
Genvägen till perfekt syresultat!

Precis som valet av korrekt pressarfot och nål kan göra livet för sömmerskan enklare, är valet av de övriga 
verktygen som hör hemma i syrummet lika viktiga. KAI, ett Japanskt företag med över 100 år i branschen,  
producerar saxar som uppfyller sömmerskans krav och som tillverkas av högsta kvalitet.

Skräddarverktyg

Skräddarsax

Saxbladen är tillverkade av rostfritt stål (High carbon 

Molybdenum Vanadium), vilket ger skärkanterna extra 

lång levnadstid och otroligt goda klippegenskaper. 

Saxbladen är helgjutna från blad till handtag, vilket ger 

optimal klippbalans. Novel Duplex Interlock skruvar 

sammanfogar saxbladen och ger konstant hållbar spän-

ning mellan bladen. Ergonomisk design och greppvän-

liga handtag tillverkade av ”Elastomer” mjuk plast, för 

hög klippkomfort. Styckförpackade i exklusiva present-

förpackningar. Finns i storlekarna 8”/210-11”/280 mm.

Art. nr: Produkt: Pris:

XP7205 PRO Skräddarsax 8”/210 mm 1 098,00    

XP7230 PRO Skräddarsax 9”/230 mm  1 098,00    

XP7250 PRO Skräddarsax 10”/250 mm 1 198,00    

XP7250SL PRO Skräddarsax (SL) 10’’’/250 mm  1 198,00    

XP7250SE PRO Skräddarsax (MS) 10” /250 mm  1 298,00    

XP7250L PRO Skräddarsax (vänster) 10”/250 mm 1 398,00    

XP7280 PRO Skräddarsax 11”/280 mm 1 398,00    

Sy-, broderi- och lapptekniksaxar

Tillverkade av rostfritt stål och bladen är helgjutna från 

blad till handtag, vilket ger optimal klippbalans. Micro 

tandad spets (Micro Serrated) för exakta klippegens-

kaper i glatta tyger. Greppvänliga handtag tillverkade 

av ”Elastomer” mjuk plast för bästa klippkomfort.  Finns 

i storlekarna 4”/120 - 9,5”/240 mm.

Art. nr: Produkt: Pris:

N5100C Broderisax (böjd) 4”/120 mm 179,00    

N5135 Sy & Lappteknik sax 5,5”/140 mm  179,00    

N5210SE Sy & Lappteknik sax (MS) 8”/210 mm  298,00    

XN5210L Sy & Lappteknik sax vänster (lila) 8”/210 mm  298,00    

N5240 Sy & Lappteknik sax 9,5”/240 mm  398,00    
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Art. nr: Produkt: Pris:

XRX45 Rullkniv 45 mm 209,00    

XRX50XS Skärblad rakt till rullkniv (45 mm)  69,00    

XRX50XP Skärblad sick-sack rullkniv (45 mm)  98,00    

RS5060BL Skärblad rakt till rullkniv (60mm)  98,00    

Skärmattor

Skyddar din arbetsyta och skyddar skärbladet. Ytan är 

”självläkande”. Skärmattan har mörkblå bottenfärg med inch 

och cm markeringar. Finns i fyra olika storlekar, 450x150x2 

till 1430x600x2 mm.

Art. nr: Produkt: Pris:

XRM3 Skärmatta 450x150x2 mm  129,00    

XRM2 Skärmatta 600x450x2 mm  449,00    

XRM1 Skärmatta 900x600x2 mm 879,00    

CB-143 Skärmatta 1450x600x2 mm  1 798,00    

Linjal

Rektangulär skärlinjal 16 x 60 cm. Används tillsammans med 

skärmattan och rullkniven för att skära till t.ex. muddar , 

kantband m.m. Linjalen har cm och millimeter markeringar.

Art. nr: Produkt: Pris:

MQR-16-60 Olfa skärlinjal 16 x 60 cm  329,00    

Rullkniv

Optimala skäregenskaper för tyg, läder, vinyl, plast�lm 

och papper. Skärbladet har tre låsta positioner, för 

säkerhet, för tunna och för tjocka material. Skärbladet 

är tillverkat av härdat stål. Greppvänligt mjukt handtag 

för höger- och vänsterhänta. Rullkniven �nns i två olika 

storlekar för blad med diameter 45 och 60 mm.  
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