
 

Vælg en nål som passer til den type stof, man ønsker at sy i. 
 

Nåle størrelse: Stoftype: 

60 – 70 Tynde 
75 – 80   Almindelige 
90 – 100  Tykke 

 
Brug udelukkende nåle med fejlfri spids. 
En nål med beskadiget spids ødelægger stoffets tråde. 
Hold øje med nålen og skift ofte. 
Visse stoffer har tendens til at slide på nålen så spidsen beskadiges. 
På nåleæsken er der numre, som angiver nåletykkelsen, dette er 
også angivet på nålens kolbe. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

  

 

Bruges til syning af alm. vævede stoffer. 
Nålespidsens runding er udformet således, at nålen adskiller trådene i 
stoffet og går ned mellem to tråde, så stoffet ikke beskadiges under syning. 
 

 Bruges til syning af kraftig læder. 
Nålespidsen er slebet, så den har en skærer spids, der nemt går igennem 
materialet. 
Ved syning i tyndt skind bruges i stedet en stretch nål tykkelse 90. 

 

Bruges til syning af kraftige vævede stoffer. 
Nålespidsen er skarpere og går nemmere gennem stoflagene. 
 
 

 Bruges til at sy med metal-, tykke-, og sarte tråde. 
Specielt gode til broderitråd. 
Nåleøjet er ekstra stort, så tråden ikke slides. 

 

Bruges til syning af strikkede stoffer. 
Nålespidsen er afrundet og er derfor ikke skarp. 
En skarp nål slår stoffets tråd over så maskerne løber. 
 

 Bruges til syning af parallelle stikninger og ”bieser”, samt til forskellige 
dekorationssømme med tråde i en eller to farver. 

 

Bruges til quiltning, patchwork og stikningsarbejde. 
Nålen har en forbedret overgang fra soids til skaft, så den kan sy de mange 
sømme i stikningsarbejdet, som overlapper hinanden, uden at beskadige 
stoffet. 
 

 Bruges som universalnål til alle nyere overlock maskiner. 
Nålespidsen er afrundet, så nålen kan bruges til både strikkede og vævede 
stoffer. 

 

Bruges til broderi med tynd broderi- og rayontråd og lign., på alle 
husholdnings- og broderimaskiner. 
Nålespidsen er afrundet, så broderitråden ikke bliver ødelagt, hvis nålen syr 
flere gange samme sted. 
Nåleøjet og trådrillen er større, så tråden ikke flosser og springer. 

 Bruges til syning af hulsøm, zig zag, forstærket zig zag, korssting eller 
dekorationssting i fine, vævede stoffer. Nålens skaft har ”vinger”, som 
trænger stoffets tråde til side. På den måde dannes hul, på de steder, 
hvor nålen er gået gennem stoffet. Der findes også tvillingenål, hvor der 
er en wingnål nr. 100 og en wingnål nr. 80. 

 


