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Symaskinekørekort opgave 1 

 

 

 

Klargør symaskinen 

Ændre hastighed 

Skifte nål 

 

 

 

 

 

1. Find symaskinen frem og sæt den 

på et bord. 

 
 

2. Sæt ledning i og tænd for 

maskinen. 

  
 

3. Sæt ledningen til fodpedalen i og 

stil pedalen under bordet, så den 

passer til din fod. 

 
 

4. Indstil stolen så den passer til dig. 

Så du sidder godt, når du syr. 

 

5. Tag nålen ud af symaskinen. Husk 

at se godt efter hvordan nålen 

sidder.  

Drej på skruen øverst ved nålen og 

nålen løsnes. 
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6. Lågen til spolen åbnes. 

 
 

7. Tag spolen ud af spolehuset ved at 

tage fat i den lille plade på 

spolehuset og trække det ud. 

 

 
 

Fakta: Når den lille plade er 

trukket ud, er spolen låst fast i 

spolehuset. Slipper du den lille 

plade kan spolen falde ud. 

 
 

8. Luk lågen til spolehuset. 

 

9. Du er nu klar til at afprøve 

symaskinen. 

 

10. Prøv at træde på pedalen og se 

hvordan maskinen arbejder. 
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11. Du kan ændre hastigheden du syr 

med, ved at trykke forsigtigt på 

pedalen eller trykke den helt i 

bund. 

Hvad sker der når du trykker 

forsigtigt på pedalen? 

________________________ 

Hvad sker der når du trykker 

pedalen helt i bund? 

________________________ 

 

12. Afprøv forskellige hastigheder. 

Bliv ved med at skifte hastigheden 

fra langsomt til hurtigt. 

 

13. Når du har prøvet at ændre 

hastigheden nogle gange, pakkes 

symaskinen sammen og stilles på 

plads. 

Husk at sætte nålen i igen. 

 

Fakta: Toppen på symaskinenålen 

er flad på den ene side. Den flade 

side skal vende bagud når nålen 

sættes i maskinen. 

 

14. Lad den næste prøve maskinen. 

 

15. Denne opgave gentages med 

pauser imellem, indtil du er helt 

sikker på, hvordan tingene skal 

gøres. 

 

 

 

Jeg kan: 

 

Klargøre symaskinen 

Stille den frem. 

Sætte ledning i. 

Sætte pedalen til. 

 

Ændre hastighed 

Bruge pedalen til at ændre 

hastigheden. 

 

Skifte nål 

Tage nålen ud. 

Sætte nålen i. 

 


