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ŠPIČKY JEHEL GROZ-BECKERT 
 
Všechny textilie, ať tkané, vlněné, plstěné nebo 
pletené, jsou šité speciálními špičkami jehel, které 
vyhovují jejich struktuře.  
 

Správný výběr špičky má významný vliv na výsledek 
šití. Správně vybraný typ jehly zaručí prvotřídní 
výsledek, odpovídající Vašim požadavkům. 
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Špičky GROZ-BECKERT 
 
Specifikace a použití 

 
 

 
 
 
 
Standardní pro 
jehly na slepý 
steh. Pro přesné 
uspořádání stehů 
při šití řetízkovým 
stehem, náchylná 
na poškození 
(jemná špička). 

 
 
 

Nejběžnější pro 
všechny typy 
uzavřených stehů 
(FST 301), 
především pro tkané 
materiály *, umělou 
kůži, vrstvené 
materiály.  
*tkaná a plstěná 
džínovina 
 

Vysoce doporučovaná 
pro všechny řetízkové 
stehy (FST 401), pro 
pletené materiály 
z mikrovlákna, šití 
knoflíků, vícehlavé 
vyšívání, kožené 
oděvy. 

 
 
 

 
 
 
 

Pro pletené a tkané 
materiály.
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Doporučované pro 
vysoce elastické 
materiály, obsahující 
gumu a elastické 
komponenty. 

Pro hrubé elastické 
materiály. 
 
 

Pro zvlněné pletené 
materiály s vysokým 
obsahem elastanu 
(spodní prádlo). 
 

Použití v „Schiffli“ 
vyšívání materiálů 
s hrubou strukturou 
jako tyl a záclony.
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Značení špiček na trhu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Někteří výrobci jehel používají odlišné značení pro 
stejné špičky jehel. 

 
Tato tabulka Vám pomůže najít správné označení 
Groz-Beckert.
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