
Ruční šicí stroj Handy Stitch

Ideální pro rychlé opravy oděvů, nebo pro použití na místech, která jsou pro velký šicí stroj těžko dostupná. 

Návod:

1. Ze spodní části je zaklápěcí otvor, do kterého vložte 4 kusy velkých tužkových AA baterií. 

Nejsou součástí balení. Uzamkněte zámek proti spuštění stroje, abyste si při přípravě omylem 

neprošili prsty.

2. Pokud vám postačí barva nitě, která je ve stroji již připravena, přejděte přímo k bodu šití.

3. Pokud chcete vyměnit nit, namotejte nit na cívku.

4. Cívku vytáhněte a nasaďte cívku s jinou nití.

5. Nit protáhněte otvorem, zahákněte ji za kolečko, kterým se pak nit bude utahovat a následně ji

provlečte do jehly.

6. Odstraňte zkušební látku a pak pod kovovou destičku vložte látku, kterou chcete šít.

7. Jehlu následně kolečkem pro ovládání pozice jehly zapíchněte do látky.

8. Odjistěte zámek a nyní můžete spustit tlačítkem šicí stroj.

9. Pokud máte stroj položen tak, že jej vidíte stejně jako na obrázku, pak potahujte látku směrem 

dolů.

10. Stroj Handy Stitch ušije krásný jednoduchý steh, který je opravdu pevný.

11. Jakmile budete chtít šití ukončit, je potřeba, aby nit skončila vespod – pokud nit ukončíte 



tak, že zůstane na horní části látky, kterou během šití vidíte shora, pak se vám nit 

okamžitě vypáře. Viz obrázek:

Jak tedy na to? Na konci šití nechejte jehlu zapíchlou v látce, dopomoct si můžete i kolečkem 

pro ovládání pozice jehly. Nit pak ustříhněte v části mezi jehlou a kolečkem pro utahování nitě. 

Nadzvedněte kovovou destičku a látku opatrně vytáhněte. Ze spodní části budete mít očko 

povytáhlé nitě, která směřuje zpět na vrchní stranu látky. Nit vytáhněte směrem dospodu, jak 

ona obrázku. Následně vyzkoušejte, že zatáhnutím za nit se nit nepáře. Nyní můžete nit zauzlovat

pomocí náhradní jehly.

12. Po ukončení šití vždy uzamkněte tlačítko pro spuštění šití.

Šití s ručním strojem Handy Stitch chce trochu cviku.

13. Pokud se vám během šití nit až moc vytahuje z cívky nebo naopak velmi málo, regulujte si to 

pomocí kolečka pro utahování nitě. I toto může mít vliv na kvalitu jednotlivých stehů.

Poslední očko vytáhněte ven


