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Šiv na najljubši bluzi je popustil ali pa nove kavbojke
dobro sedijo, vendar so predolge? Namesto, da bi
oblačila odnesli šivilji lahko te preproste spremembe
naredite sami.
Ni pomembno če ste začetnica ali ambiciozna hobi šivilja.
Številne majhne in velike projekte, kot so blazine,
prevleke za knjige, torbe ali oblačila lahko naredite same.
Pregledali bomo šivalne stroje, vam podali nasvete za
nakup, razložili delovanje šivalnega stroja in vam
pokazali za kaj se uporabljajo šivi na šivalnem stroju.

Mehanski šivalni stroji

Najpomembnejša stvar
- revija Svet šivanja - za koga je
primerna?
Za vse tiste, ki želijo ustvarjalno
pristopiti ali spremeniti tekstilne
izdelke.
- zanimivosti
Računalniško krmiljeni šivalni stroji
imajo večji izbor šivov kot mehanski
modeli in ponujajo številne okrasne
šive za dekoriranje.
- posebnost
Avtomatske enostopenjske
gumbnice se lahko enostavno
nastavijo na velikost gumba

Modeli mehanskih šivalnih strojev imajo običajno veliko
manj šivov kot računalniško vodeni stroji. Šivi in njihove
dolžine se izberejo z vrtljivim gumbom. Pri mehanskih
šivalnih strojih se v večini primerov gumbnica zašije v štirih
korakih, pred začetkom pa je potrebno določiti velikost
gumbnice. Obstajajo tudi določeni modeli mehanskih
šivalnih strojev, kateri pa sešijejo gumbnico v enem koraku,
to je na primer Veritas Greta.

Računalniško krmiljeni šivalni stroji
Računalniški šivalni stroji ne ponujajo le večjega izbora
šivov, ampak tudi večje udobje. Poleg številnih uporabnih
šivov se pojavijo tudi dekorativni šivi. Šivi se lahko
prilagodijo po dolžini in širini. Računalniški šivalni stroji so
opremljeni z avtomatsko gumbnico (nekateri boljši modeli
imajo več različnih gumbnic). Prav tako bo za večje udobje
poskrbelo avtomatsko zatrjevanje šivov, nastavljiva hitrost
šivanja, nekateri modeli pa imajo že avtomatski odrez niti.
Računalniški stroji vas lahko tudi naučijo šivati, saj imajo
integriranega šivalnega vodiča - na primer Veritas Carmen.

1. tačka za avtomatsko gumbnico
2. tačka za 4-stopenjsko gumbnico
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Kateri model izbrati?
Če še ne šivate veliko in ne potrebujete velike izbire šivov, priporočamo nakup
mehanskega šivalnega stroja. Mehanski modeli so prav tako ugodnejši od
računalniško vodenih. Če pa želite veliko šivati in bi radi imeli večji izbor šivov,
priporočamo nakup računalniško vodenega šivalnega stroja. Najbolje se je že
pred nakupom odločiti za kaj želite uporabljati šivalni stroj in kaj potrebujete.

Opis šivalnega stroja

1. gumb za uravnavanje napetosti zgornje niti
2. vodila za nit
3. rezilo niti (ni vidno na sliki)
4. klasična, lahko snemljiva dvostopenjska tačka in Schmetz igla
5. Vbodna plošča
6. Odstranljiva roka pod katero je prostor za shranjevanje in čolniček. Če jo snamemo dobimo rokavnik.
7. Gumb za vzvratno šivanje
8. Zbirka vseh šivov
9. Navijalec niti čolnička
10. Gumb za nastavljanje dolžine šiva
11. Prikazovalnik izbranega šiva
12. Nastavek za enostopenjsko gumbnico
13. Avtomatsko vdevalo niti

Tako nastane ravni šiv

Igla se potopi v tkanino,
medtem ko se ohišje vretenca
vrti v nasprotni smeri urinega
kazalca. Zgornja nit tvori
zanko s spodnjo nitjo.
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Za pravilno delovanje stroja je pomembno, da je šivalni stroj pravilno napeljan
To je preprost, vendar pomemben proces, ki ga je
potrebno pravilno izvesti. V nasprotnem primeru lahko
nastanejo različni problemi.
- Začnite dvigati iglo na najvišjo točko (1) in nato
obrnite ročno kolo v nasprotni smeri urinega kazalca,
dokler se igla spet ne spusti. Dvignite tačko, tako
šivalni stroj spusti napetost niti
- Namestite kolut sukanca na zatič koluta tako, da se
sukanec odvija spredaj (2). Nato namestite držalo za
sukanec na zatič.
- Nit oz. sukanec povlecite skozi vodilo navoja iz tuljave
in nato skozi prednapetostno vzmet, kot je prikazano
na sliki (3/4)
- Nit napeljite skozi modul napetosti sukanca, navzdol
skozi desni kanal in navzgor po levem kanalu (5), pri
tem pa je koristno, da nit držite med vretenom in
vodilom.
- Na vrhu je pomembno, da imate iglo v najvišjem
položaju in nit peljete skozi odprtino kovinske ročice in
nato navzdol po vodilu(6)
- Nato nit zapeljite za tanko žično vodilo sponke za iglo
(7) in nato do igle in skozi odprtino igle.
- Potegnite nit približno 15 cm pod tačko nazaj. Nit
lahko nato odrežete (nekateri stroji so opremljeni z
rezalnikom niti(8)).

Pri vstavljanju ali odstranjevanju čolnička mora
biti igla povsem dvignjena.
- Odstranite rokavnik in odprite pokrov (1)
- Ohišje vretenca izvlecite (2)
- Odstranite vreteno iz ohišja vretenca (3)
- Z eno roko držite ohišje vretenca. Vstavite
vreteno tako, da nit teče v smeri urinega
kazalca (puščica). (4)
- Nit skozi kot je prikazano na sliki. (5) Pribl.
15 cm nit.
- Ohišje vretenca držite za zaponko. (6)
- Prepričajte se, da se prst (b) ohišja vretenca
prilega v vdolbino (c) v zgornjem delu utora,
kot je prikazano. (7)
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Test šivalnih strojev marec 2019:
1. mesto Veritas Carmen
2. mesto Carina Professional
nato sledijo Janome, Juki, Texi

www.sivalni-stroji.si
Največja spletna trgovina
s šivalnimi stroji

Dobri razlogi za nakup
šivalnega stroja
- manjša popravila, kot
so strgane hlače lahko
hitro sami popravimo
- kupljenim oblačilom
lahko dodamo svoj
unikaten pečat
(aplikacije, dodatno
okrasimo s šivi,..)
- sešijemo si lahko
lastna oblačila,
krajšamo hlače,
sešijemo zavese,...
Našteli smo samo nekaj
razlogov, gotovo tudi vi
veste za katerega.
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Kateri šiv izbrati?

1. Ravni šiv
Največkrat uporabljen šiv pri šivalnem stroju.
Uporabljamo ga za združevanje dveh ali več
slojev blaga.

5. Overlock šiv
Overlock šiv je primeren za sestavljanje
elastičnih tkanin.
Poleg tega bo tkanina obrobljena in ojačana.

2. Cik cak šiv
Ta šiv je primeren na robovih. Robove s tem
utrdimo, okrasimo. Cik cak šiv uporabljamo
tudi pri šivanju aplikacij na blago

7. Dekorativni elastični šiv
Med njimi so dekorativni elastični šivi npr.
ﬂorentinski ali spiralni šiv.
S temi šivi lahko volno ali mrežaste tkanine
dekorativno zašijemo.

3. Slepi šiv (nevidni šiv)
Če želite dobiti nevsiljive šive, kateri ne bodo
vidni, se uporabi ta šiv. Večina šivalnih strojev
je opremljena s tem šivom. Podoben je
cik cak šivu, a v rednih presledkih v tkanino
šiva poseben cik cak šiv, kateri je skoraj
neviden.

8. Dekorativni šivi
Dekorativne šive uporabljamo, kadar želimo
popestriti naše končne izdelke.
Nekateri modeli računalniško vodenih šivalnih
strojev jih imajo veliko na razpolago.

4. Stretch šiv (raztegljiv šiv)
Ker je ta šiv posebno raztegljiv se uporablja
pri raztegljivih materialih (jersey, prevešanka).

navadni in
dekorativni šivi

Večina šivalnih strojev je opremljena z avtomatsko gumbnico.
Pri enostopenjski gumbici luknjica postane popolna v eni potezi.
Pri štiristopenjski gumbnici moramo ročno nastaviti ustrezno
dolžino
v 4 korakih.
Končana gumbnica se v sredini prereže s paralico
4-stopenjska gumbnica
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Šivalni stroji nekoč in danes
Janome:
ime JANOME se prevaja iz japonščine v “oko kače”. Leta 1921 je g. Yosaku Ose ustanovil tovarno
šivalnih strojev PINE, prvega proizvajalca gospodinjskih šivalnih strojev na Japonskem. Leta 1935 je bila
uvedena blagovna znamka JANOME, ki se še vedno uporablja kot registrirana blagovna znamka. Prav
tako je lastnik švicarske blagovne znamke Elna. Podjetje proizvaja vse svoje stroje v istih tovarnah na
tajskem in tajvanu.

Husqvarna Viking:
Zgodovina podjetja se je začela leta 1689 s proizvodnjo mušket v mestu Huskvarna. Iz tega izhaja tudi
logotip: predstavlja puško, ki se gleda od spredaj. Sredina treh vzpetin na vrhu cevi simbolizira zrno. Leta
1872 pa se začne proizvodnja šivalnih strojev in litega železa.
Veritas:
Singer – Veritas
Tovarna Veritas je bila leta 1904 prevzeta kot podružnica podjetja Singer. Njegov začetek pa sega vse v
leto 1894, ko je dresdenski proizvajalec Clemens Müller pri nemškem patentnem uradu zaprosil za
zaščito imena “Veritas” za šivalni stroj. Leta 1989 je bilo v Nähmaschinenwerk Wittenberge zaposlenih
približno 3.200 delavcev. Do 4. oktobra 1989 je bilo izdelanih že 7.000.000 ( sedem miiljonov)
gospodinjskih šivalnih strojev.
125 let blagovne znamke VERITAS.

Pfaff:
Prvi šivalni stroj Pfaff je bil narejen leta 1862, po štirih letih eksperimentiranja, od proizvajalca
medeninastih instrumentov Georga Michaela Pfaffa. Prvi model je bil zasnovan po sistemu Howe, od leta
1866 pa je Georg Michael Pfaff zgradil Singerjeve modele. Že leta 1872 je tovarna šivalnih strojev G.M.
Pfaff v Kaiserslauternu proizvedla tisoč šivalnih strojev na leto in jih izvozila 50%. Leta 1907/08 je Pfaff
izdelal prvi šivalni stroj posebej za industrijo in razlikoval med gospodinjskimi in industrijskimi šivalnimi
stroji. Leta 1910 je bil proizvedel milijonti gospodinjski šivalni stroj Pfaff, ki je bil podarjen Zgodovinskemu
muzeju v Speyerju. Šele 26 let kasneje je bil proizveden tri milijonti gospodinjski šivalni stroj Pfaff.

Toyota:
Prvi TOYOTA šivalni stroj je bil zgrajen pod strogim nadzorom samega Kiichira Toyode, ustanovitelja
TOYOTA Motor Corporation. Kiichiro Toyoda je trdno prepričan, da morajo biti izdelki za domačo uporabo
“funkcionalni”, vendar hkrati “lep”. Prvi tip šivala TOYOTA HA-1 je bil tako visoko ocenjen, da je bilo
dovoljeno uporabljati isto blagovno znamko TOYOTA kot TOYOTA avtomobili. Od takrat je TOYOTA še
naprej napredoval pod sloganom podjetja “Vrhunska kakovost”, “Prijaznost do uporabnika” in “Eleganten
videz” s poudarkom na “okoljski ozaveščenosti”.
Carina:
Proizvajalec Carina je nemško družinsko podjetje, ki že več generacij proizvaja šivalne stroje. Medtem
ima Carina na voljo okoli 10 visokokakovostnih modelov. Za vse je značilno, da so tehnično zelo napredni.

