DC3060/DC8350

8330
6260QC Jem Platinum TS100Q                                          

TS200Q

M50QDC
M100QDC
M200QDC

S-750 M30A

843 845 806 811 812 749 805

Modely s horizontálním 
chapačem (šířka 6,5 

mm)
E 6.5 mm Níz. Ne

Modely s rotačním 
chapačem

 (šířka 5 mm)
F 5 mm Níz. Ne

Modely s kyvným 
CB chapačemG 5 mm Níz. Ne

RX18S Harmony
2039/2049

722B 302

H Overlocky

I    Coverlocky

J Vysokorychlostní
modely        7 mm Vys. Ne

K Needle punching model

L Multi-needle models

M Kombinované overlock-
coverlock modely

Vyšívací a šicí 
modely se systémem 
AcuFeed  (9 mm)

N 9 mm Vys. Ano

Vyšívací a šicí 
modely

(šířka 9 mm)
O 9 mm Vys. Ne

P
Elektronické modely 

se systémem AcuFeed
(šířka 9 mm)

9 mm Vys. Ano

Q Elektronické modely
(9mm šířka)   9 mm Vys. Ne



Ještě příjemnější šití

776

Příslušenství Janome vám pomůže zpohodlnit a zpříjemnit vaše šití.

Všechny naše doplňky byly vyvinuty tak, aby se daly snadno používat a umožnily vám

vytvářet překrásné výsledky. Prvním krokem k rozšíření vašich šicích dovedností je

však výběr správného příslušenství. Myslete na své projekty a nechte se při tvorbě

svých projektů vést a inspirovat naším katalogem.

JANOME KVALITA 

KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO BĚŽNÉ ŠICÍ STROJE                      

PRO OVERLOCKY

PRO COVERLOCKY

PRO PROFESIONÁLNÍ OVERLOCKY  

A COVERLOCKY

PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ STROJE

PUNCHING - VPICHOVÁNÍ

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

7

12

13

33

39

43

47

54

57

Exklusivní funkce Janome patek a příslušenství vám dávají větší kontrolu features of Janome 

presser feet and accessories give you more control and accuracy for a higher quality finish. 

Calculated for effectiveness and full of originality, you can be assured that the history and 

tradition of quality Janome engineering is behind not only every sewing machine, but every 

presser foot and accessory as well.

Speciální drážky na spodní straně patek podporují optimální vedení látky 

pro nejlepší výsledky. Diagonální držáky vlevo na obrázku na spodní 
straně patky na slepý lem zlepšují kontakt s látkou spolu se středovou 

vodící deskou pro přesnější slepé lemy. Vpravo vidíme vývody na spodní 
straně cik cak patky, které pomáhají zachytávat nit během šití a 

vylepšovat tak kvalitu stehu.  

Drážky vodící látky a nit

Kdo by někdy nebyl frustrován při přešívání silnějších švů. I když většinou volný 
náklon patky oceníte, někdy může tato funkce pracovat proti vám, třeba právě v 
případě, kdy přešíváte silnější steh. Aby vám s šitím přes ty nejsilnější švy 
usnadnilo práci Janome na svou cik cak patku usadilo knoflík, který ji 
horizontálně zaaretuje rovnoběžně se stehovou deskou pro snadné šití přes 
oblasti s výrazně vyšší tloušťkou. Tuto funkci lze rovněž využívat i na počátku 
šití silnějších materiálů. 

Aretace náklonu patky

Většina přítlačných patek je plochá. Co ale dělat v okamžiku dokončení 
lemů a hran, kdy je materiál na levé straně od jehly výrazně silnější než 

na straně pravé? Zde přichází ke slovu speciální patka s možností 
náklonu a pásy od Janome. Patka umožňuje náklon doprava či doleva a 

její pásy nezávisle přitlačují látku pro výjimečnou kontrolu i při přešívání 
nejsilnějších švů. 

Pásy pro větší kontrolu

Od nápadu k realitě. Když naši zákazníci říkají: "nebylo by skvělé, 

kdyby...", jejich nápadům vždy nasloucháme. Patky, které přichází v 

tomto výměnném setu jsou lehce zaměnitelné a vodítko s 1/4 palcovým 

průzorem pro patku na quiltování lze snadno vyjmout. To znamená, že 

patky lze přesně usadit, přičemž vám jedna sada nabízí širokou škálu 

funkcí.  Právě proto tyto nástroje plní uspokojují potřeby uživatelů, díky 

čemuž jsou také tolik populární. 

Více funkcí - jedna sada patek

Řemeslná práce Janome pro kvalitnější šití

JANOME KVALITA



846-407-007 ABCDEFGHIJKLMNOP

846-410-003 C

202-149-004 N P

202-031-002   ABCDEFGHIJKLMNOP

202-103-006       N P

846-413-006 ABCDEFGHIJKLMNOP 202-102-005 ABCDEFGHIJKLMN P

*  Stehová deska kompatibilní pouze s  MC6600P

ACUFEED 1/4 PALCOVÁ PATKA

202-125-004 ABCDEFGHIJKLMNOP

ACUFEED QUILT PATKA

98 9

Janome opravdu spojilo vestavěnou kráčející 

patku s unikátním systémem 7bodového 

podávání. Jelikož je horní vrstva podávána v 

perfektním souladu se spodní vrstvou, 

všechny látky jsou podávány hladce, a tím 

myslíme i ty nejklouzavější, jako je samet či 

silné vrstvy quiltů a jejich výplní či těžké 

domácí dekorace. Perfektní podávání rovněž 

znamená perfektní vyrovnanost vzorů, jako 

jsou šachovnice či plédy.   

Kromě původního dvojitého typu patky lze nyní využít i 

jednoduchý typ, což ještě rozšiřuje možnosti šití.  
AcuFeed Flex™ udržuje nejsilnější vrstvy v perfektní 
synchronizaci s podavači. Patky AcuFeed Flex™ si 

rychle zamilujete, protože s nimi vytvoříte ty 

nejnadýchanější quilty, snadno našijete zipy či 

zarovnáte každičký šev! 

Systém podávání látky AcuFeed Flex™ je plně 

odnímatelný a lze jej snadno odstranit v momentě, kdy 

není používán. Jednoduše si vyberte přítlačnou patku, 

která odpovídá vašim potřebám a usaďte ji. Jakmile ji 

nepoužíváte, vycvakněte ji a uložte ji do některé z 

přihrádek na příslušenství. K dispozici je vám několik 

dvojitých i jednoduchých typů patek pro různé úkony. 

ACUFEED:
Zabudovaný systém podávání

ACUFEED FLEXTM  

Duální podavače - dvojitý typ:

Dvojitý typ duálního podavače vám poskytne 
vynikající stabilitu při šití díky svým širším 
rozměrům. Aktivujte exkluzivní systém 
podávání látky  AcuFeed™ /AcuFeed Flex™ a 
nechte se unášet precizním pohybem vašeho 
projektu pod jehlou.  

Vodítka okrajů látky vám pomohou 

ušít perfektní 1/4 palcové švy, což se 

hodí zejména pro patchwork. Malý 

otvor na jehlu na stehové desce brání 
materiálu být natlačen pod stehovou 

desku. 

ACUFEED 1/4 PALCOVÁ
PATKA A DESKA

Přední část patky byla odstraněna 
pro lepší výhled na šitou plochu. 
Skvělé pro aplikace, 
monogramování, cutwork a 
quiltování. 

ACUFEED 
OTEVŘENÁ PATKA

Středový vodič umožňuje perfektní 
vedení materiálu uprostřed švů a e 
jeho prošívání. Používá se při šití s 
různou pozicí jehly, je rovněž 
perfektní při prošívání či podšívání 
lícové strany látky.  

ACUFEED PATKA SE 
STŘEDOVÝM VODIČEM

Kruhový otvor v patce přidržuje nit 
na místě a umožňuje tak velice 
kvalitní šití přímého stehu. 
Doporučujeme využívat spolu se 
stehovou deskou pro přímý steh.  

ACUFEED PATKA 
PRO ROVNÉ ŠITÍ

JANOME KVALITA JANOME KVALITA



202-127-006                                ABCDEFGHIJKLMN P 202-128-007                             ABCDEFGHIJKLMN P

1 0 1 1

Tato patka je schopna podávat látku. 

Je vhodná zvláště při prošívání 
okrajů látky a šití na úzkých pruzích 

materiálu. 

ACUFEED PATKA S 
DRŽÁEKM Zipy lze našít k plastem potažené 

látce, kůži i jiných nepoddajným 

materiálům bez sebemenších 

problémů.  .

ACUFEED PATKA NA ZIP

Duální podávání - jednoduchý typ:

Díky tomuto typu podavače se jednoduše 

dostanete co nejblíže k šitému materiálu. To 

je vhodné zejména pro šití okrajů látky nebo 

při našívání zipů. Běžná jednoduchá patka a 

jednoduchá patka na našívání zipů jsou 

dostupné pouze pro systém podávání  
AcuFeed Flex™.

JANOME KVALITA



200-331-009 ABCDEFGHI

202-023-001 ABCDEFGHI

200-125-008 ABCDEFGHIJKLMNOP

202-083-009  NOPQ

202-086-002 NOPQ

202-102-005 ABCDEFGHIJKLMNOP

ACUFEED PATKA NA PŘÍMÝ STEH

1 31 2

                     KATALOG
                     PŘÍSLUŠENSTVÍ

Použití správné přítlačné patky a
ostatního příslušenství pro
zvolený projekt jeho dokončení nejen
usnadňuje, ale zároveň vám umožňuje
dosáhnout ještě hezčích výsledků. To
znamená méně vad na kráse a více radosti
z šití. Nechte se tímto katalogem vést k
vhodnému příslušenství dle svých potřeb.
Pomocí tohoto pomocníka si můžete
rychle ověřit kompatibilitu jednotlivých
komponentů s vašim šicím
strojem Janome.

PATKA NA PŘÍMÝ STEH
Patka na přímý steh má spodní stranu 
plochou, což poskytuje rovnoměrný 
přítlak proti podavačům a zároveň má 
také zakulacený otvor na jehlu, což 
poskytuje výhodu větší podpory okolo 
jehly a brání v přeskakování stehů a 
krčení látky.  

PATKA NA APLIKACE

Tato přítlačná patka je kratší než 

většina patek, díky čemuž je 

manévrování okolo křivek a rohů 

při našívání aplikací mnohem 

snazší. Patka je vyrobena z 

průhledného plastu pro lepší 
výhled na šitou oblast. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BĚŽNÉ
ŠICÍ STROJE
Běžné šicí stroje jsou všestranné a uživatelsky
přívětivé. Rozšiřte svůj repertoár o přítlačné patky
a příslušenství od Janome.



200-316-008 ABCDEFGHI

200-142-001 ABCDEFGHIJKLMNOP

202-218-005 ABCDEFGHI

200-337-005 ABC GHI

200-340-001 ABCDEF

200-325-000 ABC GHI

200-349-000 ABCDEF

200-127-000 ABCDEFGHI

859-839-002 NOPQ

200-329-004 ABCDEFGHI

200-141-000 G

202-091-000 NOPQ

202-201-005 NOPQ

1 51 4

LÁTACÍ PATKA
Občas nazývaná také jako vyšívací patka se 
používá pro "volné" vyšívání a látání pro 
zajištění správného formování stehů, 
minimalizování přeskakování stehů a krčení 
látky, přičemž během pohybování látkou 
chrání vaše prsty. Otevřený typ patky 
výrazně zvyšuje viditelnost stehů a je zváště 
populární u quilterů.  

VÁLEČKOVÁ PATKA

PATKA S POSUVNÝM VODÍTKEM

Jak její název napovídá, tato patka má ve své 

spodní části válečky, které se valí po látce a 

při přešívání těžkých švů a nerovných 

povrchů se chovají podobně, jako pásy na 

buldozeru, válečky se pohybují volně mezi 

patkou a podavači, takže patka snadno 

překonává různé stupně tloušťky látky. 

Rovněž je vhodné ji využít při šití lepkavé 

kůže či vinylu.  

Tato patka je ideální pro šití 5/8" švové 

záložky a její nastavitelné vodítko vám 

umožňuje precizní šití po okrajích a 

lemování. 

(BĚŽNÁ)    (OTEVŘENÁ)

ULTRA KLUZKÁ STEHOVÁ DESKA A PATKA

Odlita ze speciální pryskyřice, která umožňuje 
snadnější šití přilnavých materiálů, se ultra kluzká 
patka snadno pohybuje při šití umělé kůže, semiše, 
vinylu či dokonce plastikových látek. Toto 
příslušenství umožňuje pohyb látky bez tahání, takže 
na tyto povrchy můžete šít, jako by byly zcela běžné.  

(ULTRA KLOUZAVÁ DESKA I PATKA)

(ULTRA KLOUZAVÁ PATKA)



200-315-007 ABCDEF

200-124-007 G

202-096-005 NOPQ

822-804-129 ABCDEF

200-129-002 G

859-806-011 NOPQ

*1 Foot is made of metal.

*1

200-313-005 ABCDEF

200-140-009 G

202-099-008 NOPQ

200-137-003 ABCDEFGHI

859-813-000 NOPQ

846-410-003 C

202-149-004 N P

1 71 6

Tato patka slouží foot is for creating soft gathers in 
lightweight fabrics. The underside of the foot is raised 
behind the needle and has a thick bar in front of the 
needle to gather and attach
a ruffle onto a flat piece of fabric simultaneously. Use a
ruffler to obtain a more dramatic gather.

PATKA NA SATÉNOVÉ STEHY

Pro šití hustých klikatých stehů. Spodní část 

patky je zkosená pro snadný průchod nitě 

při šití dekorativních či saténových stehů. 

Patka je vytvořena z průhledného plastu pro 

snazší výhled na oblast šití. 

APLIKAČNÍ OTEVŘENÁ PATKA

ŘASÍCÍ PATKA  LEMOVACÍ PATKA

Otevřená přední část této patky usnadňuje 

výhled na šitou patku. Tuto patku lze použít 

pro quiltování, monogramování a cutwork.  

Lemovací patka se používá pro  
jednoduché našívání přehnutých 
úzkých proužků či paspulek na 
okraj látky. Je vybavena malým 
kanálkem, který přehýbá a vede 
přehyb podél okraje látky, dokud 
nedosáhne jehly. Lze ji využít pro 
klikaté, dekorativní i přímé stehy. 
Využít můžete proužek o šířce 10 
mm - 14 mm. 

ACUFEED APLIKAČNÍ OTEVŘENÁ PATKA



822-801-001

A

B CDEF GHI

200-132-008

G

825-817-009

A

B C D E F

820-817-015

A

B C D E F

200-130-006

G

859-807-001 

NOPQ

822-808-008

A

B CD GHI

* 1  vyjma  MC3500, MC3000, 6260QC

859-810-007 

NOPQ

*1

* 1  Patka je vybavena šroubem.

*1

859-805-009

NOPQ

(NACVAKÁVACÍ)

200-333-001

A

B CDEF

941-800-000

G

202-144-009

NOPQ

829-801-002

A

B CDEF GHI

940-290-000

ABCDEF

G HIJKLMNOP

202-128-007

N P

Pro šití na jedné nebo na druhé 

straně zipu nastavte jehlu 

doprava nebo doleva. 
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PATKA NA SLEPÝ LEM
Slepé lemování může být občas docela 
tvrdým oříškem, který má rozlousknout právě 
tato patka. Ve středu patky se nachází kovové 
vodítko a na její spodní straně pak tři drážky. 
Během šití je přehyb látky pevně usazen proti 
vodítko patky pro větší přesnost, zatímco 
drážky na spodní straně brání nechtěnému 
klouzání. Jehla se pohybuje přes vodítko, 
čímž uvolňuje napětí horní nitě, takže je 
provedení stehu téměř neviditelné.   

V kombinaci s obšívacím  stehem 
umožňuje niti obalovat se okolo okraje 
patky, čímž brání jejímu párání. Patka 
navádí látku a udržuje její okraje ploché 
kompenzováním nedostatku tření v 
momentě, kdy jehla vytváří pravý steh. 

OBŠÍVACÍ PATKA

Pomocí overlockové  patky dodáte 

okrajům vašich švů profesionální 
nádech. Patka je zvláště vhodná při 
začišťování středních a těžkých tkanin, 

jako je tvíd, gabardén či bavlna.  

OVERLOCKOVÁ / OBRUBOVACÍ PATKA

OBŠÍVACÍ  PATKA                                                                                                                                                                                  PATKA NA ZIPY

Tuto patku lze použít pro šití na 

obou stranách zipu. Okraj patky 

navádí zip a zajišťuje jeho 

správné uložení.  

PATKA NA SKRYTÝ (CONCEAL) ZIP
Kvalitní oděvy na sobě často mají 
neviditelný zip. Tyto zipy jsou domácími 
švadlenkami často opomíjeny, což je 
obrovská škoda, protože vám vždy 
zajistí úspěch. Neviditelné zipy jsou 
vhodné pro všechny typy látek, od 
jemného hedvábného žerzeje po vlnu a 
tvíd. Klíčem úspěchu je dostat jehlu co 
nejblíže zipu, čehož patka dosahuje 
jemným odrolováním zipu těsně před 
vpíchnutím jehly. Jakmile je usazen, 
vypadá zip téměř jako součást švu. 

(NACVAKÁVACÍ)

Tuto patku lze využít také pro 

našívání paspulky u silnějších 

paspulek či kedrů.  

ACUFEED PATKA NA ZIP

CONCEAL je registrovaná obchodní značka YKK Corporation.

200-334-002

A

B C

200-342-003

DEFG

(SCREW ON)



323-77-77 A B C D E F G H I J K L

200-326-001 ABCDEF

202-043-007 G

202-081-007 NOPQ

820-809-014 ABCDEFGHI

202-044-008 G

859-804-008 NOPQ

202-080-006 NOPQ
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MC6500P, 4120QDC,

*2 MC12000 pouze

 * 
3
 
 
 
vyjma 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC,

*4 DC6030 pouze

*5 MC15000 pouze

200-317-009 ABCDEF

200-328-003 G

202-094-003 NOPQ

202-093-002 NOPQ

200-314-006 ABCDEF

202-088-004 NOPQ

*1 *2503-813-008 A C N P

200-324-009

202-213-000

B DEF

BDEF N    O  Q
*3

*4 *5
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Válečková patka je vhodná pro použití se všemi šicími stroji pro eliminaci prokluzů či 
krčení na elastických látkách, žerzeji a pleteninách či obtížně podávaných látkách. 
Patka rovněž umožňuje náklon doleva a doprava a její pásy nezávisle přichycují látku 
pro perfektní podávání i v oblastech, kde má látka nesourodou tloušťku, zvláště pak 
při lemování silnějších látek.

C*A
Při použití klikatého stehu nastavte šířku stehu na méně než 5mm.  

OBRUBOVACÍ PATKA

Obrubovací patka bývá občas označována jako rolovací. Používá se k 
šití rolovacích lemů, jež obvykle nalezneme ve spodních částech košil, 
ubrusů a podél volánků. Obrubovací patka je navržena s rolovaným 
podavačem v její horní části a rovnou drážkou v části spodní, která 
určuje šířku hotového lemu. Sada patek 4 mm / mm umožňuje ji 
použít na těžkých látkách.  

     PŘÍPRAVEK PRO SLEPÝ LEM              LEMOVACÍ PŘÍPRAVEK      ŠIROKÝ LEMOVACÍ PŘÍPRAVEK

Přípravek na slepý lem umožňuje 

přesné podávání látky pro 

dosažení rovnoměrných slepých 

lemů.  

Lemovací přípravek je nastavitelný a 

umožňuje vám našít přehnutý 

proužek pásky látky až o šíři 20 mm. 

Přípravek na široký lem umožňuje šití 
širokých rolovaných lemů v 

následujících velikostech: 1/2 palce, 

3/4 palce a 1 palec. 

SADA OBRUBOVACÍCH PATEK
 (4 mm & 6 mm hems)

PATKA NA ROLOVANÝ LEM

OBRUBOVACÍ PATKA (6 mm)                                                                        ZAKULACENÁ OBRUBOVACÍ PATKA

OBRUBOVACÍ PATKA (4 mm)

VÝPUSTKOVÁ PATKA (úzká)

VÝPUSTKOVÁ PATKA (široká)

SADA DVOU PATEK (úzké a široké drážky)

JEDNA PATKA (mělké rýhování)

VODIČ PROVÁZKU
Vodič provázku je veden držákem v místě krytu
cívkového pouzdra a napomáhá podávat perleťovou
bavlnu či jiné provázky, čímž usnadňuje šití
kordovaných výpustků. V sadě jsou obsaženy dva
vodiče: jeden pro šňůrku do 1,5 mm v průměru a
druhý pro šňůrku 2,5 mm v průměru.

PATKA NA VÝPUSTKY
Tato patka se používá společně s 2 mm dvojjehlou pro vytváření několika řad

výpustků najednou. Drážky na její spodní straně usnadňují šití několika

rovnoběžných a rovnoměrně odsazených řad výpustků.

Nemáte-li k dispozici vlastní paspulku 
nebo si prostě jen chcete vytvořit 
vlastní, patka na paspulky je vašim 
nejlepším pomocníkem. Patka na 
paspulky (někdy též chybně nazývaná 
kordovací patka) má na spodní straně 
dvě drážky, které při tvorbě 
paspulkové pásky přidržují a překrývají 
provázek. Rovněž ji lze použít pro 
našívání paspulky. Maximální velikost 
paspulky je 5mm .

PATKA NA PASPULKY

ROTAČNÍ PATKA



PATKA NA KORÁLKY                                                                 Našívání korálku a perel bylo vždy
zdlouhavým úkolem, avšak s touto patkou
tento úkol splníte levou zadní a vytvoříte tak
krásnou ozdobu. Tato technika je populární pro
svatební šaty, večerní róby, důmyslné / běžné
oděvy či různé složitější projekty.  V sadě jsou
obsaženy dvě patky: s úzkou drážkou pro
korálky do průměru 2 mm a s širší drážkou pro
korálky od 2,5 - 4 mm v průměru.

ŘASÍCÍ APARÁT

Řasící aparáty existují již velice dlouhou 
dobu, přesto se během let změnili jen 
minimálně; zůstávají však velice populární. 
Ačkoli se na první pohled může zdát aparát 
těžkopádný a komplikovaný, jeho inovativní 
design naopak činí jeho použití velmi 
snadným. Tento design usnadňuje řasení či 
plisování látky do požadovaného tvaru a 
dokonce umožňuje měnit velikost přehybů. 

943-100-000 AB DEFG

943-100-207 AB DEFG

846-415-008 ABCDEFG

202-095-004 NOPQ

200-321-006 ABCDEF

202-097-006 NOPQ

202-098-007 NOPQ

200-345-006 ABCDEF

200-126-009 G

202-085-001 NOPQ

200-332-000 ABCDEF

202-090-009 NOPQ
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SADA DVOU PATEK (úzká a široká)

PATKA NA KORÁLKY  (úzká)

PATKA NA KORÁLKY   (široká)

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ STUŽEK / FLITRŮ
Podobně, jako je s patkou na korálky 
jejich našívání mnohem snazší, s touto 
patkou je zase hračkou našívání stužek 
a flitrů. Tato patka má navržena 
vodítka, skrze která lze protáhnout 
stužku či strunu flitrů, díky čemuž je 
během šití zaručeno jejich rovnoměrné 
podávání. Mimo našití stužky lze v 
kombinaci s patkou využít široký 
žebříčkový steh s úzkou stužkou pro 
snadné vytvoření stahovací šňůrky.  

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ 3 PROVÁZKŮ Patka pro našívání 3 provázků dokáže
pojmout jeden, dva nebo tři jemné
provázky či nitě. Jelikož jsou usazeny
přímo na patku, zvolený motiv bude
perfektně dodržen a šňůrky přesně
usazeny. Přes šňůrky můžete šít
pomocí celé řady užitkových či
dekorativních stehů, čímž je usadíte na
podkladovou látku.  Výběr šňůrky, nitě
a stehu jsou pro konečný vzhled
rozhodující.



820-801-016 ABCDEF

200-136-002 ABCDEF

200-131-007 G

200-123-006 G

200-134-000 G

202-082-008 NOPQ

859-811-008 NOPQ

200-341-002 ABCDEF 846-413-006 C

202-087-003 NOPQ 202-103-006 N P

859-814-001 NOPQ

200-318-000 ABCDEF

200-330-008 G

846-407-007 C

202-031-002 C

202-125-004 N P
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PATKA NA NAŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ
Rychlé a snadné našívání knoflíků pomocí 
speciální patky. Tato patka má dvě tyče, 

které se upevňují na držák patky, čímž 

poskytují skvělou stabilitu, přičemž má navíc 

také hrubý, pogumovaný úchyt, jímž je 

knoflík během šití přidržován na místě.  

PATKA NA KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

(S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ)

Pro šití knoflíkových dírek v úzkých 
oblastech, jako jsou manžety a jiné plochy,  
kde je vyžadována větší svoboda pohybu, 
než které dosáhnete se skluznou patkou. 

PRŮHLEDNÁ PATKA NA KNOFLÍKY

SKLUZNÁ PATKA NA KNOFLÍKOVÉ DÍRKY
Vhodná pro šití snadných 4krokových 
knoflíkových dírek. (Skluzná patka na 
knoflíkové dírky je standardním 
příslušenstvím všech šicích strojů s funkcí 
šití 1krokové knoflíkové dírky).  

(REGULAR)

PROŠÍVACÍ PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM

PATKA NA 1/4 PALCOVÝ STEH
Populární patka pro patchworky k šití tolik klíčového 1/4palcového švu. 
Vodítko na patce vám umožňuje za každé situace ušít perfektní 1/
4palcový šev Vodítko lze rovněž použít všude tam, kde je třeba ušít 1/
4palcový šev, ale vodítka na stahové desce nelze použít, například při 
dokončení plochého švu. 

Velice užitečný přírůstek do vaší krejčovské dílny pro šití rovným stehem 
mezi švy. Vodítko na patce roztahuje švy, čímž vám umožňuje perfektní 
šití mezi nimi. Patka je navíc velice užitečná při dozdobení horních stehů 
podél švů. 

ACUFEED 1/4PALCOVÁ PATKA 
SE STEHOVOU DESKOU

* Stehová deska kompatibilní pouze s  MC6600P

ACUFEED QUILT PATKA

ACUFEED PROŠÍVACÍ QUILT PATKA



200-449-001 ABCDE

202-089-005 NOPQ

200-309-008        ABC

200-338-006        ABC

200-311-003        DEF

200-339-007        DEF

214-516-003 AB

214-517-004 DE

202-133-005  O  Q

214-518-005 Pro kráčející patku

200-310-002 G

202-025-003   ABCDEF NOPQ
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Jednoduše usaďte 1/4" vodič látky a 

zarovnejte jej s okrajem materiálu pro šití 
perfektních 1/4" švů. Oválný otvor v 

patce umožňuje využití jehly o šířce až  1 

mm pro vytvoření výraznějších švů.

Dodejte svému quiltu rozměry pomocí 
techniky "šití v kanálku". Středový vodič 

připojený k patce roztahuje švy pro 

pohodlné šití mezi nimi. Neomezuje se 

pouze na přímý steh - experimentujte 

také s dekorativními stehy pro ještě 

krásnější ozdobení.  

Některé techniky quiltování vyžadují 
podložení vodiče látkou. Pro tyto účely 

využijte průhlednou patku bez vodítka, 

aby se pod ní mohla látka snadno 

podávat. Značky na patce slouží jako 

vodítka pro 1/4" a 1/8" šev. 

Naprostá nezbytnost pro všechny milovníky quiltu, neboť 
pokrývá širokou škálu quiltovacích úkolů pouhým nasazením či 

sundáním dvou vodičů a použitím průhledné patky. Vytvářejte 

přesné 1/4" švy pomocí vodiče nebo vodič odstraňte a šijte 1/8" 

švy pro miniaturní projekty pomocí průhledné patky. Pro ozdobu 

quiltu nasaďte středový vodič a zajistěte si tak úhledné šití mezi 

švy pro perfektní dozdobení.  

PRŮHLEDNÁ QUILTOVACÍ PATKA S VODIČEM

SADA DLOUHÝCH VODIČŮ         Tento set obsahuje dva vodiče,
které lze usadit napravo či nalevo

od jehly a vytvářet tak rovnoběžné
řady stehů přibližně dvakrát širší
než řady vytvořené běžným

vodičem. Nasaďte jeden z vodičů
na místo na kráčející patce a

upravte vzdálenost od jehly.

Vodiče lze vložit i do držáku běžné
patky.

Na kráčející patce najdeme řadu podavačů (zoubků), které umožňují 
podávání látky bez prokluzování a eliminují tak problémy s pozdním 
podáváním spodní části látky. Kráčející patka je skvělá při prošívání, které 
lze snadno zničit nepravidelnými stehy. Patka je dodávána s quiltovacím 
vodítkem.

Sada obsahuje jednotku kráčející 
patky, otevřenou patku, quiltovací 
vodítko a nastavitelný středový vodič. 

Samostatné vodiče pro ty, jež už 
kráčející patku vlastní.

KRÁČEJÍCÍ PATKA

KRÁČEJÍCÍ PATKA S QUILTOVACÍM VODÍTKEM
 (BĚŽNÁ)

VYMĚNITELNÁ KRÁČEJÍCÍ PATKA - SADA

SET VODIČŮ PRO QUILTING - 
KRÁČEJÍCÍ PATKA

KRÁČEJÍCÍ PATKA S QUILTOVACÍM VODÍTKEM
 (OTEVŘENÁ)



SADA KONVERTIBILNÍCH PATEK
PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ

Tato sada obsahuje tři patky, které lze využít pro celou škálu 
látek pro projekty volného quiltování. Vyberte patku 
nejvhodnější pro váš úkol a nasaďte patku na držák pomocí 
rychlospojky. Všechny patky mají nastavitelnou výšku, aby bylo 
možné je využít pro bezstarostné šití přes více vrstev látky. 

*A také MC6500P, DC6030, 4120QDC a 3160QDC

*B vyjma MC6500P. DC6030, 4120QDC a 3160QDC

202-001-003 ABC

200-445-007  A C NOPQ

202-006-008 B DE

202-002-004  DE

202-146-001 ABC OPQ

*A

*B

*

* Tato sada je určena pro použití s jehlou v poloze vlevo a obsahuje také průhlednou patku pro vycentrovanou jehlu.  

202-110-006 A C NOPQ

200-434-106 ABCDEF

202-084-000 NOPQ
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Vhodná pro šití krajek a jiných látek, 

které by se o otevřenou patku 

zachytávali. Jedná se o univerzální 
patku vhodnou i pro přidržování látky 

před jehlou. 

Rovněž pro obecné použití, avšak s 

mnohem lepším výhledem na okolí 
jehly pro přesnější šití. 

Pomocí průhledné patky se můžete 
snadno pohybovat přes nevyrovnané 
vrstvy látky, jako je látka s našitým 
provázkem či stužkou nebo ji lze využít i 
pro šití klikatými stehy. 

UZAVŘENÁ PATKA                                     OTEVŘENÁ PATKA                                      PRŮHLEDNÁ PATKA

POUZDRO CÍVKY PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ A RUČNĚ VYPADAJÍCÍ STEHY
Spárujte patky pro volné quiltování s
tímto šikovným pouzdrem cívky

přednastaveným na nižší napětí  pro

ještě lepší kontrolu.

SET PATEK PRO QUILTING S PROVÁZKEM

Užijte si ozdoby vašich projektů 
šňůrkami, pásky a přízemi pomocí 
volného šití. Klikatý steh 
usnadňuje perfektní šití jakékoli 
linie či tvaru. Obsahem jsou dvě 
různé patky pro různou tloušťku 
látky. 

BORDUROVACÍ PATKA

Pomocí tohoto bordurovacího setu ytvářejte 

rovnoměrně odsazené řady dekorativních 

stehů. Horizontální červená linie se odpovídá 

poloze vpichu jehly každé řady a vertikální 
linie umožňují přesné zarovnání s ostatními 

řadami.



200-428-004 ABCDE

200-444-408 ABCDEF NOPQ

202-106-009 A C N P　

202-135-007 D  F N  OP  Q  

202-107-000  B D　EF

202-100-003                       NOPQ

202-147-002 ABCDE

202-134-006 A B N O

627-569-704 A B N O

*A

*C*G

*A

*B

*1  MC350E pouze

*2  MC300E. MC200E

*B *F

*E *I*D*H

 *1 také 6260QDC,6125QC,6019QC,MC6500P,4120QDC,

 

3160QDC,2160QDC,My style100

*2 MC12000pouze

*3 vyjma 6260QC,6125QC,6019QC,MC6500P,4120QDC,
3160QDC,2160QDC,DC6030,MyStyle100

*4 DC6030

*5 MC15000 pouze

*6 vyjma S7, MC9400QCP, MC6700P, CM7P

*7 vyjma S3

*8 S3

*9 S7, MC9400QCP, MC6700P, CM7P
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VODIČ PRO NAŠÍVÁNÍ STUŽKY

Vytvářejte originální stužky pomocí dekorativních stehů či 

písmen. Design vodítka zajišťuje snadné nasazení a 

automatické vycentrování, zatímco průhledný stabilizátor 

zvyšuje stabilitu stehů. Dodejte svým projektům na originalitě 

a vytěžte z dekorativních stehů vašeho stroje maximum.  

Díky patce na knoflíkové dírky R usazené na 

stabilizační destičce stroj podává různé typy a 

tloušťky látek mnohem snadněji místo toho, aby 

látku kouskoval a způsoboval zasekávání jehly.  

PATKA NA KNOFLÍKOVOU DÍRKU
SE STABILIZAČNÍ DETIČKOU

Vodítko této patky zarovnává okraje / švy látky pro 
úhledné rovnoběžné šití okrajů a prošívání s naprostou 
lehkostí. Nastavte vodič otáčením šroubu pro precizní 
zarovnání okraje / švu.  

Toto pouzdro cívky umožňuje snadné upravení napětí 
niti při vyšívání neznačkovými cívkami.  Pouzdro cívky 
je označeno ŽLUTOU tečkou pro jasnou identifikaci. 

Kruhový přípravek je perfektním příslušenstvím pro šití 
kruhů pomocí buďto přímého, klikatého nebo dekorativního 

stehu či dokonce písmen. Pomocí tohoto populárního 

příslušenství lze šít kruhy o průměru až 26 cm.  

PATKA S NASTAVENÍM KRAJNÍHO VODIČE

POUZDRO CÍVKY (vysoké napětí pro vyšívání)

KRUHOVÝ PŘÍPRAVEK



846-421-007 A C

202-211-008 N O P Q
*A *A  pouze MC6500P

202-035-006 A B C D E F G H I J K L

3 33 2

SADA QUILTOVACÍHO VAZAČE

Pomocí tohoto quiltovacího vazače můžete vytvářet 1/2" 

vázání, které si umí poradit s quiltovanou látkou i jinými 

silnými látkami. Pomocí dvou šroubů zarovnáte vrchní 
stranu vazače a spodní přehyb s jehlou pro zajištění 
přesnosti. Sada vytváří přímou linii vázání pro velké quilty 

a navíc dodává krásný nádech všem malým projektům

KORDOVACÍ PATKA (B)
Kordovací patka B vám v 
kombinaci s úzkým lemem 
umožňuje našívání 
dekorativních provázků. 
Pomocí ní můžete svému 
prostírání či ubrusům 
dodat překrásný 
dekorativní nádech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
OVERLOCKY
Overlocky Janome jsou známy pro své snadné použití a
překrásné výsledky. Specializované overlockové patky a
příslušenství jsou navrženy tak, aby vám umožnily
dosáhnout požadovaného efektu i na elastických a tenkých
látkách.



202-033-004 A B C D E F G H I J K L

202-040-004 A B C D E F G H I J K L

202-037-008 A B C D E F G H I*J K L * vyjma 134D, 234, 234D, 534D

*A

*1 vyjma. 234, 234D, AT2000D

202-034-005 A B C D E F G H I J K L

202-041-108 A B C D E F G H I J K L  

*A  vyjma. 134D, 234, 234D, 534D

*A

3 53 4

PATKA PRO LEMOVKU
toto příslušenství se sestává ze samotné 
patky a lemovky a je užitečné při šití na 
oděvy z pleteniny či elastické látky. 
Usnadňuje podávání švu lemovky při šití 
švů v ramenou a podpaží, aby 
nedocházelo k natahování těchto oblastí.

PATKA NA SLEPÝ LEM

APARÁT PRO NAŠÍVÁNÍ GUMY
Našívání gumy může být občas poměrně komplikované, 

zvláště, musíte-li gumu přizpůsobit konkrétní velikosti. 

Tato patka tuto techniku lehce usnadňuje.  

Slepé lemování nikdy nebylo snadnou 

technikou a vyžaduje trénink a trpělivost. 

Pro slepý lem můžete využít i svůj overlock 

vybavený touto patkou, jež je opatřena 

vodítkem, které udržuje vaše stehy rovné.  

KORDOVACÍ PATKA (A)
Máte-li na vašem stroji usazen 
přípravek na rolované lemy, 
můžete skvěle využít kordovací 
patku A. Ta je ideální pro 
svatební a večerní róby a 
umožňuje vám vytvořit překrásné 
začištění během rolování 
materiálu, což zajišťuje 
překrásný, pevnou, avšak 
flexibilní úpravu. 

PATKA NA KORÁLKY
Přípravek na korálky se 

skládá ze speciální patky a 

vodítka, jež vám umožňují 
našít korálky na okraj vaší 
látky. Zvláště vhodné pro 

svatební šaty.



202-038-009 A B C D E F G H I*J K L * vyjma 134D, 234, 234D, 534D

202-036-100 A B C D E F G H I*J K L * vyjma 134D, 234, 234D, 534D

202-039-000 A B C D E F G H I J K L

*3/16PALCOVÁ PATKA NENÍ KOMPATIBILNÍ S  134D, 234, 234D, 534D

*

3 73 6

VODIČ MATERIÁLU

Jak napovídá samotný název, tento vodič pomáhá během šití 
udržovat vaše švy rovné. Hodí se zvláště pro flatlocky a jiné švy, 

kde je ořez nože snížený.  

ŘASÍCÍ APARÁT

Tento aparát vytváří úžasné rovnoměrné řasení. Je zvláště 

vhodný při šití většího množství látky, například na povlečení či 

svatební závoje. S pomocí tohoto skvělého příslušenství můžete 

jedním krokem řasit a přišívat látku na podklad.  

PATKA NA PASPULKY

Nejsou-li předpřipravené paspulky dostupné nebo si prostě chcete 
vyrobit vlastní, tato patka je ideální, protože díky ní je úkol rychlý a 
snadný. Patka na paspulky je dostupná ve dvou velikostech: 1/8 
palce a 3/16 pasky. 

SADA DVOU PATEK  (1/8 palce a 3/16 palce)



pro 3 jehly
pro 2 jehly

795-818-107 A B C D E F G H I J K L

795-821-103 A B C D E F G H I J K L

3 93 8

PRŮHLEDNÁ COVERLOCKOVÁ PATKA

Průhledná coverlocková patka vám poskytuje lepší výhled na 

šitou oblast. Je zvláště vhodná pro dekorativní prošívání a lze ji 

rovněž použít s jiným příslušenstvím, jako je například 

lemovací vodítko, pro lepší zarovnání konce lemového švu s 

počátkem nového švu. Šikovné značky v její přední částí 
korespondují s umístěním jehly pro perfektní usazení stehů. 

Janome vyvinulo celou řadu příslušenství pro 
coverlocky řady CoverPro. Toto příslušenství 
ještě více usnadňuje šití překrásných oděvů z 
pletenin a jiných elastických látek.  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO COVERLOCKY



795-839-104 A B C D E F G H I J K L pro 3 jehly (32 mm/8 mm)
pro  3 jehly (42 mm/12 mm)

795-838-103 A B C D E F G H I J K L

795-844-009 A B C D E F G H I J K L

795-840-108 A B C D E F G H I J K L

795-843-008 A B C D E F G H I J K L

pro 2 jehly (32 mm/8 mm)
pro 2 jehly (42 mm/12 mm)

KROK1

KROK 2

KROK 3

4 14 0

LEMOVACÍ VODÍTKO

Lemovací vodítko pro vás přehýbá konzistentní šířku látky, 
díky čemuž je snadné vytvářet lemy, manžety a jiné 
opracované okraje. Při šití lemu na tubusový oděv, jako je 
například sukně, můžete stisknout tlačítko pro uvolnění 
poblíž látky, čímž vodítko uvolníte a dokončíte zbytek lemu 
bez něj. 

narrow (6 - 8.5 mm)
wide (9 - 13.5 mm)

795-816-105 A B C D E F G H I J K L

795-817-106 A B C D E F G H I J K L

PŘÍPRAVEK PRO NAŠÍVÁNÍ GUMY

Přípravek pro našívání gumy umožňuje snadné přišití gumy 

do pasů a rukávů, což je zvláště užitečné při výrobě 

spodního prádla či dětských oděvů. Široký pracovní 
prostor strojů CoverPro znamená, že můžete gumu vložit i 

v prostřední části oděvu, například v pase šatů. 

PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM

Patka se středovým vodičem se používá pro srovnání středu 
dvou či tří jehlového stehu s dříve ušitým švem. Tento 
přípravek je zvláště vhodný pro sportovní oděvy a 
umožňuje vyztužení již ušitých vysoce namáhaných stehů 
nebo poskytuje prostý dekorativní efekt.  

pro 3 jehly    795-819-108 A B C D E F G H I J K L

pro 2 jehly    795-820-102 A B C D E F G H I J K L

Provlečte látku, kterou 

chcete použít jako vodítko, 

skrze vodič.  

LEMOVAČ PÁSKOU
Lemovač páskou se používá pro
začištění a překrytí hrubých okrajů
elastických látek. Lemovač páskou
přehýbá vámi použitou látkou pro
pásku okolo okraje látky, čímž vám
umožňuje vytvářet překrásné límce
a konce rukávů s naprostou lehkostí.

Provlečte pásku vodítkem 
jemným táhnutím za jeho 
konec pomocí pinzety.  

Vytahujte konec pásky, 
zatímco pinzetou vkládáte 
pásku mezi horní a spodní 
vodítko na konci tubusu, poté 
nasuňte pásku pod přítlačnou 
patku. 



200-807-104 ABCDEFGHIJKLM

4 34 2

ŘASÍCÍ PATKA

S řasící patkou nebyla tvorba řasení nikdy jednodušší. Spodní 
část látky se jediným jednoduchým krokem řasí, přešívá a 

obrubuje. 

Profesionální detaily a dekorativní nádech je díky 
profesionálnímu příslušenství Janome pro 
overlocky a coverlocky na dosah ruky. Utvořte si 
projekt k obrazu svému.  

PROFESIONÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
COVERLOCKY A OVERLOCKY



200-806-103 ABCDEFGHIJKLM

200-809-106 ABCDEFGHIJKLM

200-801-407 ABCDEFGHIJKLM

ZAKLÁDACÍ PATKY, KRAJKOVÉ
APARÁTY, OBRUBOVACÍ VODIČE

(coverhem only)

4 54 4

PATKA NA SLEPÝ LEM
Nastavitelné vodítko na patce 
slepého lemu zajišťuje správný 
odstřih, obšití a slepý lem jedním 
rychlým krokem na jakémkoli typu 
látky. Změňte steh a patka se může 
stát skvělým vodítkem pro 
dekorativní výpustky, krajkové 
svazkování či ploché švy.  

PATKA NA KORÁLKY
Proužky korálků dodávají speciální 
vzhled každému projektu. Hluboké 
rýhy na spodní části patky navádí 
struny s perlami či korálky přesně 
tam, kde je chcete mít, a ty jsou 
následně zajišťovány plochým 
stehem. 

ZAKLÁDACÍ PATKA A KRAJKOVÝ APARÁT

ZAKLÁDACÍ PATKA A VODIČ LEMŮ

ZAKLÁDACÍ PATKA A VODÍTKO PRO OBALENÝ LEM

Tato sada vám ušetří spoustu času a vrásek na čele při šití 
jemných lemů. Sada přináší tři různé způsoby pro začištění lemů 

látky, ať už běžným lemem, dekorativním lemem s krajkou či 

tvorbou lemu s páskou. Vhodné pro všechny typy projektů.

Efektivní a chytré, toto vodítko zakládá perfektní 6 mm okraje. 
Jedním krokem lemuje a přišívá krajku či pásku usazenou pod ní. 
Používejte s polu se zakládací patkou. 

Rovnoměrné olemované okraje bez měření, připínání či uhlazování. 
Jednoduše vložte látku a vodítko ji automaticky přehne a vytvoří 
perfektní 2,5 cm lem. Používejte se zakládací patkou. 

Toto vodítko vytváří vzhled jako po našití pásky. Navíc rovněž 

dokáže našívat předpřipravené pásky. Lemujte snadno bez 

měření, připichování či zarovnávání a snadno vytvářejte 

profesionální vzhled. 



200-808-105 ABCDEFGHIJKLM
(pouze prádlový steh)

200-810-100 ABCDEFGHIJKLM

767-404-028 A B C D E F G H I J K L

4 74 6

Vytvářejte s lehkostí poutka jako od profesionálů pomocí 
širokého či trojitého prádlového lemu. Tato patka 

automaticky přehýbá okraje pásky pro tvorbu poutek s 

dekorativním nádechem. Možnosti jsou omezeny pouze 

vaší fantazií. 

PATKA NA POUTKA

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PÁSKY

Tato nastavitelná patka vám umožňuje našít 10 až 40 mm širokou 

pásku. Vytvoření požadovaného vzhledu nebylo nikdy snazší.  

ULTRA SKLUZNÁ PATKA

Tato patka byla odlita ze speciální pryskyřice pro 
šití látek, které by se mohly na kovovou patku lepit. 
Je vhodná pro šití semiše, vinylu a imitace kůže.  

PŘÍSLUŠESNTVÍ PRO
VYSOKORYCHLOSTNÍ STROJE
Vysokorychlostní stroje Janome šijí rychlostí až 1600 stehů za
minutu, což je nejvyšší rychlost na trhu. Vše na těchto šicích a
quiltovacích strojích bylo vytvořeno pro dosažení vysoce kvalitních
stehů při profesionální rychlosti, a to včetně speciálního příslušenství
a přítlačných patek.



767-406-019 A B C D E F G H I J K L

767-405-018 A B C D E F G H I J K L

767-407-010 A B C D E F G H I J K L

767-820-105 A B C D E F G H I J K L

767-824-109 A B C D E F G H I J K L

4 94 8

PATKA NA SAMET

Patka na samet se stehové desky dotýká po 

spuštění jen velice lehce, čímž zajišťuje perfektní 
šití bez poškození speciálních látek.  

SPECIÁLNÍ PATKA PRO PŘÍMÝ STEH

Obě strany této patky jsou od jehly pod okraj 

vzdáleny pouze 2 mm, díky čemuž je extrémně 

vhodná pro úzké prošívání zejména v oblastech, 

jako jsou límce či kapsy.

ÚZKÁ PATKA NA PŘÍMÝ STEH

Specializovaná patka a stehová deska dohromady 

zajišťují dokonalé podávání jemných látek. 

PATKA A STEHOVÁ DESKA PRO 
PŘÍMÝ STEH NA JEMNÉ LÁTKY

PATKA NA 1/4PALCOVÝ ŠEV

Boční vodítko umožňuje rychlé a přesné šití 1/4palcového 

švového přídavku. Skvělé pro quiltování a prošívání.  

PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM

Pomocí této patky můžete perfektně usadit stehy mezi již hotové švy. 

Vodítko opisuje linku švu, díky čemuž jsou stehy perfektně rovné. 



767-403-016 A B C D E F G H I J K L

767-827-009 A B C D E F G H I J K L

767-412-018 A B C D E F G H I J K L

5 15 0

KRÁČEJÍCÍ PATKA
Kráčející patka svým pohybem po látce 
usnadňuje podávání. Látka se díky 
tomu nekrčí, neboť je přichycena a 
podávána jak horními, tak i spodními 
podavači. Tato patka byla speciálně 
navržena s vysokou pevností a pro 
práci při vysokých rychlostech modelů 
řady 1600.

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PÁSKY

Pomocí této patky můžete na okraje látky našívat 

pásku. Upravte polohu vpichu jehly pomocí šroubu. 

Levou rukou veďte látku a pravou rukou pásku.  

LÁTACÍ PATKA S LÁTACÍ DESKOU

Pružinou osazenou patku lze využít pro volné tečkování, quiltování 
a monogramování. Látací deska je usazena přes již nasazenou 

stehovou desku pro překrytí podavačů. 



767-408-011 A B C D E F G H I J K L

767-410-016 A B C D E F G H I J K L

767-411-017 A B C D E F G H I J K L

767-433-004 A B C D E F G H I J K L

767-434-005                     A B C D E F G H I J K L

5 35 2

PATKA NA SKRYTÝ (CONCEAL) ZIP

NASTAVITELNÝ VODIČ ŠVŮ

Tento vodič švů se používá pro šití perfektně 

usazených švů s přesným odsazením. 

NASTAVITELNÁ PATKA NA ZIP

Tuto patku lze nastavit pro šití na obou 
stranách zipů upravením její polohy a 
dotažením šroubu. Je rovněž vhodná pro šití 
v blízkosti paspulek. 

Tuto patku lze využít pro našívání skrytých zipů. 

drážky v její spodní části slouží pro usazení zubů a 

přidržují je během šití na místě.  

CONCEAL je registrovaná obchodní značka YKK Corporation.

VYMĚNITELNÁ SADA PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ

SET PATEK DO RÁMEČKU
PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ

Úchvatná sada pro volné quiltování pro stroje šijící 
přímým stehem. Patky jsou jednodušší pro lepší 
výhled na šitou plochu a s nimi je dodávána látací 
deska pro nejlepší výsledky. Průmyslová konstrukce 

snižuje vibrace a poskytuje profesionální úroveň 

odolnosti.

Tato sada byla speciálně navržena pro potřeby 

quilterů, kteří využívájí quiltovací rámečky řady 

1600P. Sada se sestává z 1/4" patky a otevřené patky 

do quiltovacího rámečku. 

Pro univerzální použití a 

zvláště vhodná pro 

krajky a jiné 

zachytávající se látky. 

Otvor této otevřené 
patky směřuje do 
boku, čímž poskytuje 
perfektní výhled na 
vaši práci při použití 
quiltovacího rámečku.  

1/4" patka s 
pravítkem má vysoký 
"kloub" a průměr 1/2" 
pro volné quiltování s 
1/4" silnými 
quiltovacími pravítky 
a quiltovacími 
šablonami s dlouhým 
ramenem.  t

Rovněž pro běžné použití, 
ale otevřený design 
poskytuje větší výhled na 
okolí jehly a dopomáhá k 
formování přesných stehů.  



1

2

3

725-810-009    K 725-807-003  K

725-607-104    K 725-831-006 K

725-822-004      K

5 55 4

Odhalte meze své fantazie!

VPICHOVÁNÍ

Při plstění se nevyužívá nit ani 

žádný cívkový mechanismus. Pouze 

tyto ostré jehly s ostny, které 

zachytávají vlákna  a tlačí je dolů 

skrze vrstvy látky.   

Několik jehlových jednotek pro zvládnutí 
všech plstících situací.

Změňte vzhled svého projektu díky různým 

velikostem jehly s pěti jehlovou jednotkou. 

Nechte pracovat jehly

Rozsáhlá škála jehlových jednotek        Dvě velikosti jehel

1

4 5

Otvory na jehlu v základní desce 

udržují látku na místě, pomáhají 
vpichům jehly při přechodu 

několika vrstev a brání látce se 

muchlovat.  

Design s pěti otvory
2

Průhledná nastavitelná 

patka vám umožňuje 

pracovat s více vrstvami. 

Místo pro více 
vrstev

3

Odhalte prastaré umění plstění a nechte svůj umělecký 
potenciál projevit se na plno.  
K plstění jsou využívány ostnaté jehly, které proplétají 
dvě nebo více vláken do sebe, míchají jejich barvy a 
textury a vytváří tak zcela nový a unikátní materiál, bez 
nití a cívek. Již po celá staletí využívali umělci ruční 
plstění, což je bolestivý a velice nepřesný proces. Se 
správnou plstící jehlou či vpichovacím strojem se 
stanete mistrem tohoto umění během několika minut a 
s lehkostí vytvoříte profesionální výsledky.  

Proužky látky Nové příze     Různorodé barvy Roving Stužky a krajky

Jedno jehlová (pevná) jednotka                                         Běžná sada jehel (10 ks/set)

Pětijehlová (pevná) jednotka                                              Sada jemných jehel (10 ks/set)

Jehlová jednotka s přítlačnou patkou 
včetně pětijehlové (vyměnitelné) jednotky 

Použít můžete téměř jakoukoli látku, přízi či jiný 

materiál pro nekonečnou rozmanitost vaší práce. 

Vytvářejte efekty měkkých okrajů ve vašich 

oblíbených barvách pomocí příze či rovingu (nitě 

bez zákrutu) nebo vytvořte efekt koláže 

zkombinováním těchto materiálů se stužkou, 

krajkou či jinými textiliemi. Užijte si možnost 

experimentovat a odhalit celou řadu efektů, které 

doplní a ozdobí všechny druhy projektů.   

Užijte si kombinaci techniky plstění s vyšíváním a 

dekorativním šití pro barevnější, propracovanější a 

krásnější oděvy či příslušenství a dodejte svým 

projektům úchvatný nádech. Můžete experimentovat s 

počtem a tloušťkou jehel a vytvářet tak celou škálu 

vzhledů v závislosti na materiálu. Jemné jehly Janome 

jsou určeny pro hustší plstění a jsou ideální pro jemnou 

a přesnou práci. 

Vytvářejte jedinečné předměty 

pomocí vaší vlastní plstěné látky. 

Jehlové jednotky JANOME 

umožňují výměnu jednotlivých 

jehel, takže i když se jedna po 

dlouhém používání zlomí, můžete 

ji nahradit. To znamená daleko 

flexibilnější a ekonomičtější 
použití. 

Nekonečné možnosti s
vašim materiálem

Různé jehly pro ještě více efektů

Naprosto unikátní příslušenství
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RŮZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Od základního příslušenství, jako
jsou jehly, cívky a pouzdra cívek po
stojany na cívky a CD-ROM jednotky,
které rozšíří možnosti kreativity vašeho
šicího stroje. Janome je odhodláno
poskytnout vám to nejkvalitnější
příslušenství na trhu.
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JEHLY
Bez ohledu na to, jak pokročilými a sofistikovanými se šicí stroje
staly, základní princip výběru správné jehly bude platit vždy.
Jednoduše platí, že čím jemnější je látka, tím jemnější je jehla a
naopak, ať už je však látka jemná či těžká, jehly musíte měnit
pravidelně.

Sada pěti jehel pro běžné 
šicí stroje. Dvě ve velikosti   
#75/11 - běžné jehly, dvě 
ve velikosti  #90/14 - 
běžné jehly a jedna jehla s 
modrým hrotem.  

TŘÍDĚNÉ JEHLY 
NA ŠITÍ

FM725 PEVNÁ PLSTÍCÍ 
JEDNOTKA 5 JEHEL

FM725 NÁHRADNÍ JEHLY

FM725 PEVNÁ PLSTÍCÍ 
JEDNOTKA JEDNÉ JEHLY

FM725 VYMĚNITELNÁ 
JEHLOVÁ JEDNOTKA

200-135-001 

Jehly s fialovým hrotem jsou jehly velikosti 
 #90/14, které brání přeskakování stehů na 
těžkých látkách, včetně pletenin, při běžném
šití i vyšívání. Jsou opatřeny zakulaceným hrotem*,
který pomáhá vytvářet úhledné a přesné stehy. 

Použití -
•Vyšívání hustých motivů a/nebo na hustou látku
•S nadýchanými nitěmi, jako jsou bavlněné nitě
•Quitlování skrze několik vrstev
•Běžné šití u sršťujících se látek, jako jsou pleteniny a trikot či 
  syntetické látky jako polyester.

*Zakulacený hrot je vhodný zejména při šití pletenin a syntetických 
  látek, protože brání v poškození vláken látky. 

JEHLY S FIALOVÝM HROTEM
202-122-001

ABCDEFGH NOPQ

Jehly s červeným hrotem 
jsou jehly velikosti #90/
14 a jsou určeny pro 
běžné šití a vyšívání na 
střední až těžké látky. 

JEHLY S ČERVENÝM HROTEM
       990-314-109

                ABCDEFG NOPQ

Jehly s modrým hrotem, exkluzivně od Janome, 
jsou jehly ve velikosti  #75/11, přičemž se jedná 
o naše nejlepší "univerzální jehly" pro vyšívání i 
běžné šití, včetně šití pletenin. Jehly mají modrý 
hrot*, který pomáhá vytvářet úhledné a přesné 
stehy.  

JEHLY S MODRÝM 
HROTEM
200-346-007

ABCDEFG NOPQABCDEFG NOPQ

725-822-004 

K

725-607-104

ABCDEFGHIJKL

725-810-009       

ABCDEFGHIJKL

5/bal
725-829-001

ABCDEFGHIJKL

10/bal
725-807-003

ABCDEFGHIJKL

Jemné jehly          
10/bal
725-831-006

ABCDEFGHIJKL

Samostatné jehly
3/bal
725-811-000

ABCDEFGHIJKL



859-439-008   N O

860-401-005         A

850-402-005         AB
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EXTRA ŠIROKÝ STŮL

JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLOTHSETTER

Patentovaný Clothsetter odstraňuje nutnost 
odhadu při usazování výšivek. Zajišťuje přesné 
usazení jednotlivých i vícenásobných motivů na 
váš projekt prostřednictvím jednoho či vícero 
rámečků. Je tak jednoduchý a má ho pouze 
Janome. Toto duální zařízení lze rychle přetvořit ve 
velký rozšiřující stůl poskytující extra podporu při 
šití velkých projektů nebo při quiltování.  

Extra široký stůl pevně přiléhá k vašemu šicímu 
stroji, čímž vám dává mnohem větší pracovní 
prostor. Extra široký stůl poskytuje větší podporu 
vašemu šití a quiltování. 

Při objednávce prosím uveďte model stroje. 

CLOTHSETTER  STŮL - pro MC11000

CLOTHSETTER  10000

CLOTHSETTER  - pro MC15000/MC12000/MC9900



494-711-004 A C N P

858-402-009        C P

860-406-000       A

859-429-005                     NO  Q

832-420-014          B

859-430-009                     NO  Q

494-709-009      ABCDEFGHIJKLMNOPQ

494-710-003 A C NOPQ

*3 *4

494-401-101       494-402-102       

494-403-103    

494-406-106    

494-405-105                        

494-407-107                        

C N P C D

A

N

O  QP

ABCDEFGHIJK O  QQ

*

*5

*1 *2
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UNIVERZÁLNÍ STŮL

BOČNÍ STOLEK

Stroje mohou být pevně usazeny do stolu s vkládací 
deskou vyplňující zbývající prostor, což poskytuje 
obrovský a rovný povrch pro šití. Nejen, že vám vznikne 
větší pracovní prostor, ale stůl rovněž napomáhá 
plynulejšímu šití tím, že brání látce zamotat se a narušit 
tak vaši práci. Do stolu lze osadit kolenní zvedák,  obsahuje 
šuplík a nabízí pevnou umakartovou plochu pro šití.

Tento stolek je vhodný pro všechny typy šití. 
Usaďte na něj vyšívací stroj či overlock pro 
zajištění dostatečné podpěry a více místa. Lze 
jej také použít v kombinaci s univerzálním 
stolem jako stolek pro quilt a /nebo pro více 
prostoru pro žehlení, odstřih a jiné aktivity.  
Dodáván s bočními kapsami. 

UNIVERZÁLNÍ STŮL VČETNĚ DESEK A, B, C

(pro dvě cívky)

(pro pět cívek )

UNIVERZÁLNÍ STŮL BEZ DESEK

VKLÁDACÍ DESKA A 
PRO ŘADU HORIZON

VKLÁDACÍ DESKA B PRO
MC6600P/MC6500P

VKLÁDACÍ DESKA C PRO
MC11000/MC11000SE

VKLÁDACÍ DESKA E 
PRO MC15000

VKLÁDACÍ DESKA D 
PRO MC9900

VKLÁDACÍ DESKA F PRO 
ŘADY SKYLINE & ATELIER 

*5 MC15000 pouze

*1 vyjma .MC6600P *2 MC12000 pouze                               *3 vyjma MC7700QCP *4 MC6500P pouze

STOJAN CÍVKY
Dvou/pěti kolíkový stojan pro snadné připojení k zadní 
části vašeho stroje. Je skvělý pro bezproblémové vyšívání 
vícebarevnými nitěmi, protože vám umožňuje během šití 
snadno si nastavovat barvy.  

*1 vyjma MC6600P

200-383-006 A B C D E F G H I J K L

VYŠÍVACÍ SADA PRO KARTÁČOVÁNÍ

Vyšívací sada pro kartáčování využívá příze, které lze po šití nadýchat 

a vytvořit tak měkké, třírozměrné ozdoby. Sada na kartáčování 
zahrnuje speciální patku a kartáček a je navržena pro použití s CD-

ROM Vyšívání vyšívání kartáčového motivu od Stitchitize.  



PLASTOVÉ CÍVKY (10/bal) 200-122-005

KOVOVÁ CÍVKA  (jedna)          761-094-104

ABCDEFG NOPQ

J L

PLASTOVÁ CÍVKA  (jedná)     102-261-103 ABCD NOPQ

DOMÁCÍ ŠITÍ                 647-515-006 G

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŠITÍ     767-510-006 J

VYŠÍVÁNÍ VÍCE JEHLAMI        770-038-005 L

202-129-008        N

202-130-002       OPQ

858-417-007       ABCD NOPQ
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HORNÍ NOŽE
Aby nedocházelo při šití k problémům, měli byste 
nůž vašeho overlocku vyměnit hned, jakmile si 
všimnete jeho otupení.  

Při objednávce prosím uveďte model vašeho 
stroje. 

STEHOVÁ DESKA PRO PŘÍMÝ STEH
Stehová deska přímého stehu je navržena se zakulaceným
otvorem pro jehlu, která poskytuje výhodu větší podpory v
okolí jehly a používá se ve spojení s patkou pro přímý steh.

Při objednávce prosím uveďte model vašeho stroje.

CÍVKY

POUZDRA CÍVEK
Stroje s rotačním a horizontálním chapačem vyžadují 
separované pouzdro cívky, jež rovněž slouží k nastavení 
napětí cívkové nitě. Ačkoli to není obecně doporučeno, 
pokročilí krejčí si rádi nastavují napětí spodní nitě pro 
usazení speciálních nití, jako je například ručně vinutá 
cívka silnějších dekorativních vláken. Zrádnému 
nastavování napětí se tak můžete vyhnout, když máte po 
ruce druhé, speciálně přednastavené pouzdro cívky.

Kovové cívky jsou vhodné pro profesionální stroje Janome 

včetně řady 1600 a MB-4. Průhledné plastové cívky jsou 

kompatibilní se všemi ostatními šicími a vyšívacími stroji 

Janome. 

SPECIÁLNÍ CÍVKY
Jsou navrženy pro Memory Craft vyšívání a elektronické 
modely. Guma přidaná k průhledné pryskyřici zvyšuje 
výkon a snižuje hluk. Označeny písmenem "J". 

LUPA

VELKÝ PEDÁL

Potřebujete-li se na projekt podívat více zblízka, usaďte lupu 

pro snadné prozkoumání i těch nejmenších detailů. Je 

zvláště užitečná při navlékání, nastavování polohy látky a 

vykonávání detailnějších prací. 

Větší a lépe použitelný pedál. Díky gumovým podložkám 
na zadní straně vám při práci nikdy neuklouzne. Jeho větší 
povrch poskytuje lepší úroveň kontroly.  

JEDNOTKA PRO AKTIVACI ODSTŘIHU NITĚ
Odstřihněte nit po šití pomocí nohy. Velice užitečný nástroj 

v momentě, kdy jsou obě ruce zaneprázdněné a vy se 

potřebujete soustředit na látku. Může být rovněž užitečný v 

momentě, kdy je na stroji quiltovací rámeček.

*1  také  DC6030

858-418-008 OP* 1 Q

*1 vyjma MC8200QC

* Smí se použít pouze s velkým pedálem. Není součástí balení (dodáván zvlášť) 

*1



859-434-003                            N
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OCHRANNÁ FÓLIE
Fólie chrání stehovou desku z nerezové oceli na horní straně
volného ramene před poškrábáním a poškozením. Díky své
průhlednosti nenarušuje externí design a umožňuje přesné
použití měřícího vodítka.

JANOME KVALITA
ACUFEED STEHOVÁ DESKA A PATKA NA 1/4"

ŠEV

ACUFEED PATKA NA 1/4" ŠEV
ACUFEED QUILTOVACÍ PATKA
ACUFEED OTEVŘENÁ PATKA

ACUFEED PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM

ACUFEED PATKA PRO ROVNÉ ŠITÍ
ACUFEED PATKA S DRŽÁKEM

ACUFEED PATKA NA ZIM

BĚŽNÉ ŠICÍ STROJE
PATKA NA PŘÍMÝ STHE

ACUFEED PATKA NA PŘÍMÝ STEH

PATKA NA APLIKACE
SKLUZNÁ PATKA

VÁLEČKOVÁ PATKA

LÁTACÍ PATKA

ULTRA KLUZKÁ STEHOVÁ DESKA

ULTRA KLUZKÁ PATKA

PATKA NA SATÉNOVÝ STEH

ŘASÍCÍ PATKA

APLIKAČNÍ OTEVŘENÁ PATKA

ACUFEED OTEVŘENÁ PATKA

LEMOVACÍ PATKA

OBRUBOVACÍ PATKA

OBŠÍVACÍ PATKA

PATKA NA SLEPÝ LEM

PATKA NA ZIP
ACUFEED PATKA NA ZIP
PATKA NA SKRYTÝ ZIP
SET OBRUBOVACÍ PATKY

PATKA NA ROLOVANÝ LEM

LEMOVACÍ PATKA

ROTAČNÍ PATKA

   PŘÍPRAVEK NA SLEPÝ LEM

  LEMOVACÍ PŘÍPRAVEK

   ŠIROKÝ LEMOVACÍ PŘÍPRAVEK                

PATKA NA VÝPUSTKY

PÁTKA NA VEDENÍ PROVÁZKŮ
PATKA NA PASPULKY
ŘASÍCÍ APARÁT

PATKA NA KORÁLKY

PATKA NA 3 PROVÁZKY

PATKA NA STUŽKY / FLITRY

PRŮHLEDNÁ PATKA NA KNOF. DÍRKY

SZKLUZNÁ PATKA NA KNOFLÍKOVÉ DÍRKY

PATKA NA NAŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ
PATKA NA 1/4PALCOVÝ ŠEV

ACUFEED PATKA A STEHOVÁ DESKA NA 1/4" 
ŠEV

ACUFEED QUITLOVACÍ PATKA

QUILTOVACÍ PATKA S VODIČEM

ACUFEED QUILTOVACÍ PATKA S VODIČEM

PRŮHLEDNÁ QUILTOVACÍ PATKA S VODIČEM 

KRÁČEJÍCÍ PATKA S QUILTOVACÍM VODIČEM

(BĚŽNÁ)

KRÁČEJÍCÍ PATKA S QUILTOVACÍM VODIČEM

(OTEVŘENÁ)

VYMĚNITELNÁ SADA PRO KRÁČEJÍCÍ PATKU

SADA KRÁČEJÍCÍ PATKY S QUILTOVACÍM 
VODČEM 

SADA DLOUHÝCH QUILTOVACÍCH VODÍTEK

VYMĚNITELNÁ SADA PATEK PRO VOLNÉ
QUILTOVÁNÍ

POUZDRO CÍVKY PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ 

A RUČNĚ VYPADAJÍCÍ ŠITÍ
SADA PATEK PRO VOLNÉ ŠITÍ
PATKA S NASTAVENÍM KRAJNÍHO VODIČE

STABILIZAČNÍ DESTIČKA KNOF. DÍRKY

VODIČ PRO NAŠÍVÁNÍ STUŽEK

PATKA S KRAJNÍM VODIČEM

KRUHOVÝ PŘÍPRAVEK

POUZDRO CÍVKY (VELKÉ NAPĚTÍ)
SADA QUILTOVACÍHO VAZAČE

OVERLOCKY
KORDOVACÍ PATKA (b)

PATKA PRO LEMOVKU
PATKA NA SLEPÝ LEM

PŘÍPRAVEK PRO NAŠÍVÁNÍ GUMY

KORDOVACÍ PATKA (A)

PATKA NA KORÁLKY

PATKA NA PASPULKY
VODIČ MATERIÁLU

ŘASÍCÍ APARÁT

COVERLOCKY
PRŮHLEDNÁ PATKA

LEMOVACÍ VODÍTKO

PŘÍPRAVEK PRO NAŠÍVÁNÍ GUMY

PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM

LEMOVAČ PÁSKOU

PROFESIONÁLNÍ OVERLOCKY 

A COVERLOCKY

ŘASÍCÍ PATKA

PATKA NA SLEPÝ LEM

PATKA NA KORÁLKY

ZAKLÁDACÍ PATKY, KRAJKOVÉ APARÁTY,

OBRUBOVACÍ VODIČE

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PATKY

PATKA NA POUTKA

VYSOKORYCHLOSTNÍ STROJE
ULTRASKLUZNÁ PATKA

SPECIÁLNÍ PATKY NA PŘÍMÝ STEH

PATKA NA SAMET
PATKA NA 1/4" ŠEV

PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM

KRÁČEJÍCÍ PATKA

LÁTACÍ PATKA S LÁTACÍ DESKOU

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PÁSKY

NASTAVITELNÁ PATKA NA ZIP
PATKA NA SKRYTÝ ZIP
NASTAVITELNÝ VODIČ ŠVU

VYMĚNITELNÁ SADA PRO VOLNÉ 

QUILTOVÁNÍ
SET PATEK DO RÁMEČKU PRO VOLNÉ 
QUILTOVÁNÍ 

VPICHOVÁNÍ
JEDNOTKA S JEDNOU JEHLOU (PEVNÁ)

JEDNOTKA PĚTI JEHEL (PEVNÁ)

JEHLOVÁ JEDNOTKA S PŘÍTLAČNOU PATKOU

S 5IJEHLOVOU (VYMĚNITELNOU) JEDNOTKOU 
BĚŽNÉ NÁHRADNÍ JEHLY

JEMNÉ NÁHRADNÍ JEHLY

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TŘÍDENÉ JEHLY NA ŠITÍ
JEHLY S MODRÝM HROTEM

JEHLY S ČERVENÝM HROTEM

JEHLY S FIALOVÝM HROTEM

FM725 VYMĚNITELNÁ JEHLOVÁ JEDNOTKA

FM725 PEVNÁ JEDNOTKA PĚTI JEHEL           

FM725 EVNÁ JEDNOTKA S PLSTÍCÍ JEHLOU 

FM725 NÁHRADNÍ JEHLY

CLOTHSETTER/CLOTHSETTER EXTRA STŮL 
ŠIROKÝ STŮL

UNIVERZÁLNÍ STŮL

VKLÁDACÍ DESKA  A

VKLÁDACÍ DESKA B

VKLÁDACÍ DESKA  C

VKLÁDACÍ DESKA  D

VKLÁDACÍ DESKA  E

VKLÁDACÍ DESKA  F

BOČNÍ STOLEK

STOJAN NA CÍVKY

VYŠÍVACÍ SADA PRO KARTÁČOVÁNÍ
CÍVKY 

POUZDRA CÍVEK

HORNÍ NOŽE

STEHOVÁ DESKA NA PŘÍMÝ STEH

LUPA
JEDNOTKA PRO AKTIVACI ODSTŘIHU NITĚ 

VELKÝ PEDÁL

OCHRANNÁ FÓLIE

I N D E X
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