
Så här trär du skomakarmaskinen på MakersLink
TRÄ ÖVERTRÅDEN

Övertråden går från rullen till fästet för trådspänningen. För 
tråden över den lilla knoppen/pinnen (Fig1, A) och sedan 
medurs runt och mellan spänningsplattorna (Fig1, B).

Därefter går tråden mellan klämskivorna runt skruven i 
överkant på fästet (Fig1, C).

Obs! Tråden ska löpa fritt mellan (Fig1, C) och nästa steg!
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I Fig3 syns samma steg som i Fig2 D-E-F. Hålet i övre delen 
av nålstången visas här som Fig3, A. Tråden måste nu “matas” 
ner manuellt genom hela stången.
Detta steg kan underlättas genom att se till att tråden är någorlunda rak 
och att änden inte är fransig/spretig. Det går även att använda en bit 
ståltråd med en ögla i ena änden, som matas upp underifrån och drar ner 
tråden till nålen.

Tråden kommer till slut ut genom hålet vid nålfästet (Fig4, 
A). Tråden ska sedan träs genom nålen från vänster till höger.

Trä övertråden - Fig3
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TRÄ UNDERTRÅDEN

Undertråden spolas upp på tillhörande spole (Fig5, A) så jämnt som möjligt och läggs 
ned i skytteln (Fig 5, B) med tråden i medurs riktning enligt pilen till vänster på Fig5.

För tråden ut genom det stora hålet (Fig6, A) och därefter längs den lilla springan i 
underkant (grön pil, Fig5, C och Fig6, B). Tråden ska sedan gå bakom spännskivorna 
(hela blåa fältet, Fig6, C) och till slut upp genom hålet i ovansidan av skytteln (Fig6, D).

Trä undertråden - Fig6
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Trä undertråden - Fig7 Trä undertråden - Fig8

Om skyttelföraren sitter fel eller är urtagen ur maskinen är det enkelt att sätta dit den 
igen. Med nålen i högsta läge ska föraren ligga så att prick markeringen pekar rakt upp/
bakåt (Fig7).

För att sedan underlätta isättandet av skytteln kan svänghjulet vridas lite, så skyttelföraren 
hamnar i ett öppet läge (Fig8). Nu kan skytteln med spolen enkelt läggas på plats (Fig9).

Trä undertråden - Fig9

För tråden under och mellan klämskivorna (Fig2, A) och 
sedan genom inskärningen (utbuktningen med ett hål i - 
Fig2, B). Därefter löper tråden fritt upp till trådlyftaren och 
genom hålet (Fig2, C) från framsidan och bakåt.

Från trådlyftaren löper tråden ner mot nålstången genom 
guidehålet (Fig2, D) och runt ytterligare en klämskiva (Fig2, 
E). Till sist ska tråden föras ned i nålstången (Fig2, F).

Trä undertråden - Fig10 Trä undertråden - Fig11 Trä undertråden - Fig12

För att få upp undertråden genom korrekt hål används nålen och övertråden. Stäng 
luckan över spolhuset och håll både över- och undertråd stadigt åt vänster, med vänster 
hand (Fig10). Vrid sakta på svänghjulet så att undertråden hämtas upp i form av en liten 
ögla (Fig11) - stanna svänghjulet i detta läge.

Öppna luckan över spolhuset igen för att frilägga undertråden, och dra sedan i öglan 
tills dess att undertråden helt går genom hålet där öglan först kom upp (Fig12).

Till sist kan luckan stängas 
igen, och maskinen är redo för 
sömnad (Fig13)!
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