Brodeeraustarvikkeet
Embroidery accessories
Brodeerausneulat jotka poistavat ongelmasi
Embroidery needles to solve your stitching problems
Silmän koko
25% suurempi kuin normaali
neuloissa
Eye size
25% larger than with usual
needles

Helppo langoittaa
Simple threading
Kaikille langoille
For all types of thread
Metallilangoille
For metallic threads
Jokaiselle lankakoolle
For all thread sizes

Lankahiottu silmä
Ei lankaa kuluttavia
epätasaisuuksia

Paras kestävyys kaikille
langoille
Excellent protection for all
Types f thread

String eye-polish
Uncomparable smoothness and a
superb eye rounding improve
thread flow

Ei enää langan katkeamisia
No more thread breakage
Problems

Kärkityypit
Erilaiset variaatiot

Kangaskärki R
Precise penetration R

Point styles
For different application demands

Vähentää neuloksien
langan katkoksia FFG
Reduction of fabric
damage in knitted structures
FFG

R = Teräva kärki
R = Sharp point
FFG = Ball point
FFG = Pallokärki

Poistaa langanpaot FFG
Elimination of thread
picking problems FFG

Neulan kärjen pituus
Needle point length1
1 287 WKH
2 DBXK5
3 1738

Lyhyt kärki
Short point
Keskipitkä kärki
Medium point
Pitkä kärki
Long point
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Saatavissa olevat brodeerausneulan koot
Available range of embroidery needles
No.
Järjestelmä/system
287 WKH
287 WKH FFG
DBXK5
DBXKR FFG
1738
1738 FFG
1738 CLS1
1738 S10
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Oikea neula estää materiaalia vahingoitumasta ja parantaa langan kestävyyttä. Oikean neulan käytön
opettelemisella voidaan nostaa brodeerauksen tuottavuutta. Useimmat brodeeraajat vaihtavat neulan
vasta sen katkettua. On tärkeää oppia tietämään mikä neulajärjestelmä, neulakoko ja kärkimuoto on
paras vaihtoehto kullekin materiaalille ja miksi jokin neulajärjestelmä toimii paremmin kuin toinen.
Neuloja on saatavissa kolmea erilaista järjestelmää, useita eri kokoja, kärkimuotoja ja viimeistelyä.
Jokaiseen työhön löytyy oikea neula. Jotkut brodeeraajat ovat sitä mieltä ettei erilaista neulaa tarvitse
vaihtaa jokaiselle työlle ja näin tietysti onkin, mutta on tiedettävä sopiiko koneessa oleva neula
seuraavalle työlle.
The right needle prevents damage to the material and improves the strengh of the thread. Learning to use
the right needle can improve productivity. Most embroiderers do not change the needle not until the
needle breaks. It is important to learn to know what needle system, size and point style is the best
alternative respective of the type of material and the reason why a certain needle system works better
than the other. Needles are available in three different systems, several different sizes, point styles and
finishing. There is a right needle for every kind of application. Some embroiderers are of the opinion
that a different needle need not be changed for every embroidery work and that certainly is, but one
should be aware if the needle in the machine fits the next job.
Tunne neulasi
Brodeerauskoneissa on käytössä kolme neulajärjestelmää: 1738, 287WKH ja DBXK5. Kaikissa
järjestelmissä on saatavana useita eri neula kokoja ja kärkimuotoja, mutta jokaisen järjestlmän
kärkipituus on eri. 287WKH on samalla kannanvahvuudella kuin 1738 mutta lyhyemmällä kärjellä.
Lyhyt kärki on paras vaihtoehto, kun tikinpituus on suuri, samoin silloin kun koneen syöttöliikkeitä
(syöttö ilman tikkausta) on kuviossa paljon. Lyhyt kärki tulee materiaalista aikaisemmin ja menee
materiaaliin myöhemmin jolloin syöttöliikkeelle jää enemmän aikaa. Lyhytkärkistä neulaa käytetäänkin
paksuilla materiaaleilla.
DBXK5 neulajärjestelmässä on 25% laajempi silmä ja pitempi ura kuin muissa neuloissa. Tämä
mahdollistaa suuremman nopeuden käytön. Tässä neulajärjestelmässä on myös pitempi
siepparinsyvennys joka antaa enemmän mahdollisuuksia säätää sukkulan ajoitusta (esimerkiksi
hyppytikkiongelmien ilmetessä). Samoin se mahdollistaa erilaisen neulatangon korkeuden säädön.
DBXK5 neulassa on vähemmän metallia kuin muissa neulajärjestelmissä joten se katkeaa herkemmin.
Neula on tarkoitettu pehmeille materiaaleille ja langoille. DBXK5 neulaa voidaan käyttää niin sanottuna
yleisneulana.
1738 neulajärjestelmässä neuloilla on pitkä kärki joilla saavutetaan tarkka tikkauskuviointi ja niiden
materiaalin lävistämiskyky on parempi kuin muissa neuloissa. Neula myös lämpenee vähemmän
pienemmän lävistysvastuksensa takia. Se on parempi kuin muut neulajärjestelmät kun brodeerauskuvio
on täytetty tiheällä tikkikuviolla.
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Know your needle
Three needle systems are in use in embroidery machines: 1738, 287WKH and DBXK5. There is
available in all systems several sizes, different point styles, but every one has a different needle point
length. 287WKH has the same shank thickness as 1738 but with a shorter point. A short point is the best
choice when the stitch length is big, the same if the machine's feed movement (feed without stitching) is
much in a design. A short point needle comes from the material earlier and goes into the material later,
thus allowing longer time for feed movement. A short pointed needle is used for thick materials.
DBXK5 needle system has a 25% larger eye size and groove than with usual needles. This enables the
use of a faster speed. This needle system has also a longer looper groove which gives more possibilities
to control the timing of the hotary hook if a jump stitch problem comes by. Likewise, it enables different
height settings of the needle bar. DBXK5 needles have lesser metal than in other needle systems when
the needles break easily. This type of needle is meant for soft materials and threads. DBXK5 needle can
be used as a so-called universal needle.
1738 needle system has a long point to achieve an accurate stitch pattern and its ability to penetrate the
material is better than with other needles.The needle also warms-up a little lesser due to penetration
resistance. It is better than other needle systems if the embroidery design is filled with dense stitch
patterns.
Kärkimuodot
Neulan kärkimuoto on tärkeä kun halutaan tehdä korkealaatuista brodeerausta. Teräväkärkinen neula on
tarkoitettu kudotuille kankaille sekä nahalle. Nahassa voidaan käyttää myös erityyppisiä
leikkaavakärkisiä neuloja, mutta brodeerauksessa leikkaavakärkisten neulojen käyttö rajoittuu
harvatikkikuvioisiin brodeerauksiin. Tiheässä tikkikuviossa nahka leikkaantuu herkästi ja kuvio voi
kokonaan irrota perustuotteesta.
Pallokärkista neulaa käytetään yleensä neulotuissa materiaaleissa. Pallokärkineula estää silmäpaot ja
reikien muodostumisen. Jos reikiä kaikesta huolimatta tulee, on neulakokoa pienennettävä.
Yleisiä ohjeita:
- Ohuisiin, tiheisiin neuloksiin kuten t-paitoihin, käytetään pienellä pallokärjellä varustettua neulaa.
- Paksumpiin neuleisiin kuten villapaitoihin käytetään keskikokoisella pallokärjellä varustettua neulaa.
- Kudotuille materiaaleille, myös silkille käytetään teräväkärkistä ns. kangaskärkineulaa.
- Jos brodeerataan erittäin joustavia materiaaleja, kumi tai joustolangoilla käytetään suuripallokärkistä
neulaa.
Point styles
The point style of a needle is important when a high quality embroidery is desired. A sharp point needle
is meant for woven fabrics and leather. Different types of cutting pointed needles can also be used in
leather but in embroidery the use of a cutting pointed needle restricts embroidery to light stitch patterns.
In densely filled stitch patterns the leather cuts easily and the design can come off totally from the basic
product.
A ball point needle is used generally for knitted materials. Ball point needle prevents the formation of
runs and holes. If a hole comes anyway, the needle size should be decreased.
General instructions are as follows:
- For thin, dense knits like t-shirts, use a small ball point needle.
- For thicker knitted fabrics such as woolen shirts, use a medium size ball point needle.
- For woven materials, use a sharp point so called universal needle
- If embroidering with very elastic materials, rubber or elastic threads, use a big ball point needle.
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Brodeeraussakset ja pinsetit
Embroidery scissors and tweezers
DP-92005
- ergonominen / ergonomic
- muovikahvainen / plastic handles
- koko / size 13 cm

92005

RO-1203/E/5,5
- Applikointisakset / Applique scissors
- toinen kärki tylppä, toinen terävä /
one blunt tip and one pointed tip
-T erien sisäpuolet hiottu / inside of plates polished
- koko / size 14 cm
RO-13/2/E/4 käyrä / bent
RO-13/E/4 suora / straight
- erittäin hienot terävät kärjet / very fine pointed tips
- kokonaan nikkelöity terien sisäpuolia lukuunottamatta /
entirely nickelplated except inside of blades
- koko / size 10 cm
RO-403/2/E/4 käyrä, kokonaan nikkelöity / bent, entirely nickelplated
RO-403/C/4 suora, mustakahvainen / straight, black japanned handles
Kutojan sakset / Weavers' scissors
- terävät kärjet, vähän vahvemmat terät kuin 13/E /
pointed tips, a little stronger blades than 13/E
- koko / size 10 cm
RO-404/2/C/6 käyrä / bent
RO-404/C/6 suora / straight
Lanka- ja kutojan sakset / Thread- and weavers' scissors
- pitkät, vahvat ja terävät terät / long, strong and pointed blades
- mustakahvainen (isot) / black japanned handles (large)
- koko / size 15 cm
RO-614/E/5
Kutojan-, nauha- , pitsisakset / Weaver-, belt-, lace scissors
- kokonaan nikkelöity, entirely nickelplated
- raskaille materiaaleille / for heavy materials
- koko / size 13 cm
RO-2382/E
- käyrät kärjet / bent tips
- ohjausneulalla / with guiding pin
- koko / size 14 cm

1303

13

403

404

614

2382

SH-6”
- käyrät kärjet / bent tips
- ruostumaton terä / stainless steel
- koko / size 15 cm
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