Simply better, because it’s yours.

Laadukkailla saksilla
leikkaa parhaiten.

SAKSET
OIKEAT SAKSET
JOKA TARPEESEEN

OIKEAT SAKSET
JOKA TARPEESEEN
Vuosikymmenien tieto-taito ja
työskentelyn huolellisuus ovat ainekset
Prym ompelu- ja räätälinsaksien
valmistuksessa. Saksilla saa täsmällisen ja
tarkan leikkausjäljen terien
kiinnityskohdasta terien kärkeen saakka –
leikataanpa sitten trikoota, farkkukangasta,
silkkiä tai pellavaa.
Sakset ovat yksi tärkeimmistä ja
vanhimmista ihmiskunnan
keksinnöistä. Kaikki tarvitsevat
saksia, ja kaikilla on sakset.

TIPTOP LAATUA
Millaiset on hyvät sakset? Miksi on
olemassa erilaisia saksia eri
käyttötarkoituksiin? Miten saksia
huolletaan? Mistä sakset on oikein
tehty?
Olkoon ompeleminen intohimoinen
harrastuksesi tai ammattisi, sinulla on
hyvä olla erilaisia saksia erilaisiin
tarpeisiin.

Tutustu laajaan saksivalikoimaamme
YouTubessa.

Viimeistely
Huolellinen viimeistely terien
kärkeen saakka takaa
erinomaisen leikkausjäljen.

Terät
Korkealaatuisesta
ruostumattomasta teräksestä
valmistetut terät ovat
kiinnitetty toisiinsa siten, että
kangas ei luista karkuun
terien välissä.

Kiinnitysruuvi
Terien kiinnitysruuvin ja
prikan ansiosta liitoskohta ei
löysty kovassakaan käytössä
ja takaa tasaisen leikkausjäljen
uudelleen ja uudelleen.

SAKSIEN ASIANTUNTIJA
Tuoteasiantuntijamme Sven on koonnut
tämän esitteen Prym´n saksista, jotta sinun
olisi helpompi valita millaiset sakset
sopivat parhaiten erilaisiin tarkoituksiin.
Esitteessä kerrotaan saksien eri
käyttökohteista, tietyistä toiminnoista sekä
hyödyllisiä vinkkejä ja keinoja saksien
valintaan ja kuinka saksia käytetään ja
huolletaan.
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Poikkileikkaus
Syvälle kahvoihin upotetut
terät tekevät saksista
tasapainoisen ja vakaan
tuntuiset.

Pehmustetut kahvat
Ergonomisesti muotoillut
pehmustetut kahvat antavat
mukavan työskentelyotteen.
Tilavat rei´ät kahvoissa estävät
sormien puutumisen.
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RÄÄTÄLINSAKSET
'PROFESSIONAL'

MITKÄ OVAT RÄÄTÄLINSAKSIEN
ERITYISPIIRTEET?

* Räätälinsakset kevyistä tukeviin kankaisiin
* Ergonmiset pehmeät kahvat miellyttävään leikkaamiseen
* Kangas ei luista karkuun terien välissä
* Ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät ovat
tarkasti hiottu ja yhteen kiinnitetty

Räätälinsakset ovat epäsymmetrisen
muotoiset. Saksien kahvojen rei´ät ovat
muotoiltu kaareviksi myötäilemään
käden muotoja. Leikatessa alempi terä
lepää alustaa vasten, jonka ansiosta
kangas pysyy suorana ja paikallaan.

Kahvat ovat ergonomisesti muotoillut, toinen on
pieni ja toinen isompi. Isompi reikä on pitkä
ovaalinmuotoinen, jonne mahtuu hyvin neljä
sormea. Tämän ansiosta leikkaamiseen saa paljon
voimaa kädestä ja kaikenlaisten kankaiden
leikkaaminen on helppoa ja täsmällistä.

Art. 611 512
21 cm = 8''

SAKSET VASENKÄTISILLE
Art. 611 517
23 cm = 8 ¾''

Art. 611 518
25 cm = 9 ½''
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Art. 611 513
21 cm = 8”
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OMPELUSAKSET
'PROFESSIONAL' Xact
Ompelusakset 'Professional' Xact- mikrohammastuksella
ovat ihanteelliset leikatessa silkkiä tai synteettisiä
materiaaleja. Terien erikoishionta estää liukkaiden kankaiden
lipsumisen leikattaessa. Huolellisesti taotut terät on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä ja ne on kiinnitetty tarkasti toisiinsa,
jolloin terät kohtaavat toisensa vain yhdessä pisteessä eikä kangas
lipsu leikatessa. Pehmeissä kahvoissa on hyvin tilaa sormille, minkä
ansioista leikkaaminen on miellyttävää ja kevyentuntuista.

Art. 611 508
21 cm = 8”

Art. 611 520
25 cm = 9 ½''

Saksien leikkaavuus riippuu millaisessa kulmassa leikkaavat terät kohtaavat
toisensa. Jokaisella käyttöalueella on erilainen kulma. Terien leikkauspintojen kaaret ovat tarkassa kulmassa toisiinsa nähden, terien pinta on
pikkutarkasti hammastettu ja tasapainoisesti asetettu toisiaan vasten.
Laadussa emme tee kompromisseja – siitä tunnistaa hyvät sakset.

6

PRYM | SCISSORS

HARKKOSAKSET
'PROFESSIONAL'

KAAREVAT
OMPELUSAKSET
'PROFESSIONAL'

* Kankaan reunojen siistimiseen ja huolitteluun
* Koristeluun eri materiaaleilla
* Mukavat käyttää pehmustettujen kahvojen ansiosta
* Ei kankaan lipsumista tai karkailua

Kaarevateräisiä ompelusaksia suositellaan ohuiden
kankaiden leikkaamiseen; kaarevien terien ansiosta
sakset leikkaavat vain ylimmän kankaan, mikäli
kangaskerroksia on useita. Kaareva terämuoto
suojelee kangasta tai kirjontatyötä leikatessa, eikä
saksen terät nappaa kangasta mukaansa. Sakset ovat
kätevät myös langanpätkien siistimiseen.

Art. 611 509
13.5 cm = 5 ¼''

Art. 611 515
23 cm = 9''

OMPELU/YLEIS SAKSET
'PROFESSIONAL'
* Erinomainen leikkaustulos huolellisen terien
hionnan ansiosta
* Tarkasti asennetut ruostumattomat terät
* Ompelutöihin sekä yleissaksiksi
* Pehmustetut kahvat takaavat
miellyttävän ja tarkan leikkaustuntuman

Art. 611 511
16.5 cm = 6 ½''
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Prym saksien kestävyyteen ja optimaaliseen toimintaan vaikuttaa
merkittävästi käytettävä teräsmateriaali. Teräksen hiilipitoisuus
ilmaisee saksen terien kovuutta. Mitä korkeampi Rockwell- kovuus,
sitä kovempaa terästä ja sitä kestävämmät sakset. Molempien terien
pitää olla samaa Rockwell- kovuustasoa, muuten kovempaa materiaalia
oleva terä vahingoittaa heikompaa materiaalia olevaa terää.
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RÄÄTÄLINSAKSET
'CLASSIC'
Nämä räätälinsakset ovat Prym´n klassikko –
parasta laatua kahvoista kärkeen. Sakset on
taottu korkealaatuisesta teräksestä ja niiden
paino sekä hyvin suunniteltu tasapainoinen
muotoilu ovat korvaamaton apu
ammattimaisessa vaatevalmistuksessa sekä
räätälintöissä. Sakset on käsin teroitetut ja
yksilöllisesti testatut, ja niiden
vakuuttavimmat ominaisuudet ovat sujuva

Art.610 530
18 cm = 7''

leikkaustuntuma sekä pitkä käyttöikä.
Epäsymmetrinen muotoilu ehkäisee kankaan liukumista
ja lipsumista leikatessa. Mikäli sakset löystyvät kovassa
käytössä, voidaan ne kiristää uudelleen keskiruuvista.

Art. 610 531
21cm = 8”

RÄÄTÄLINSAKSET
'GOLD'
Art. 610 532
23,5 cm = 9''

Art. 610 534
28 cm = 11''
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Art. 610 533
26 cm = 10''

Art. 610 535
30 cm = 12''

Näissä saksissa todellakin kimaltaa kulta, sillä
niiden kahvat on pinnoitettu kullalla ja ovat lisä
Classic- räätälinsaksien valikoimaan. Sakset on
käsin kuuma- taottu korkealaatuisesta teräksestä,
käsin teroitettu sekä laatutarkastettu.
Kultakahvaisten räätälinsaksien terät on
mikrohammastettu, mikä estää liukkaiden
kankaiden, kuten silkin tai synteettisten
materiaalien lipsumisen leikatessa.

Art. 610 565
20 cm = 8''

11

PIENET JA TEHOKKAAT:
KIRJONTASAKSET
Sirot ja kapean muotoiset sakset, joiden terävät
terät kaventuvat voimakkaasti suhteessa
kahvoihin, ovat täydelliset tarkkuutta vaativissa
leikkauskohteissa.

KIRJONTASAKSET
'PROFESSIONAL' KÄYRÄTERÄ

Sakset sopivat kaikenlaisiin kirjontatöihin,
napinläpien avaamiseen ja siistimiseen,
tarkkojen kulmien leikkaamiseen ja
applikaatiotöihin.

* Kirjontasakset käyrällä terällä
hienoihin kirjonta- ja pitsitöihin
* Terät on valmistettu
korkealaatuisesta
ruostumattiomasta teräksestä

Art. 611 516
10cm = 4”

KIRJONTASAKSET
'PROFESSIONAL' 10CM

KIRJONTA/OMPELUSAKSET
'PROFESSIONAL'

Professional- sarjan hienoilla ja erittäin teräväkärkisillä
kirjontasaksilla pystyy leikkaamaan koko terän pituudelta,
mikä mahdollistaa millimetrin tarkan tuloksen. Ihanteelliset
tarkkoihin kirjonta- ja pitsitöihin, kuten valkokirjonta tai
revinnäiset. Erittäin terävät, ruostumattomasta teräksestä
valmistetut terät antavat hyvän leikkausjäljen ja sopivan
kokoiset rei´ät kahvoissa antavat mukavan
käsituntuman.Kevyet ja sirot kirjontasakset ovat vakaat
käsitellä.

* Soveltuu monille materiaaleille
* Soveltuu myös yleissaksiksi
* Kestävät
* Tarkasti asennetut terät
* Pehmustetut kahvat mukavaan
työskentelyyn

Art. 611 510
13 cm = 5''

Prym- saksilla leikatessa terät kohtaavat toisensa
vain yhdessä pisteessä, tämän ansiosta kangas ei
rypisty terien väliin.
Art. 611 514
10 cm = 4''
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KIRJONTASAKSET
HAIKARA 'GOLD'
Nämä kauniisti muotoillut haikarasakset ovat
ehdoton klassikko. Ne kuuluvat kirjonta- ja
lankasaksien ryhmään. Ohuet kärjet näyttävät
haikaran nokalta, terien kiinnitysruuvi silmältä
ja loppuosa saksista on kuin höyhenet.

APPLIKAATIOSAKSET
RUUSUKULTAA
Kultapäällysteiset kirjontsakset ovat
pääasiassa tarkoitettu hienostuneisiin
käsitöihin erittäin ohuiden kärkiensä sekä
terävien terien ansiosta. Saksilla pystyy
työskentelemään millimetrin tarkasti.

Applikaatiosakset ovat modernin ruusukultaiset ja
soveltuvat erityisesti applikaatiotöihin, huolitteluun ja
tilkkutöihin. Salaisuus on saksien muotoilussa, joka
estää kankaan tai applikaation vaurioitumisen. Alempi
terä voidaan asettaa lähelle kangasta ja sen lapamainen
muoto suojaa kangasta, kun applikaation ylimääräistä
materiaalia leikataan pois. Saksien varren kulman
ansiosta terän vieminen lähelle materiaalia onnistuu
helposti.

Art. 611445
9 cm = 3½”
Art. 610 570
15 cm = 6''

KIRJONTASAKSET 9CM
* Kevyt ja siro kirjontasaksi
erittäin ohuella kärjellä
* Hienoihin kirjontatöihin
* Valmistettu kovetetusta
teräksestä

Art. 611 441
9 cm = 3½”

Prym laatutarkastus:
Terien kärkien pitää olla täsmälleen kohdikkain,
kun sakset on suljettu.
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MILLAISET OVAT PERUS
OMPELUSAKSET?
Ne ovat symmetrisen muotoiset ja niiden
suorat terät kaventuvat kärkeä kohti –
muotoilua, joka tekee tämän tyyppisistä saksista
täydelliset moneen eri käyttötarkoitukseen. Sakset
leikkaavat normaalia kangasta vaivattomasti ja kiitos

niiden terävyyden, kapeat kärjet soveltuvat
katkaisemaan niin kirjontalankoja kuin
nyöriä vaivattomasti, sekä ratkomaan
saumoja tai työstämään hienoja käsitöitä.

OMPELUSAKSET 'HOBBY'

OMPELUSAKSET 'HOBBY'
* Epäsymmetrinen muotoilu tehokkaaseen leikkamiseen
* Korkealaatuiset terät leikkaavat millimetrin tarkasti
* Soveltuvat paljon ompelua harrastavalle
* Kaksiväriset muovikahvat pehmustetulla sisäosalla
takaavat miellyttävän työskentelyn

Art. 610 523
21 cm = 8''

* Monikäyttöiset sakset kaikenlaiseen askarteluun
* Tarkasti asennetut ruostesuojatut terät
* Kaksiväriset muovikahvat
* Kahvoissa pehmeä sisäosa sormimukavuuden takaamiseksi
Art. 610 524
23 cm = 8 ¾''
Art. 610 522
16.5 cm = 6 ½''

Art. 610 526
25 cm = 9 ½''
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MIKSI
HARKKOSAKSET?

KIRJONTASAKSET 'HOBBY'

Harkkosakset sopivat erityisesti kudottujen
kankaiden leikkaamiseen ja reunojen
huolitteluun estäen kankaanreunan
rispaantumiseen. Saksilla saa koristeellisen
reunan nahkaan sekä paperiaskartelussa mm.
kortteihin.

* Tarkkaan ja yksityiskohtaiseen työskentelyyn, esim.
filigraanityöt
* Soveltuu kaikenlaisiin käsitöihin
* Kaksiväriset muovikahvat pehmustetulla
sisäosalla

Kuten perus kangassaksissakin, alempi terä lepää
leikatessa tasoa vasten eikä kangas nouse tai liiku
paikaltaan .

Art. 610 520
11.5 cm = 4 ¼''

HARKKOSAKSET 'HOBBY'
* Kudotuille kankaille ja reunojen huolitteluun
* Siksak- reunus korvaa huolittelun
* Alempi terä lepää suorana ja estää kankaan
lipsumisen
* Kaksiväriset muovikahvat
pehmustetulla sisäosalla

KÄSITYÖSAKSET 'HOBBY'
* Soveltuu kaikenlaisiin käsitöihin
* Tarkka leikkausjälki
* Kaksiväriset muovikahvat pehmustetulla sisäosalla

Art. 610 521
14 cm = 5 ½''
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Article No.: 610 525
23 cm = 9''
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YLEISSAKSET
'TITANIUM'

HARKKOSAKSET

Titanium- yleissakset kaikenlaiseen kotitalouskäyttöön.
Saksen terät ovat erittäin vahvat ja soveltuvat erityisesti
paperin, pahvin, muovin ja muiden materiaalien
leikkaamiseen. Kahvojen pehmustettu sisäosa takaa
miellyttävän työskentelyn. Näiden saksien erikoisuus on
titaanilla päällystetyt terät tai leikkausreunat.
Titaanipinnoitteen vuoksi teristä on helppo puhdistaa esim.
liima. Titanium- sakset ovat ihanteelliset kaikenlaiseen
askarteluun.

* Koristeelliset reunat kankaaseen, pahviin tai paperiin
* Siksak- leikkausjälki
* Kahvojen suuret rei´ät helpotttavat työskentelyä
* Epäsymmetrinen muotoilu ehkäisee kankaan
lipsumista

Art. 610 555
22 cm = 8½”

Art. 610 550
13 cm = 5''

Art. 610 551
18 cm = 7''

Art. 610 552
21 cm = 8''

Art. 610 553
25 cm = 9 ½''
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YLEISSAKSET
'FULL STEEL'

LANKASAKSET
'PROFESSIONAL'

Koko metallisten 'Full steel'- yleissaksien yläosa on pinnoitettu
kiiltäväksi. Sakset on joka paikan käyttösakset kotona,
toimistossa ja vapaa-ajalla. Ruostesuojatut terät ovat erittäin
lujat. Sakset ovat erittäin monikäyttöiset, niillä voi leikata niin
paperia, pahvia, muovia kuin erilaisia pakkausmateriaaleja,
lankaa sekä paljon muuta.

'Professional'- lankasakset ovat 12cm pitkät, erittäin terävät,
kevyet ja mukavantuntuiset käteen. Huolellisesti hiotut terät
leikkaavat koko pituudeltaan. Ergonomisen muotoilun ja pehmeää
materiaalia olevien kädensijojen ansiosta leikkausote ei lipsu missään
vaiheessa. Teräsuojuksen vuoksi sakset on turvallista säilyttää.

Art.. 610 559
9 cm = 3 ½''
Art. 611 523
12 cm = 4 ½''

Art. 610 560
13 cm = 5''
Art. 610 563
15 cm = 6''

LANKASAKSET ‘HOBBY’
* Tarkkaan lankojen siistimiseen
* Miellyttävä leikkaustuntuma
* Teräsuojuksen vuoksi turvallista säilyttää

Art. 610 561
18 cm = 7''

Art. 611 505
11 cm = 4¼''
Art. 610 562
21 cm = 8''
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TAITTOSAKSET
* Kätevät taittosakset matkalle
* Helppo ja turvallinen mekanismi
* Tummanvioletit kahvat
* Ruostumattomat terät

1_

2_

3_

4_

Art. 611 571
10 cm = 4''

Materiaalin ruostumiseen vaikuttaa teräksen sisältämän
kromin ja hiilen mittasuhde. Prym valitsee aina parhaat
materiaalit tuotteisiinsa.
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5_

1_Kirjontasakset Haikara ’Gold’
Art. 611 445
9 cm = 3 ½''

3_Ompelusakset 'Hobby'
Art. 610 523
21 cm = 8''

2_ Ompelusakset ´Professional`
Xact, mikrohammastus
Art. 611 508
21 cm = 8”

4_Ompelu / yleissakset 'Professional'
Art. 611 511
16.5 cm = 6 ½''
5_Räätälinsakset 'Gold'
Art. 610 565
20 cm = 8''
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VINKKEJÄ SAKSIEN
HUOLTAMISEEN

VINKKEJÄ SAKSIEN
OSTAMISEEN

*Pyyhi saksen terät jokaisen käytön
jälkeen.
Tämä estää nukan ja pölyn
kertymistä saksen terien kiinnityskohtaan

*Saksien puhdistaminen käy
helposti vedellä ja
saippualla.
*Öljyä saksien keskiruuvia terien
välistä säännöllisesti esim. Prym
öljykynällä art. 611992.
*Kuivaa sakset huolellisesti
pesun jälkeen ennen kuin
laitat ne säilytykseen.

*Älä käytä liikaa voimaa leikatessa,
se vahingoittaa ja tuhoaa terät.
Jos kankaan leikkaaminen on
hankalaa, tarkasta onko sakset liian
pienet tarkoitukseen tai
onko terät tylsät.

*Kokeile saksia aina ennen ostopäätöstä. Ota halutessasi mukaan
kankaita ja materiaaleja ja kokeile
kuinka sakset toimivat. Saksien
pitää leikata kangasta vaivattomasti
terien kiinnityskohdasta kärkeen
saakka.

*Testaa saksien kireys; kun sakset ovat
auki tai kiinni, terien ei pitäisi tuntua
liian löysiltä tai jäykiltä.

HUOM! Jopa tylsät sakset leikkaavat
paperia, mutta vain laadukkaat
sakset leikkaavat kangasta vaivattomasti ja leikkausjälki on siisti.

*Saksien pitää tuntua kädessä
mukavilta. Testaa aina ennen ostopäätöstä saksien käsituntuma.
Leikkaaamisen pitää tuntua helpolta ja
vaivattomalta, vaikka työskentelisit
pidempään yhtäjaksoisesti.

Pyyhi ylimääräinen öljy pois,
jotta terät eivät ruostu.

*Teroita terät tarvittaessa saadaksesi
aina parhaan mahdollisen leikkausjäljen. Jos leikkausjäljen reunat
ovat epäsiistit tai tarvitset ylimääräistä voimaa leikatessa, suosittelemme saksien teroitusta.
Kalleimpien saksien teroitus
kannattaa antaa ammattilaisen
tehtäväksi.

*Paksuja materiaaleja leikatessa
käytä koko saksen terää, älä
pelkästään kärkiä.
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