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Ikea/Sy 402.089.70 

599 kr

13 + knapphål

 
2

3

2

+ Tydlig manual.

– Tröga vred. Trångt 
byta spole. Ingen 
friarm. Ingen elastisk 
söm. Slö trådkniv. 
Kan inte sy i knapp. 
Endast en längd på 
bakstygn. Pressar-
fotstrycket går inte 
att reglera. Inget 
förvaringsskydd.

Janome/920 

2 195 kr

14 + knapphål

 
3

3

4

+ Bra elastisk söm. 
Praktisk tillbehörs-
låda. Många och bra 
tillbehör. Automatiskt 
knapphål. Tydlig 
manual. Bra pedal.

– Tröga reglage. 
Pressarfotstrycket går 
inte att reglera. 

Bernina/Bernette 15 

3 000 kr

27 + knapphål

 
2

3

4

+ Många och bra 
tillbehör. Pressarfoten 
kan höjas extra högt. 
Automatiskt knapp-
hål. Fot för att sy in 
knapp. Lock över 
instrumentpanelen. 

– Trögt vred. Svårt få 
grepp om handhjulet. 
Syr inte bra knapp-
hål. Otydlig manual.

Pfaff/Hobby 1132 

3 295 kr

18 + knapphål

 
4

4

4

+ Bra elastisk söm. 
Lätt att byta spole 
och sy i knapp. Prak-
tisk tillbehörslåda. 
Bra tillbehör. Tydlig 
manual. Bra pedal. 
Automatiskt knapp-
hål. Hård förvarings-
huva.

– Pilligt att byta  
pressarfot. 

Husqvarna/Viking 
Emerald 116
3 495 kr

16 + knapphål

 
2

3

3

+ Många och bra 
tillbehör. Lätt att byta 
spole. Automatiskt 
knapphål. Bra pedal. 
Hård förvaringhuva.

– Trögt vred för stygn-
bredd. Opraktisk och 
liten tillbehörslåda. 
Obegriplig lathund för 
sömmar. Svårtydda 
inställningar.

Brother/DS 120 

2 895 kr

17 + 3 knapphål

 
5

4

5

+ Enkel att använda 
och förstå. Bra elas-
tisk söm. Lätt att byta 
spole och undertråd. 
Automatiskt knapp-
hål. Fot för att sy i 
knapp. Pressarfoten 
kan höjas extra högt. 
Tydlig stygnplåt.

– Liten tillbehörslåda. 
Omständlig manual. 

Singer/Confidence 
7463
4 195 kr

28 + 2 knapphål

 
4

4

4

+ Enkel att använda 
och förstå. Bra elas-
tisk söm. Lätt att byta 
spole och spola.  
Automatiskt 
knapphål. Praktisk 
tillbehörslåda. Bra 
tillbehör. 

– Mindre snygga 
knapphål.

TEsT

Test: Symaskiner 
Så testade vi Brukartestet är 
genomfört av testföretaget 
Wiseguide i samarbete med 
Mari Larsson och Lilian Lind-
ström på Skrädderikompaniet 
LiLaRo.

Symaskinerna har använts 
till att sy i material som jeans–
tyg, trikå, bomull, siden, 
polyester och tunt gardintyg. 
Samtliga nyttosömmar har 
prövats, som raksöm, sick-
sack, elastiska sömmar, samt 
knapphål, men man har även 
sytt i knappar och blixtlås. 
Vidare har reglage, belysning, 
övriga funktioner, medföl-
jande tillbehör och förvaring 
granskats.

Symaskinerna har betyg-
satts efter kriterierna hanter-
barhet, kvalitet och funktioner.

Priserna är tillverkarnas 
rekommenderade priser.

Betygsskalan är 1 till 5, där 
5 är bäst.

Märke/modell 

Pris

Antal sömmar 

Betyg 
Hanterbarhet

Kvalitet

Funktioner

Plus & minus

AEG/Symaskin 795 

899 kr

20 + knapphål

 
1

1

2

+ Praktisk tillbehörs-
låda.

– Tröga vred. Trasigt 
vred. Tråden hoppar 
ur vid spolning. Dålig 
elastisk söm. Skram-
lig. Maskinen rör sig 
när man syr. 

Menuett/809031 

999 kr

20 + knapphål

 
2

2

3

+ 

– Tröga vred. Högt 
ljud. Plastig. Skakar 
när man syr.

Zanussi/ZAN2300 
LCD
1 499 kr

20 + knapphål

 
2

2

3

+ Bra elastisk söm. 
Praktisk tillbehörs-
låda.

– Hårda knappar och 
tröga vred. Klarar inte 
tjocka lager. Högt 
ljud. Plastig. Dålig 
manual. Få tillbehör. 
Korta längsta stygn. 

BrA
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SäMSt

PrISVärD

totalbetyg

Mekaniska DatoriseraDe


