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Workshop gebruik van de lockmachine
Gaat van start met minimaal 4, is vol met maximaal 8 deelnemers

Plaats:

Beijerscheweg 58 in Stolwijk

Datum:

Zaterdag 23 maart 2019, van 10.30 tot 15.00 uur.
De workshop wordt aangeboden exclusief lunch,
maar inclusief koffie/thee en melk bij het eten.

Kosten:

€ 75,00 inclusief materialen.

Te voldoen: Gelijk met de inschrijving, waarna

de deelname is bevestigd.
Op rekeningnummer:
NL55 INGB 0006 493277 van het
Movon Instituut voor Modevakonderwijs te Stolwijk.

Mee te nemen:

Een lockmachine, stofschaar, pen en kleurpotloden rood, blauw, groen en
geel.

Inschrijving:

Via email: movon@vandenbroek.name
Onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en “workshop
lockmachine”.

Algemene informatie over het gebruik van de lockmachine.
De lockmachine is bedoeld om naadtoeslagen professioneel af te werken, hij kan ook naden stikken
en afwerken tegelijk. Hij snijdt stof/rafels af en werkt de afgesneden kant af met garen.
Het professionele resultaat wordt bepaald door verschillende factoren:
1. De kwaliteit van de lockmachine, die meestal gerelateerd is aan het merk.
2. De kwaliteit van het garen.
3. De gekozen afwerking.
4. De instellingen van de lockmachine.
5. De gebruikte naalden.
Ad. 1. De kwaliteit van de machine ligt vast. Een slechte machine geeft meer ergernis dan goede
resultaten. Voor aanschaf van een lockmachine moet men al weten welke machines goed zijn.
(enkele goede merken zijn o.a.: Bernina, Babylock, en de (Europese) Pfaff.
Ad. 2. De kwaliteit van het garen varieert. Hoe pluiziger het garen des te meer stof in de machine. De
gewone polyester cones voldoen goed. Het seralon garen is heel erg glad, zeer sterk maar erg duur.
Gewoon, kwalitatief naaigaren is ook prima. Kies voor een mooi resultaat altijd garen in de kleur van
uw werkstuk. Daarvoor is slechts 1 -wat grotere- klos nodig waarmee u naaimachinespoeltjes
opwindt om de twee of drie andere benodigde klossen te vervangen.
Ad. 3. De afwerking moet passen bij de stof. Een dikke stof vraagt een bredere lock dan een dunne.
Wordt de lock gebruikt om tricot aan elkaar te zetten, dan gebruikt men de versterkte 4-draadslock.
In een zware stof naait men nooit een rolzoompje.
Ad. 4. De instellingen moeten altijd van te voren gecontroleerd worden op een staaltje van de af te
locken stof, zeker na het wisselen van garen. De instellingen zijn: draadspanningen,
differentieeltransport, persdruk, steeklengte en steekbreedte. De steekbreedte wordt bepaald door een
combinatie van de ingezette naalden en de mespositie.
Ad. 5. Voor de lockmachine zijn speciale naalden vereist. De schmetz super stretch en organ naalden
zijn lang genoeg. Voor tricot is het aan te bevelen om jersey naalden te kiezen. Men kan afwerken
met 2 naalden, alleen de linker, of alleen de rechter naald.
Wat wordt er geleerd in de workshop...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gebruik van alle knoppen.
Inrijgen van de draden.
Afstellen van de draadspanningen.
Afstellen van de steeklengte
Afstellen van de mespositie
Gebruik van het differentieel transport
Regelen van de persvoetdruk.
Kiezen van de stiksels passend bij de te gebruiken stof, door het maken van veel proefjes.

