
bernette for all my ideas

Tutustu kolmeen modernia 
sveitsiläistä suunnittelua 

edustavaan bernette Funlock -malliin

bernette 40 -sarja



www.mybernette.com

Haluaisitko ommella vaatteita, jotka näyttävät yhtä täydellisiltä niin sisä- kuin ulkopuolelta?
Tyylikkäät, modernia sveitsiläistä suunnittelua edustavat bernette Funlock -mallit sopivat 
sinulle täydellisesti. Niiden avulla voit samanaikaisesti leikata, ommella ja huolitella. Ne ovat 
täydellinen lisä ompelukoneelle ja auttavat sinua viimeistelemään vaatteesi ammattimaisesti.
Päätä itse, sopiiko ompeluhuoneeseesi paremmin peitetikkikone vai saumuri – vai yhdistel-
mämalli, jossa on molemmat.



bernette 48 Funlock 

Saumuri/peitetikkikone

bernette 48 on Funlock -sarjan huippumalli, joka on saumurin ja peitetikkikoneen 
 yhdistelmä. Siinä on yhteensä 23 ommelta: 15 yliluottelevaa ommelta, 3 peitetikkiom-
melta, 4 yhdistelmäommelta ja 1 ketjutikki. Yliluotteluompeleiden maksimiommelle-
veys on 7 mm. Värikoodatut langoitusreitit helpottavat langoitusta, ja manuaalinen 
 langoitin neulansilmän langoitusta. Siepparilangat langoitetaan manuaalisesti. 
Terä toimii alakautta, minkä ansiosta leikkuureuna on siisti, ja lisäksi käsittely on 
 turvallista ja ompeleeseen on hyvä näkyvyys. b48 Funlock ompelunopeus on jopa 
1300 tikkiä minuutissa.

Ommelvalikoima



bernette 44 Funlock 

Saumuri

bernette 44 tarjoaa useita käytännöllisiä toimintoja, joiden avulla astut helposti 
 saumurimaailmaan. 15 ompeleella se tarjoaa kompaktin ommelvalikoiman. 
Ompeleita voidaan hienosäätää helposti säädintä kääntämällä. Langoitusta 
helpottavat värikoodatut langoitusreitit sekä apuvälineet siepparin ja neulan 
 langoitukseen. Terä toimii alakautta, mikä parantaa näkyvyttä ompelun aikana ja 
lisää turvallisuutta. Kirkas LED -valo takaa hyvän näkyvyyden. b44 on myös nopea – 
se ompelee jopa 1300 tikkiä minuutissa.

Ommelvalikoima



bernette 42 Funlock 

Peitetikkikone

bernette 42 Funlock on peitetikkikone, jossa on yhteensä 4 ommelta.
Ammattimaiset ompeleet saumoissa, hihansuissa ja käänteissä täydentävät 
ompeluprojektisi ulkonäön. bernette 42 -koneella voidaan ommella varsinkin 
venyviä kankaita ja ohuita neuleita, kuten jerseytä. Neulan ja siepparin langoitusta 
helpottavat manuaalinen neulanlangoitin ja mekaaninen siepparin langoitin.
Ja kirkas LED -valo takaa erinomaisen näkyvyyden suurelle työskentelyalueelle. 

Ommelvalikoima



Differentiaalisyöttö

Käytännöllinen
kantokahva

Terän toiminta alhaalta
näkyvyyden ja turvallisuuden
lisäämiseksi

LED -valo takaa optimaalisen
näkyvyyden

Korkea ommellaatu,
ompelunopeus jopa
1300 tikkiä minuutissa

Moderni, kaksivärinen
Suunniteltu Sveitsissä



Tarvikkeiden säilytys etuluukussa

Suuri leikkuujätekaukalo

Tilava työskentelyalue (87 mm)

Turvakytkin aktivoituu,
kun etuluukku on auki

Värikoodatut langoitusreitit
helpottavat langoitusta



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

Ompeleet b48 b44 b42

Ompeleiden kokonaismäärä 23 15 4

5-lankainen varmuustikki – –

4-lankainen varmuustikki – –

4-lankainen saumausommel –

4-lankainen / 3-neulainen peitetikki –

3-lankainen / 2-neulainen peitetikki (leveä/kapea) –

3-lankainen huolittelu (leveä/kapea) –

3-lankainen erittäin joustava ommel –

3-lankainen laakasauma (leveä/kapea) –

3-lankainen kapea ommel –

3-lankainen rullapäärme –

2-lankainen ketjutikki –

2-lankainen huolittelu (leveä/kapea) –

2-lankainen laakasauma (leveä/kapea) –

2-lankainen rullapäärme –

2-lankainen saumaus-/reunaommel (leveä/kapea) –

Käyttöä helpottavat ominaisuudet

Alasiepparin langoitin –

Värikoodatut langoitusreitit

Avoimet langoitusväylät

Langan kiristykset vapautuvat, kun paininjalka nostetaan ylös

Tikin pituus säädettävissä ompelun aikana

Tarvikkeiden säilytys etuluukussa

Ompeluvalo LED LED LED

Turvakytkin aktivoituu, kun luukku on auki

Tekniset tiedot

Yliluotteluompeleen leveys 3–7 mm –

Peitetikin leveys 2,8 / 5,6 mm –

Yhdistelmäompeleen leveys 3–10 mm – –

Terän toiminta alhaalta –

7-vaiheinen paininjalan puristus

Rullapäärmeen vipu integroitu pistolevyyn –

Maksimiompelunopeus (tikkiä minuutissa) 1300 1300 1300

Vakiovarusteet

Paininjalka

Yläsiepparin muunnin –

Manuaalinen neulan langoitin

Leikkuujätekaukalo –

Neulapakkaus (ELX 705)

Työkalut ja tarvikkeet erillisessä rasiassa

Suojahuppu



TEKIJÄT
TEKEVÄT



Valuvakauluksisen trikoopaidan ompeluohjeet

Tyylikäs look, joka huokuu rentoa eleganssia! Tämä kiehtovan tyylikäs trikoopaita 
huomataan pääntien kankaan laskeutuessa pehmeästi vasemman olkapään yli.  
Kolme-neljäsosahihoilla on myös piristävä ja rento vaikutus yhdistettynä 
kirkkaankeltaiseen väriin. Hihojen ja vyötärön kaitaleet varmistavat, että paita 
pysyy päällä oikeassa asennossa.

Ompeluohjeet ja kaava löytyvät täältä: 
www.mybernette.com/yellow-shirt
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bernette on BERNINA Textile Groupin tuotemerkki.


