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Porovnání stehů!

2-nitný obrubovací úzký 
Úprava okraje lehkých a 
středně těžkých tkanin a 
lehkých pletenin.

5 
2-nitný rolovací

Rolovací steh okraje 
materiálu. Použití pro 
zakončení šatů z hedvábí, 
polštáře, ubrousky atd.

2-nitný obnitkovací steh  
široký & úzký
Okrasný steh pro lehké a 
vlněné tkaniny.

2-nitný overlock široký & 
úzký 
Pro ukončení hrany 
materiálu před běžným 
šitím.

2-nitný flatlock, úzký
 Šití elastických tkanin spilu 
s dekorativním efektem, 
nebo na ukončení okrajů 
středně těžkých tkanin.

3-nitný overlock široký & 
úzký
Švy, překryje hranu a 
odřízne přebytečný materiál 
v jednom kroku.

5-nitný bezpečnostní steh 
široký
Pevnostní široký steh s 
překrytím s bezpečnostním 
řetízkem pro přikrývky, 
pracovní oblečení atd.

5-nitný bezpečnostní steh, 
úzký
Použití na pevné švy pro šití 
kapes,  pracovních

4-nitný bezpečnostní 
steh, široký 
Pro sešití zesíleným 
stehem a překrytí v 
jednom kroku.

4-nitný bezpečnostní 
steh, úzký
Pro sešití zesíleným 
stehem a překrytí v 
jednom kroku.

Krycí steh úzký
Je určen jako krycí steh na 
elastické materiály, pro 
dekorativní stehy atd. 
Používejte pružné nitě pro 
kličkaře. 

Řetízek
Je určen pro všechny 
druhy šití, jako je 
konstrukce, lemování, 
zapíníní přikrývek. 
Můžete použít 
dekorativní nit pro lepší 
efekt.

3-nitný obnitkovací 
steh široký
 Perfektní pro 
zakončovací práce na 
sukních, řasených 
materiálech a jemných 
tkaninách.

3-nitný obnitkovací 
steh, úzký 
Perfektní steh pro 
zakončení sukní, nebo 
okrajů řasení na 
jemných tkaninách.

3-nitný flatlock, úzký
Je vhodný na elastické 
materiály s dekorativním 
stehem

3-nitný průžný steh 
Určený pro lehké, nebo 
středně těžké materiály. 
Používejte pružné nitě pro 
kličkaře.

3-nitný rolovací steh 
Profesionální povrchová 
úprava hedvábných šátků, 
ubrusů, polštářů a 
ubrousků.

3-nitný flatlock, široký
Je vhodný na elastické 
materiály s dekorativním 
stehem

4-nitný overlock
 Ořízne materiál a obnitkuje 
v jednom kroku. 
Nejpoužívanější steh pro 
všechny typy materiálů jako 
jsou okraje límců, postranní 
švy, rukávy.

3-nitný úzký steh  
Profesionální povrchová 
úprava hedvábných šálů, 
šátků, polštářů atd. 

Krycí steh trojitý
Je určen jako krycí steh na 
elastické materiály, pro 
dekorativní stehy atd. 
Používejte pružné nitě pro 
kličkaře. 

Krycí steh široký
Je určen jako krycí steh na 
elastické materiály, pro 
dekorativní stehy atd. 
Používejte pružné nitě pro 
kličkaře. 
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