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2-draads overlocksteken 3-drads overlocksteken

4- en 5-draads overlocksteken

*Alleen op de HUSKYLOCK™ s25 overlockmachine.
** Alleen op de HUSKYLOCK™ s25 en s21 overlockmachine.

ketInGstek en dekstek

2-draads flatlock breed
Om elastische stoffen aan elkaar te naaien met een de-
coratief effect met de flatlockzijde of de laddersteekzijde.

2-draads smalle rand
Gebruik deze steek voor het afwerken van dunne stoffen.

2-draads overlock smal
Voor het afwerken van een enkele laag dunne tot normale 
stof.

2-draads overlock breed
Voor het afwerken van een enkele laag dunne tot normale 
stoffen.

2-draads rolzoom
Voor het afwerken van dunne stoffen. Deze steek geeft 
een mooie afwerking aan zijde-achtige sjaals, ruches en 
servetten.

2-draads gerolde overlock smal
Geeft een mooie afwerking aan dunne stoffen.

2-draads gerolde overlock breed
Decoratieve afwerking voor kleding en woonaccessoires.

3-draads flatlock smal
Om elastische stoffen aan elkaar te naaien met een de-
coratief effect met de flatlockzijde of de laddersteekzijde.

3-draads flatlock breed
Om elastische stoffen aan elkaar te naaien met een de-
coratief effect met de flatlockzijde of de laddersteekzijde.

3-draads smalle rand
Voor het afwerken van dunne stoffen. Deze steek geeft 
een mooie afwerking aan zijde-achtige sjaals, ruches en 
servetten.
3-draads rolzoom
Voor het afwerken van dunne stoffen. Deze steek geeft 
een mooie afwerking aan zijde-achtige sjaals, ruches en 
servetten.
3-draads elastische overlock
Voor het naaien van extra elastische stof.

3-draads overlock breed
Voor het naaien van twee lagen elastische stof of het 
afwerken van een enkele laag dunne tot normale stof.

3-draads overlock smal
Voor het naaien van twee lagen elastische stof of het 
afwerken van een enkele laag dunne stof.

3-draads gerolde overlock breed*
Voor het afwerken van de rand van dunne stoffen.

3-draads gerolde overlock smal*
Voor het afwerken van de rand van dunne stoffen

Kettingsteek **
Voor alle soorten naaiwerk, zoals aan elkaar naaien, 
zomen en patchwork.

Deksteek smal **
Voor zomen in elastische stoffen en voor decoratieve 
effecten op alle soorten stof.

Deksteek breed **
Voor zomen in elastische stoffen en voor decoratieve 
effecten op alle soorten stof.

Drievoudige deksteek **
Voor zomen in elastische stoffen en voor decoratieve 
effecten op alle soorten stof.

4-draads overlock
Voor alle naden die elastisch moeten zijn of mee moeten 
rekken, zoals halslijnen, zijnaden, mouwen, enz.

4-draads veiligheidssteek, breed **
Om in één stap stof aan elkaar te naaien met verstevigde 
steek en af te werken.

4-draads veiligheidssteek smal **
Om in één stap stof aan elkaar te naaien met verstevigde 
steek en af te werken.

5-draads veiligheidssteek smal *
Om in één stap stof aan elkaar te naaien met verstevigde 
steek en af te werken.

5-draads veiligheidssteek breed *
Om in één stap stof aan elkaar te naaien met verstevigde 
steek en af te werken.


