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Symaskinekørekort opgave 2 

 

 

Spole  

Sætte undertråd i 

Sætte overtråd i    

 

 

 

1. Sæt en tom spole på symaskinen 

så den er klar til at spole. 

Det kan være lidt forskellige 

steder spolen skal sidde. Find 

det rigtige sted på din maskine. 

 
 

2. Sæt en rulle tråd på maskinen. 

 
 

3. Se efter pilene på symaskinen og 

træk sytråden fra rullen til 

spolen som pilene viser. 

 

     
 

4. Rul tråden omkring spolen 4-5 

gange i pilens retning. 

 

5. Start spolingen. 

 

6. Når der er nok tråd på stopper 

spolingen og den kan tages af.  

Klip tråden over. 

 

7. Spolen lægges på bordet så 

tråden danner et 6 tal. 

 



 

  WWW.JoanEriksen.dk Side 2 
 

   
 

8. Spolehuset har en metalplade 

hvor tråden kan komme igennem. 

Retningen på metalpladen skal 

være modsat tråden. 

 
 

9. Læg spolen ind i spolehuset. 

 

10. Træk tråden ind i spolehuset, 

tilbage langs metalpladen og ind 

imellem de to tapper. Du kan 

høre et lille klik hvis tråden 

sidder rigtig. 

 

 
 

11. Hold spole og spolehus sammen 

med to finger.  

 

12. Tag ved den lille plade på 

bagsiden af spolehuset, når 

denne plade er ude, låses spolen 

fast i spolehuset. 

 
 

13. Sæt spolehuset med spolen ind i 

maskinen. 
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14. Sæt overtråden i maskinen. 

Trådningen kan være lidt 

forskellig fra maskine til 

maskine. Se nøje på din maskine 

følg pilenes retning. 

 
 

15. Sæt tråden igennem nålen. 

 
 

16. Hold ved tråden og kør langsomt 

rundt med nålen ved at bruge 

hjulet på siden af maskinen. 

 

17. Overtråden bevæger sig ned i 

spolehuset og trækker 

undertråden med op. 

 
 

 
 

18. Nu er begge tråde at se. Træk 

trådene ind under trykfoden. 

 

19.  Klip et stykke stof og fold det 

dobbelt. 

 

20. Læg stoffet ind under 

trykfoden. 
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21. Sænk trykfoden. 

Det er lidt forskelligt hvor 

håndtaget til trykfoden sidder 

på symaskinerne.  

Se efter et lille håndtag i 

nærheden af trykfoden og prøv 

om det er det rigtige. 

 

Hold fast i overtråden og 

undertråden når maskinen 

begynder at sy. 

Hvis du ikke holder fast i 

trådene, bliver der en fuglerede 

af tråd under stoffet. 

 
 

22. Sy en lige søm (stikning) 

 

23. Hvis symaskinen ikke kan sy, så 

start forfra med trådningen og 

prøv igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan: 

 

Spole 

Vælge en tråd 

Sætte tråden i så den kan spole. 

 

Sætte undertråd i  

Sætte spolen i spolehuset 

Trække undertråden op 

 

Sætte overtråd i 

Sætte overtråden i efter pilene 

Sætte overtråden i nålen 

Trækkeovertråden ind under 

trykfoden. 

 

Lave en syprøve 

Sy lige sting på en prøveklud. 

 


