Descubra os quatro acessiveis
modelos de bernette
com Design Suíço
Série 30 da bernette

bernette for all my ideas

Quer ser criativa através da costura? Ou alterar e decorar as suas roupas? Então os novos
modelos bicolor da bernette, criados na Suíça são perfeitos para você! São simples de
utilizar, têm inúmeras funções com uma qualidade de ponto excelente e preço acessível.
Experimente a costura criativa ao mais alto nível.

www.mybernette.com

bernette 38
A bernette b38 eletrônica é o modelo que apresenta maior performance da serie,
oferece tudo o que uma costureira criativa necessita. Com um total de 394 pontos,
incluindo 67 pontos decorativos, 3 alfabetos, 8 casas bem como pontos práticos
para linha e tecidos elásticos. Com uma largura máxima de ponto de 7 mm.
E ainda funções práticas como controlador de velocidade, start/stop e posicionador
de agulha, luz LED, passador de linha e corte de linha manual e automático.
Incluí tambem oito calcadores (solas) e uma mesa extensível.

Visão geral dos pontos

bernette 37
A bernette 37 é a primeira dos dois modelos eletrônicos. Oferece uma gama
extensível de funções e pontos de excelente qualidade. Incluí 50 pontos com largura
máxima de ponto de 7 mm, incluindo pontos decorativos e casas de botão. Função
start/stop, que permite costurar sem o pedal. Função de agulha para cima/baixo, a
agulha pode ser posicionada para cima/baixo quando para de costurar, uma ótima
ajuda para costurar cantos. A velocidade de costura pode ser ajustada às suas
necessidades e a luz de LED ajuda a iluminar a sua área de trabalho. A b37 vem com
cinco solas de calcador.

Visão geral dos pontos

bernette 35
A bernette 35 é um modelo mecânico sem controle computorizado. Com um total
de 23 pontos, desde decorativos a utilitários e com uma largura máxima de ponto
de 5 mm. Todas as funções como a tensão da linha, comprimento do ponto bem
como a seleção do ponto é feita através das três rodas na frente da máquina.
O passador de linha e o cortador de linha manual facilita a costura. A bernette 35
inclui sete calcadores (solas).

Visão geral dos pontos

bernette 33
A bernette 33 é a primeira de duas máquinas de modelo mecânico. Como um
modelo básico, é particularmente densevolvida para os iniciantes na costura. Os
ajuste são feitos através de duas rodas na frente da máquina. A tabela de pontos
contêm 15 pontos com uma largura máxima de ponto de 5 mm. Um passador de
linha e um cortador de linha manual garantem rapidez e simplicidade durante a
costura. Vem com cinco solas de calcadores diferentes.

Visão geral dos pontos

Funções gerais

b38

b37

b35

b33

Tipo de máquina

Eletrônica

Eletrônica

Mecânica

Mecânica

Operação

LCD screen

LCD screen

3 botões

2 botões

Sistema de laçadeira

Horizontal

Horizontal

Frontal

Frontal

Tamanho do braço à direita da agulha

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Max. de velocidade (pontos por minuto)

820 spm

700 spm

860 spm

860 spm

–

–

–

–

–

–

–

–

LED

LED

–

–

–

–

Tensão de linha ajustável manualmente
Pressão de calcador ajustável
Corte de linha manual
Corte de linha automático
Botão de start/stop
Luz LED

LED

LED

Passador
Agulha para cima/baixo
Capacidade para agulha dupla
Regulador de velocidade
2 níveis de calcador
Pedal eletrónico
Total de pontos na máquina
Casa incluído olhais
Pontos utilitários incluído elásticos

394

50

23

15

8 (1 step)

5 (1 step)

1 (1 step)

1 (4 step)

20

17

14

14

Pontos de costura

2

2

–

–

Pontos decorativos

67

19

8

–

Pontos de quilt

25

7

–

–

3 (Incluindo
cirílico)

–

–

–

Largura máxima de ponto

7 mm

7 mm

5 mm

5 mm

Comprimento máximo de ponto

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

–

–

–

–

–

Alfabetos

botão para baixa arrastador
Memória
Bobinador automático
Função de segurança automática
Acessórios Standards
Calcadores

8

Mesa extensível
Capa de proteção
Nem todos os modelos e acessórios estão disponíveis em todos os países.

Capa rígida

5

7

5

Opcional

–

–

Capa flexível

–

–

Função de segurança par
quando muda de uma ag
Corte de linha automático

Agulha para em cima/baixo – ajusta
individualmente a posição da agulha

O passador ajuda na tarefa
de passar a linha na agulha

Luz LED

Armazenamento prático
para os acessórios, no braço
da máquina

Régua impressa para
rápidas medidas

ra agulha dupla, para
gulha para dupla

Tela LCD para melhor visão
das definições
Seleção direta dos pontos
através do teclado

Regulador de velocidade
Função de remate para uma
rápida e simples segurança
de pontos

Botão de Start/stop para costura
sem o pedal

Laçadeira horizontal com 7mm
de comprimento de ponto

Gaveta com a visão geral dos
pontos e um guia de iniciação

Instruções de costura para um vestido retrô
O design deste vestido drapeado e elegante, com uma saia em «evasé» e
botões hemisféricos em preto é claramente inspirado na década de 60. Outros
pormenores atrativos incluem o decote frontal, com botões, bolsos revestidos com
botões hemisféricos, à altura da cintura, o fecho invisível e as pinças atrás. As
mangas a três quartos com pinças completam um visual sofisticado e perfeito.
As instruções de costura, incluindo o padrão, estão disponíveis aqui:
www.mybernette.com/red-dress

Instruções de costura para um vestido jeans
O denin é um tecido que nunca sai de moda e é utilizada para criar peças com um
visual jovem, informal e descontraído. A sua máquina de costura bernette permite
criar este vestido com linhas trapezoidais, ousado e alegre, a partir de um tecido
grosso e robusto. Possui também fivelas de metal prateado com alças ajustáveis,
um fecho de correr do lado esquerdo, um botão com uma casa à altura do quadril
e bolsos na parte de trás.
As instruções de costura, incluindo o padrão, estão disponíveis aqui:
www.mybernette.com/blue-jeans

bernette é uma marca do grupo têxtil BERNINA.
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