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Haluatko toteuttaa luovuuttasi ompelemalla? Tai koristella ja muokata vaatteitasi? 
Siinä tapauksessa uudet tyylikkäät, kaksiväriset Sveitsissä suunnitellut bernette 
-ompelukonemallit sopivat sinulle täydellisesti! Ne ovat helppokäyttöisiä, niissä on 
runsaasti eri toimintoja sekä erinomainen ommellaatu. Koneet ovat sekä kestäviä että 
edullisesti hinnoiteltuja. Nauti luovan hauskasta ja korkeatasoisesta ompelusta.



bernette 38

Elektroninen bernette 38 on konesarjan huippumalli, josta löytyy kaikki, mitä luova 
ompelija tarvitsee. Koneessa on yhteensä 394 ommelta, sisältäen 67 koristeom-
melta, 3 fonttia, 8 napinläpeä sekä hyötyompeleita, kuten jousto-ommel joustaville 
kankaille. Ompeleen maksimileveys on 7 mm. Käytännöllisten toimintojen 
kuten nopeuden säätimen, käynnistys-/pysäytyspainikkeen ja neulastop ylös/alas 
-toiminnon lisäksi mallissa bernette 38 on kirkas LED -ompeluvalo, neulan langoitin 
sekä automaattinen ja manuaalinen langankatkaisin. Koneen tarvikkeista löytyy 
myös kahdeksan paininjalan jalkaosaa ja suuri apupöytä.

Ommelvalikoima



bernette 37

bernette 37 on edullisempi berneten elektroninen ompelukonemalli. Se tarjoaa 
laajan valikoiman hyödyllisiä toimintoja sekä vakuuttavan ommellaadun. Koneessa 
on 50 ommelta mukaan lukien koriste- ja jousto-ompeleet sekä napinlävet. Piston 
maksimileveys on 7 mm. Käytännöllisen käynnistys-/pysäytystoiminnon ansiosta 
ompelua voidaan ohjata myös ilman jalkasäädintä. Neulastop ylös/alas -toiminnolla 
neulan saa jäämään joko ylös tai alas ompelun lopussa. Tämä on hyödyllinen 
toiminto varsinkin kulmia ommeltaessa. Ompelunopeutta voidaan säätää tarpeen 
mukaan. LED -valon ansiosta ompelualue on valaistu kirkkaasti. 
b37 sisältää viisi paininjalan jalkaosaa.

Ommelvalikoima



bernette 35 

bernette 35 on mekaaninen ompelukone ilman elektroniikkaa. Ommelvalikoimassa on 
yhteensä 23 ommelta (sis. hyöty- ja koristeompeleet sekä automaattinen napinläpi). 
Piston maksimileveys on 5 mm. Kaikki asetukset, kuten piston leveys, piston pituus 
sekä ompeleen valinta, tehdään koneen etuosassa olevilla kolmella säätimellä. 
Manuaalinen neulan langoitin ja langankatkaisin mahdollistavat tehokkaan ompelun. 
bernette 35 tarvikkeisiin sisältyy seitsemän paininjalan jalkaosaa.

Ommelvalikoima



bernette 33

bernette 33 on edullisempi berneten mekaaninen ompelukonemalli. Perusmallina 
se sopii erityisen hyvin aloittelijoille, joilla on vielä vähän ompelukokemusta. Säädöt 
tehdään kahdella koneen etuosassa olevalla säätimellä. Ommelvalikoimassa on 
15 ommelta. Ompeleen maksimileveys on 5 mm. Neulan langoitin ja manuaalinen 
langankatkaisin tekevät ompelusta nopeaa ja yksinkertaista. Koneen tarvikkeissa on 
viisi erilaista paininjalan jalkaosaa.

Ommelvalikoima



Kaikkia malleja ja lisävarusteita ei ole saatavana kaikissa maissa. 
Muutokset ominaisuuksiin ja ulkonäköön ovat mahdollisia.

Ominaisuudet b38 b37 b35 b33

Konetyyppi Elektroninen Elektroninen Mekaaninen Mekaaninen

Käyttötapa LCD -näyttö LCD -näyttö 3 säädintä 2 säädintä

Sukkula Vaakasukkula Vaakasukkula Pystysukkula Pystysukkula

Vapaavarren pituus neulasta oikealle 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Maksimiompelunopeus (pistoa minuutissa) 820 pistoa/min 700 pistoa/min 860 pistoa/min 860 pistoa/min

Ylälangan kiristys manuaalisesti säädettävissä

Paininjalan paine manuaalisesti säädettävissä – – –

Manuaalinen langankatkaisin

Automaattinen langankatkaisin – – –

Käynnistys-/pysäytyspainike – –

Ompeluvalo LED LED LED LED

Neulan langoitin

Neulastop ylös/alas – –

Kaksoisneulan käyttömahdollisuus

Nopeudensäädin – –

2 -vaiheinen paininjalan nostin

Elektroninen jalkasäädin

Ompeleiden kokonaismäärä 394 50 23 15

Napinlävet, sirkat mukaan lukien 8 (1- vaiheinen) 5 (1- vaiheinen) 1 (1- vaiheinen) 1 (4- vaiheinen)

Hyötyompeleet, jousto-ompeleet mukaan lukien 20 17 14 14

Parsintaompeleet 2 2 – –

Koristeompeleet 67 19 8 –

Tilkkuilijan ompeleet 25 7 – –

Fontit 3 (sis. 
kyrillinen)

– – –

Maksimi pistonleveys 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Maksimi pistonpituus 5 mm 5 mm 4 mm 4 mm

Alaslaskettava syöttäjä

Muisti – – –

Automaattinen puolauslaite

Automaattinen päättelytoiminto – –

Vakiovarusteet

Paininjalan jalkaosat (pikaliitäntä paininjalan runko-osaan) 8 5 7 5

Suuri apupöytä Lisävaruste – –

Koneen suojus Kova suojus Pehmeä suojus – –



Painettu mitta-asteikko 
nopeita mittauksia varten

Neulastop ylös/alas – 
säädettävä neulan asento

Kirkas LED -valo

Kaksoisneulan turvatoiminto siirryttäessä 
yhdestä neulasta kaksoisneulaan

Käytännöllinen tarvikkeiden 
säilytysrasia aputasossa

Automaattinen langankatkaisin

Langoitin auttaa neulan 
langoituksessa



Ulosvedettävä laatikko, jossa 
ommeltaulukko ja pikaopas

Kaksoisneulan turvatoiminto siirryttäessä 
yhdestä neulasta kaksoisneulaan

Nopeudensäädin 
maksiminopeuden säätöön

Helppokäyttöinen vaakasukkula 
ja 7 mm:n pistonleveys

Ompelun käynnistys-/ 
pysäytyspainike ompeluun 
ilman jalkasäädintä

Päättelytoiminto ompeleen 
nopeaa päättelyä varten

Ompeleiden suoravalinta 
painikkeilla

Kaikki asetukset selkeästi 
näyttävä LCD -näyttö



Retromekon ompeluohjeet 

Tämä elegantti mekko, jossa on hieman levenevä helma ja mustat puolipallon 
muotoiset napit, on saanut selkeästi vaikutteita 1960 -luvulta. Muita viehättäviä 
yksityiskohtia ovat etukaarroke valenappilistalla, vyötärön korkeudella olevat 
taskuläpät mustilla puolipallon muotoisilla napeilla sekä piilovetoketju ja 
muotolaskokset takana. Vajaamittaiset hihat muotolaskoksilla viimeistelevät 
hienostuneen tyylin täydellisesti.

Ompeluohjeet ja kaavat löytyvät täältä:  
www.mybernette.com/red-dress



Farkkuliivihameen ompeluohjeet 

Farkkukangas ei koskaan mene pois muodista ja siitä valmistetaan nuorekkaita, 
rentoja ja mutkattomia vaatteita. bernette ompelukoneesta löytyy voimaa ommella 
tämä pirteä A-linjainen liivihame paksusta ja tukevasta kankaasta. Liivihameessa on 
myös säädettävät olkaimet hopeisilla metallisoljilla, vetoketju vasemmassa sivusssa, 
nappi ja napinläpi lantion korkeudella sekä takataskut.

Ompeluohjeet ja kaavat löytyvät täältä:
www.mybernette.com/blue-jeans
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bernette on BERNINA Textile Groupin tuotemerkki.


