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Chcete šít své vlastní oblečení, které vypadá skvěle zvenčí i zevnitř? Potom jsou stylové 
modely bernette Funlock se svým švýcarským designem právě pro Vás. V jediném kroku 
můžete ořezávat látku, sešívat a začišťovat. Jsou perfektním doplňkem šicího stroje a dodají 
Vašemu oblečení profesionální vzhled. Rozhodněte sami, zda ve Vašem ateliéru nejlépe 
využijete  speciální stroj na prádlový steh, overlockový stroj nebo model, který kombinuje 
obě možnosti.



bernette 48 Funlock 

Overlockový stroj s prádlovým stehem

bernette 48 je nejvyšším modelem řady Funlock. Je kombinací overlockového 
stroje a stroje na prádlový steh. Celkem má k dispozici 23 stehů: 15 overlockových, 
3 prádlové, 4 kombinované a 1 řetízkový steh, overlockové stehy mají šířku až 7 mm. 
Barevně značené navlékací dráhy usnadňují navlékání stroje a ruční navlékač Vám zase 
usnadní navlečení jehel. Nitě smyčkovačů se navlékají mechanicky. Nůž je poháněn 
odspodu, což nejenom zajištuje dokonale čistý ořez, ale také snadnou manipulaci a 
dobrou viditelnost stehů. b48 Funlock šije rychlostí až 1300 stehů za minutu.

Přehled stehů



bernette 44 Funlock 

Overlockový stroj

Stroj bernette 44 nabízí celou řadu praktických funkcí, které Vám usnadní vstup 
do světa overlockového šití. Ve svém portfoliu má 15 stehů. Stehy můžete jemně 
dolaďovat otáčením knoflíkem. Navlékání Vám usnadní barevně označené navlékací 
dráhy a pomůcky k navlékání jehel a smyčkovačů. Nůž poháněný odspodu zvyšuje 
bezpečnost a zlepšuje viditelnost pracovního prostoru. Zářivé LED osvětlení zaručuje 
skvělou viditelnost. b44 je i rychlá – dokáže šít až 1300 stehů za minutu.

Přehled stehů



bernette 42 Funlock 

Stroj na prádlový steh

bernette 42 Funlock je stroj na prádlový steh se čtyřmi stehy. Profesionální stehy 
na švech, manžetách a lemech s šikmou páskou dají Vašemu projektu dokonalý 
vzhled. bernette 42 si poradí zejména s pružnými látkami a tenkými úplety, jako je 
např. žerzej. S navlékáním Vám pomůže mechanický navlékač smyčkovače a ruční 
navlékač jehly. Zářivé LED osvětlení zaručuje dokonalou viditelnost v rozsáhlém 
pracovním prostoru.

Přehled stehů



Diferenciální podavač

Praktické držadlo
pro přenášení

Nůž poháněný odspodu 
zaručuje lepší viditelnost 
a vyšší bezpečnost

LED osvětlení pro
optimální viditelnost

Vysoká kvalita stehu při 
rychlosti až 1300 stehů
za minutu

Moderní dvojbarevný
švýcarský design



Příslušenství v krytu smyčkovačů

Velký lapač odstřižků

Velký pracovní prostor (87 mm)

Bezpečnostní vypínač 
aktivovaný při otevření krytu

Barevně označené
navlékací dráhy usnadňují
navlečení stroje



Ne všechny modely a příslušenství jsou v prodeji ve všech zemích. Vyhrazujeme si právo změn jak vybavení, tak konstrukci.

Stehové vzory b48 b44 b42

Celkový počet stehů 23 15 4

Pětinitný bezpečnostní steh – –

Čtyřnitný bezpečnostní steh – –

Čtyřnitný overlockový steh –

Čtyřnitný prádlový steh na třech jehlách –

Třínitný prádlový steh na dvou jehlách (široký/úzký) –

Třínitný overlockový steh (široký/úzký) –

Třínitný super pružný steh –

Třínitný flatlock (široký/úzký) –

Třínitný úzký šev –

Třínitný rolovaný lem –

Dvojnitný řetízkový steh –

Dvojnitný overlockový steh (široký/úzký) –

Dvojnitný flatlock (široký/úzký) –

Dvojnitný rolovaný lem –

Dvojnitný wrapped overlock (široký/úzký) –

Vlastnosti a funkce zvyšující Vaše pohodlí

Navlékač spodního smyčkovače –

Barevně označené navlékací dráhy

Vkládací navlékací systém

Uvolnění napětí nití při zdvižení přítlačné patky 

Možnost nastavení délky stehu během šití

Příslušenství v krytu smyčkovačů

Odvětlení pracovního prostoru LED LED LED

Bezpečností vypínač aktivovaný při otevřeném krytu

Technická data

Overlockový steh šířky 3–7 mm –

Prádlový steh šířky 2,8 / 5,6 mm –

Kombinovaný steh šířky 3–10 mm – –

Horní nůž vedený odspodu –

7-stupňů nastavení přítlaku patky

Páčka pro rolovaný lem zabudována ve stehové desce –

Maximální rychlost šití (stehy za minutu) 1300 1300 1300

Příslušenst ví v základní výbavě

Standardní overlocková přítlačná patka

Konvertor horního smyčkovače –

Ruční navlékač jehel

Lapač odstřižků –

Sada jehel (ELX 705)

Nástroje a příslušenství v samostatném boxu

Kryt proti ptrachu



KDO NĚCO
PRO TY,

RÁDI UDĚLAJÍ PRO MÓDU



Návod k ušití halenky s výstřihem voda

Půvabný vzhled, který září uvolněnou elegancí! Tato halenka se odlišuje rafinovaným 
efektem vodopádu s látkou lehce spuštěnou přes levé rameno, což vytváří okouzlující 
vzhled. Nabírané tříčtvrteční rukávy působí rovněž skvěle osvěžujícím efektem v 
kombinaci se světle žlutým odstínem. A manžety na rukávech a opasek se postarají o 
to, aby halenka měla stále skvělý tvar.

Návod k ušití včetně střihu je dostupný zde: 
www.mybernette.com/yellow-shirt
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bernette je značkou textilní skupiny BERNINA.


