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Symaskinekørekort opgave 3 

 

 

 

Sy stikning 

Sy zik-zak 

Hæfte 

Ændre trådspænding  

 

 

 

 

1. Find symaskinen frem og gør den 

klar. (Se opgave 1) 

 

2. Sæt over og undertråd i 

symaskinen. Trådene skal være 2 

forskellige farver, en mørk og en 

lys. 

 

 

3. Find et stykke stof på ca. 30x20 

cm.  

Stryg stoffet og fold det på 

midten, så du kan sy i 2 lag. 

 
 

4. Sæt stoffet i symaskinen og 

indstil den på lige sting. 

(stikning) 
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5. Begynd med at sy en hæftning. 

Sy langsomt 2 sting frem, tryk 

på returknappen, så symaskinen 

syr baglæns. Sy 2 sting tilbage, 

Slip knappen og sy frem ad igen.  

 

 
 

6. Slut syningen med en hæftning.  

 

7. Stikninger kan syes med 

forskellige længder. Prøv at sy 

med korte og lange sting. 

 
 

8. Indstil symaskinen på zik-zak 

 

 

9. Sy en søm med zik-zak. Begynd 

og slut med at hæfte. 

 
 

10. Zik-zak kan syes med forskellige 

længder og breder. 

 
 

11. Prøv at sy zik-zak med 

forskellige længder. 

 

12. Prøv at sy zik-zak med 

forskellige breder. 

 

13. Overtråden på maskinen kan 

ændres. Syr man i tyndt stof 

skal spændingen strammes. Syr 

man i tykt stof skal spændingen 

løsnes.  

 

14. Find hjulet / knappen til 

indstilling af trådspændingen på 

din symaskine. Det er ofte 

placeret der hvor du tråder 

overtråden. 

 

15. Overtråden har ofte nogle tal.  

Hvad står spændingen på? skriv 

tallet her. ________________. 
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16. Prøv at løsne spændingen så den 

står på det mindste den kan.  

Sy en stikning. 

Hvad sker der med syningen? 

På forsiden: 

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

På bagsiden: 

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

17. Prøv at stramme spændingen så 

meget som den kan.  

Sy en stikning. 

Hvad sker der med syningen? 

På forsiden: 

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

På bagsiden: 

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

18. Indstil trådspændingen så både 

forside og bagside er pæne. 

Overtråden må ikke kunne ses på 

undersiden og undertråden må 

ikke kunne ses på oversiden. 

Jeg kan: 

 

Sy lige sting (Stikning) 

Sy lige sting med forskellige 

længder. 

Ændre trådspænding  

 

Sy zik-zak 

Sy zik-zak med forskellige 

længder og breder. 

 

Hæfte 

Begyndelsen og enden på 

syningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


