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System HAx1 SP SU

Black Super 
Stretch-nål

med mellemstor kuglespids; øje og bred 
trådrende; slip-let-belægningensørger for 
bedre glideevne og det specielle skaftde-
sign, der giver færre nålebrud og fejlstik; til
sarte, højelastiske stretchstoffer som f.eks. 
lingeri

Nåltykkelse NM 75 og NM 90



System 130/705 H-JT

Gold Jeans-nål  

med mellemstor kuglespids; længere hold-
barhed afnålen takket være belægningen, 
der beskytter mod slid; Desuden sørger 
det specielle skaftdesign for en mindre 
afbøjning af nålen og reducerer risikoen for 
nålebrud og fejlstik; til denim (jeans) og lig-
nende typer tætvævet stof

Nåltykkelse NM 90 og NM 100



System 130/705 H-SU XS

Black Super Fin-nål

med tynd, let afrundet nålespids; det meget 
slanke nåledesign og den glatte belægning
sørger for ekstra skånsom behandling af sar-
te materialer og en reduceret vedhæftning til 
nålen; til meget fine, sarte og lette stoffer som 
silke organza og voile, også i forbindelse med
klæbende stabilisatorer

Nåltykkelse NM 60 og NM 70



System 135x5 MR

Longarm Quilt-nål

med spids nålespids til præcis indstik; Nå-
lens specielle hule skaft sikrer, at nålen nemt 
griber tråden og forebygger fejlstik i forbin-
delse med skift af nåleretning ved quiltning; 
til quiltning med specielle longarm-maskiner

Nåltykkelse NM 100



Filtnål

med hak til dekorativt nålefiltarbejde. Nå-
lestikkene transporterer fibrene væk, og 
på denne måde bindes stoffer eller andre 
egnede materialer som f.eks. uldfilt eller 
uldtråde ind i et bæremateriale. Filtenåle 
er uden øje og egner sig ikke til almindelig 
syning med sytråd.

System 18x38x1



Læder-nål DH  

med skærespids DH (= halv trekantspids), 
som trænger lettere ind; til lige syninger i 
læder, hårdt kunstlæder eller lignende ma-
terialer. Ikke egnet til vævet stof eller mas-
kevarer

Nåltykkelse NM 100

System 130/705 H DH
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