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Kreatief naaien met Bernina
Speciaal-toebehoren

De Bernina-vakhandelaren wordt vaak de vraag gesteld waar
speciaal-toebehoren voor nodig is.
Het antwoord is simpel.
Het speciaal-toebehoren assodiment van Bernina vereenvoudigt
het naaiwerk en biedt vele extra mogelijkheden voor kreatief
naaien en moderne mode. Met het speciaal-toebehoren kri jgt u
een beter resultaat en u heeft op deze manier nog meer plezier
in het naaien. Dank zij het gebruik van het juiste toebehoren
naait u sneller en gemakkelijker. Wij wensen u veel succes en
plezier met het Bernina speciaal-toebehoren.
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5
Blindzoomvoet

Bl indzoom
Langs stofkant naaien

002 580 7001

6
Borduurvoet

Siersteken
Cordonnaden
Applikaties
Naaien over parelgaren

o02 581 7001

7
Doorslagvoet

Doorslaan
Laddersteek
Borduren op badstof

oo25827001

I
Jeansvoet

Voor het naaien van
rechte steken in dikke,
harde stoffen en over
dikke naden

oo2 583 7001

9
Stopvoet

Stoppen

002 584 7001

10
Kleine kantvoet
Doorstikken van kanten
en zomen met naaldstand
naar keuze. Naaien van
biezen en plooien. Fijne
randafwerking (ook met
parelgaren). Randen ver-
sterken. Aannaaien van
kant en band.
oo2 585 7001
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Zigzagvoet

Voor alle werkzaamheden
met rechte en zigzag-
steken en voor alle ste-
ken die vooruit genaaid
worden (boognaad, rim-
pelnaad, etc.)

002 598 7001

1
Naaivoet voor terug-
transpoÉsteek

Voor alle steken die
voor- of achteruit ge-
naaid worden bijv. tricot-
steek, wafelsteek

oo2 576 7001

2
Overlockvoet

Overlocknaad, overlock-
zoom
Naden afwerken
Smalle cordonnaad
naaien

oo2577 7001

3
Knoopsgatvoet rí\
Knoopsgaten met en zon- Ln./
dervuld-raad. Rimpelen met \"1
elastiek. Rimpelen met ga- I , I
ren. Rimpelen met meer- ) t 1
voudig elastiek (band met í '  

j ' /
" ingeweven" elastiek) /";f/
oo2s7a7ool <^../
Kl. 930/801 S / 315 452045
Kr. 802/803 / 315 033 045

4
Ritsvoet

Ritssluit ingen inzetten
Rechte steek dicht langs
dikke naad

oo2 579 7001
Kr. 930 / 315 0O7 046



11
Cordonnet-naaivoet

Doorstikken met cor-
donnet (bovendraad)

oo29527001

12
Breiwolvoet

Aan elkaar naaien van
gebreide stoffen
Opstikken van dikke wol
Boordsels naaien

oo2 951 7001

13
Rechtsteekvoet

Voor alle werkzaam-
heden met rechtsteek

0029637001

20
Open borduuruoet

Borduren
Applikaties
Cordonnaad-mono-
grammen
Watteren
Richel ieu-borduurwerk
Cirkel-borduurwerk. etc.
0025887001

21
Cordonvoet

Reliëf- en cordonnaad
Naaien over dikke wol
of smalle koorden

oo2 595 7001

23
Applikatievoet

Voor het naaien van
applikaties

oo2 960 7001

16
Brede rimpelvoet

Rimpelen van de stof
Rimpelen en geli jkti jdig
aan.een glad stuk stof
naaren

oo2 596 7001

17
Smalle rimpelvoet

Rimpelen van de stof
(meer voor fijne stof)
Rimpelen en geli jkti jdig
aan een glad stuk stof
naaien

oo25977001

18
Knoopaanzetvoet met
verstelbaar tussenstuk

Aanzetten van knopen en
drukknopen

g
u

24
Naaivoet voor bor-
duren uit de hand

Borduren uit de hand
Monogrammen
Watteren

oo25937001

26
Stopvoet met druppel-
vormig steekgat

Stoppen (speciale draad-
geleiding door druppel-
vormig steekgat)
Geschikt voor geoefende
naaisters

ool 9807000

28
Wolstopvoet

Voor stoppen met wol

. . , : . ' . , , , ; i , . . . -

002 959 7001 002 587 7001
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30
Biezenvoet met 3 gleuven
(tweel ingnaald 4 mm)

Biezen naaien in zware
stoffen

o02 589 7001

31
Biezenvoet met 5 gleuven
(tweelingnaald 3 mm)

Biezen naaien in mid-
delzware stoffen
Naaien over garen

o02 590 7001

32
Biezenvoet met 7 gleuven
(tweelingnaald 2 mm)
Biezen naaien in f i jne wol-
len en katoenen stoffen
Siersteek gekombi neerd
met biezen
Borduren met parelgaren
Rimpelen met elastiek
of garen

oo2 591 7001

33
Biezenvoet met 9 gleuven
(tweel ingnaald 1,6 of  1mm)

Biezen naaien in zeer
fijne stoffen bijv. batist,
z i jde (naald 1mm)

oo25927001

38
Biezenvoet

Passepoileren

001 987 7000

51
Rollenvoet

Voor het naaien van
stroef materiaal, zoals
leder, plastic, geplastif i-
ceerde stoffen

sY-* i*i*4q.*i**!{ 
*{aa

52
Zigzagvoet
met teflon

Aan elkaar naaien van
stroef materiaal, zoals
leder. plastic, enz.

o02 586 7001

53
Rechtsteekvoet
met teflon

Voor het naaien van
rechte steken in stroeÍ
materiaal, zoals leder,
enz.

oo296270,01

54
Ritsvoet
met teflon

Voor het inzetten van
ritssluit ingen in stroef
materiaal, zoals leder,
enz.

oo296470,01
Kl. 93O / 315547 O4O

55
Rollenvoet (1 rol)

Naaien van motieven
Siersteken op leder

001 927 7000

61
Smalle zoomvoet
zigzag 2mm

Voor smalle zomen van
2 mm breedte

002 956 7001

62
Smalle zoomvoet voor
rechtsteek 2 mm

Voor smalle zomen in
fijne stoffen van 2 mm
breedte

oo29577001

ai"

oo2 953 7001
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63
Zoomvoet 3 mm

Voor 3 mm brede
zomen
Kanten rand kan tege-
li jkerti jd meegenaaid
woroen

oo2 961 7001

64
Zoomvoet 4 mm

Voor 4 mm brede
zomen

002 955 7001

66
Zoomvoet 6 mm

Voor 6 mm brede
zomen
Geschikt voor mid-
delzware stoffen

oo29727001
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75
Naaivoet-verlenging
normaal

Naaivoet-verleng ing
voor zoomvoet en platte
naad-voet

o01 947 7000

77
Naaivoet-verlenging
voor rimpelapparaat

Naaivoet-verlenging
voor rimpelapparaat

001 98s 7000

84
Bandapparaat
kompleet

Omnaaien van randen
Omnaaien van randen en
tegeli jkedijd aannaaien
van kant
OOI 981 TOOO:20-24 mm
O01 981 7OO1:22-26mm
O01 981 7OO2:26-30 mm

85
Bandapparaat enkel

Omnaaien van randen

oo1 9705000

86
Rimpelapparaat
Rimpelen, plooien leg-
gen - verstelbaar. Tegeli j-
kerti id aannaaien van
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68
Schelp- en tricotzoom-
voet 2 mm

Voor het zomen van
zachte, fijne stoffen,
schelpzoom

002 958 7001

70
Platte naad-voet
4mm

Voor dubbele naad met
een breedte van 4 mm
Geschikt voor fi jne
stoffen

oo2 954 7001

71
Platte naad-voet
8mm

Voor dubbele naad met
een breedte van 8 mm
Geschikt voor middel-
zware stoffen

o02 973 7001

een glad stofdeel 
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90
Naaivoet voor stof-
afsnij-apparaat

Toebehoren bij stof-
afsnij-apparaat nr. 80

o01 731 7000
Kr. 93O / 0O1 790 7000
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92
Naaivoet voor Engels
borduurwerk

Toebehoren voor inrich-
ting voor Engels borduur-
werk nr. 82

ool 926 7000

99
Zigzagvoet met vinger-
bescherming

Speciale.veil igheids-
voorzrenrng

o01 776 7000

3B
Sledevoet voor knoops-
gaten

Voor automatische
knoopsgaten met en
zonder vuldraad

006 686 7000

Cordonnet-spoelhuls

Naaien met cordonnet
Bandjes aannaaien

001 534 7102

Bernina Naai-Service
Kreatief naaien biedt vele mogeli jkheden. Daarom hebben wij speciale Naai-
Service brochures gemaakt om u bij enkele van deze vele mogeli jkheden te
helpen. Voorbereiding en naaitechniek worden gedetail leerd beschreven en
afgebeeld d.m.v. tekeningen en fotos.

De volgende Naai-Service brochures werden tot op heden gedrukt en zijn bij
uw Berni na-vakhandelaar verkri j gbaar:
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94
Naaivoet voor band-
apparaat

Toebehoren bij band-
apparaat nr. 84

ool 971 7000

3A
Knoopsgatautomaat

Voor volautomatische
knoopsgaten met en
zonder vuldraad

ool 2507000

Verchroomde spoelhuls

ldeaal voor scholen

ool 5347101

Draaddoorhaler

334188040

BEnNlilrf Scdi jCI:it,]i.oe-

nr. 1 Cirkel-borduurwerk
nr. 2 Engels borduurwerk
nr. 3 Biezen naaien
nr. 4 Ooen borduurvoet
nr. 5 Tweeling- en drievoudige

naald
nr. 6 Borduren met siersteken,

basiskennis
nr. 7 Zoom-naaivoeten
nr. 8 De kleine kantvoet

Naai-Service Speciaal A
Bernina 1130 Fantasiesteken en borduren

Naai-Seruice Speciaal B
Bernina 1130 Borduren en motieven

Naai-Service Speciaal C

nr. 9 Applikaties
nr. 10 De cordonnaad
nr. 11 Borduren met parelgaren

en wol
nr.12 Open zomen met zwaard-

naald
nr. 13 Het naaien van tricotstof
nr.14 Het naaien van gebreide

stof
nr.15 Boventransportvoet

",.Etuilutl
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Bernina 1 23O Fantasiesteken met letters en cijfers
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Boventransportvoet

Naaien van stroef materiaal en stoffen die snel verschuiven

Kr.11 30 I OO177O7OOO
Kr. 930 I OO177O7OO1
Kr. 940 /0017707002

80
Stof-afsnij-apparaat komPleet

Naaien en afsnijden in één handeling

K|.1130 /OO17497000
Kl. 93O I OO17497OO1

89
Draadgeleiding voor metaalgaren en zijde

Verhindert het bli jven hangen van het garen
Het metaalgaren en zijde kunnen niet van de klos gli jden-
ldeaal voor klosjes die gekruisd opgewonden zijn
Vergemakkelijkt het werk met 2 en 3 draden

334190040



Wanneer u problemen met uw naaiwerk heeft, vraag
gerust uw Bernina-vakhandelaar. Het geschoolde en
bekwame personeel zal u graag verder helpen. Neemt
u uw naaiwerk mee, zodat men u snel en doelmatig

82
Inrichting voor Engels borduurwerk kompleet

Engels borduurwerk

ool 996 7000

83
Cirkel-bord uurapparaat

Borduren in cirkels, halve cirkels, etc.

oo17727000
Kr. 930 / 333 018 040

kan helpen. Bovendien bieden vele Bernina-vakhan-
delaren naai-kursussen op verschil lende niveaus aan,
zodat u alle mogeli jkheden, die een Bernina biedt, leert
benutten.
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Uw Bernina-vakhandelaar verheugt zich over
uw bezoek.
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