
Snarvei til perfekt syresultat!

Det å gjøre det riktige valget av trykkfot og nål kan gjøre livet for en sømmerske lettere, det samme gjelder 
valget av de øvrige verktøyene som hører hjemme i syrommet. KAI, et Japansk selskap med over 100 år i 
bransjen. De produserer sakser som oppfyller sømmerskens krav og som lages i den høyeste kvaliteten. 

Skredderverktøy

Skreddersaks

Saksebladene er produsert av rustfritt stål (High carbon 

Molybdenum Vanadium), noe som gir ekstra lang 

levetid og utrolig gode klippeegenskaper. Bladene er 

helstøpt fra bladspiss til håndtak, noe som gir optimal 

klippebalanse. Novel Duplex Interlock skruer kobler 

sammen saksebladene og gir konstant og varig spen-

ning mellom bladene. Ergonomisk design og griper-

vennlig håndtak produsert i «Elastomer» mykplast, for 

høy klippekomfort. Pakket i eksklusive gavepakninger. 

Finnes i størrelser 210 mm (8”) - 280 mm (11”).

Art. nr: Produkt: Pris:

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

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

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

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

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

XP7250L PRO skreddersaks (venster) 10’’’/250 mm 1 398,00    

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

Sy-, broderi- og lappeteknikksaks

Produsert i rustfritt stål og bladene er helstøpt fra spiss 

til håndtak, noe som gir optimal klippebalanse. Micro-

tannet spiss (Micro Serrated) for maksimal klippee�ekt 

i glatte sto�er. Ergonomisk design og gripervennlig 

håndtak produsert i «Elastomer» mykplast, for høy 

klippekomfort. Finnes i størrelser 120 mm (4”) - 240 mm 

(9,5”)

Art. nr: Produkt: Pris:

N5100C Broderisaks (bøyd) 4”/120 mm 179,00    

N5135 Sy- & Patchworksaks 5,5”/140 mm  179,00    

N5210SE Sy & Lappeteknik saks (MS) 8”/210 mm  298,00    

XN5210L Sy & Lappeteknik saks vänster (lillA) 8”/210 mm  298,00    

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

XRX45 Skjærekniv 45 mm 209,00    

XRX50XS Skjæreblad rakt til skjærekniv (45 mm)  69,00    

XRX50XP Skjæreblad sik-sak skjærekniv (45 mm)  98,00    

RS5060BL Skjæreblad rakt til skjærekniv (60mm)  98,00    

Skjærematte

Verner arbeidsbordet samtidig som den sliter minimalt 

på skjærebladet. Over�aten er «selvreparerende». Skjære-

matten har mørkeblå bunnfarge med både inch og cm 

markeringer. Størrelse 450x150x2 mm til 1430x600x2 mm.

Art. nr: Produkt: Pris:

XRM3 Skjærematte 450x150x2 mm  129,00    

XRM2 Skjærematte 600x450x2 mm  449,00    

XRM1 Skjærematte 900x600x2 mm 879,00    

CB-143 Skjærematte 1450x600x2 mm  1 798,00    

Linjal

Rektangulær skjærelinjal 16 x 60 cm. Brukes sammen 

med skjærematten og rullekniven for å skjære ut f.eks. 

mansjetter, kantbånd mm. Linjalen har cm og millimeter 

markeringer. 

Art. nr: Produkt: Pris:

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

Skjærekniv

Optimale skjæreegenskaper for sto�, vinyl, lær, plast-

�lm og papir. Skjærebladet har tre låste posisjoner, for 

sikker oppbevaring og �nnes for tynne og tykke sto�er. 

Bladet er produsert av herdet stål. Gripervennlig mykt 

håndtak for både høyre- og venstrehendte. Skjære-

kniven �nnes i to forskjellige størrelser, for blader med 

diameter på 45 og 60 mm.
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