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Haluatko heittäytyä luovaksi ja ommella vaatteita, asusteita ja tilkkutöitä? Tai koristella 
vaatteita ja sisustustekstiilejä kirjonnalla? Siinä tapauksessa bernette 70 -sarja on juuri 
sinua varten! Koneet ovat helppokäyttöisiä, niissä on paljon toimintoja ja ommellaatu 
on erinomainen. Ne ovat myös kestäviä sekä houkuttelevan hintaisia. Voit valita joko 
ompelukoneen tai kirjontakoneen tai sitten yhdistelmäkoneen, jolla voit sekä ommella 
että kirjailla. 



bernette 79

b79 on sarjan huippumalli. Se tarjoaa kaiken, mitä luovat ompelijat tarvitsevat – 
ompelua ja kirjontaa. Tässä kompaktissa koneessa yhdistyvät kaikki mallin b77 
ompelutoiminnot ja mallin b70 DECO kirjontatoiminnot. Haluatko koristella 
omat ompeluprojektisi kirjonnalla? Onnistuu! Koneen muistiin on tallennettu 
valmiiksi yli 200 kirjontakuviota, ja kuvioita voidaan ladata lisää USB -muistitikulla. 
Kosketusnäytöllä kuvioita voidaan muokata pyörittämällä ja kääntämällä peilikuvaksi 
sekä yhdistelemällä eri kuvioita kuvioyhdistelmiksi. Koneen mukana toimitetaan 
kymmenen paininjalan jalkaosaa, suuri apupöytä, polvinostin, kirjontalaite (sis. 
kolme kirjontakehystä) sekä jalkasäädin back-kick -toiminnolla. Kaikki mitä tarvitset 
luovuutesi toteuttamiseen.

SISÄLTÄÄ
BERNINA

TOOLBOXIN



bernette 77

b77 keskittyy yksinomaan ompeluun ja tilkkutöihin. Neulan oikealla puolella on 
230 mm tilaa suurikokoisiin projekteihin, ja koneen neljä LED -valoa  valaisevat 
 ompelualueen kirkkaasti. Valittavissa on yhteensä 500 ommelta, sisältäen 
22 hyötyom melta, 133 koristeommelta, 3 fonttia, 35 tilkkuilijan ommelta ja 
17 napinläpeä. Piston maksimileveys on 7 mm ja maksimipituus 5 mm. 
Käytännöllisten toimintojen kuten nopeudensäätimen ja neulastop ylös/alas 
-toiminnon lisäksi mallissa b77 on myös neulan langoitin sekä automaattinen 
langankatkaisin. Koneen tarvikkeista löytyy myös kahdeksan paininjalan jalkaosaa 
sekä suuri apupöytä.



bernette 70 DECO 

b70 DECO on kirjontakone ilman ompelutoi mintoja, joten se tarjoaa kaiken 
tarvittavan vaatteiden ja asusteiden koristeluun. Koneen muistiin on tallennettu 
valmiiksi yli 200 kirjontakuviota, ja voit myös ladata omia kirjontakuvioitasi USB 
-muistiti kulta. Kuvioiden muokkaus on helppoa suoraan suurella kosketusnäytöllä. 
Kattavien muokkaustoimintojen avulla kuvioita voi pyörittää, kohdistaa ja kääntää 
peilikuvaksi sekä yhdistellä eri kuvioita kuvioyhdistelmiksi. Maksimi kirjonta-alue 
on 260 x 160 mm, joten suurienkin kuvioiden kirjonta on mahdollista. Tarvikkeet 
sisältävät kolme erikokoista kirjontakehystä.

SISÄLTÄÄ
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Säädettävä ompelu- 
ja kirjontanopeus

Kirjontalaite kirjontakehyksen 
tunnistuksella

Automaattinen langankatkaisu & 
taaksepäin ompelu

Langoitin auttaa neulan 
langoituksessa

Neulastop ylös/alas & automaattinen päättelytoi-
minto ompeleen alun ja lopun vahvistamiseen

Tasainen syöttö sekä kankaan 
ylä- että alapuolelta



Polvinostin paininjalan 
nostamiseen ja laskemiseen

Yksinkertainen ja nopea 
käyttää monitoimisäätimillä

Helppokäyttöinen 5 -tuuman värikoske-
tusnäyttö, sisältää mm. ohjeita ompeluun 
ja kirjontaan sekä mahdollisuuden suun-
nitella omia ompeleita (Stitch Designer)

4 kirkasta LED -valoa valaisevat 
ompelualueen erinomaisesti

Helppokäyttöinen vaakasuk-
kula & 7 mm:n pistonleveys

Neulastop ylös/alas & automaattinen päättelytoi-
minto ompeleen alun ja lopun vahvistamiseen



Toimintojen vertailu b79 b77 b70 DECO

Ominaisuudet

Konetyyppi Ompelu- ja 
kirjontakone

Ompelukone Kirjontakone

Sukkula Vaakasukkula Vaakasukkula Vaakasukkula

Värikosketusnäyttö 5 tuumaa 5 tuumaa 5 tuumaa

Ompelutilan pituus neulasta oikealle  230 mm (9") 230 mm (9") 230 mm (9")

Monitoimisäätimet

Ompelunopeuden liukusäädin

Paininjalan puristus säädettävissä näytöltä

Ylälangan kiristys säädettävissä näytöltä

Manuaalinen langankatkaisin

Automaattinen langankatkaisin

Puoliautomaattinen neulan langoitin

Paininjalan automaattinen langoitusasento

Neulastop ylös/alas

Käynnistys-/pysäytyspainike (ompelu ilman jalkasäädintä)

Ylälangan tunnistin

Alalangan tunnistin

Automaattinen paininjalan nostin

Ompeluvalo 4 LEDiä 4 LEDiä 4 LEDiä

Asetusten ohjelmointi

USB -liitäntä USB -tikulle –

Kielen valinta –

Ekotila

Ompelu

Maksimiompelunopeus (pistoa minuutissa) 1000 pistoa/min 1000 pistoa/min –

Maksimi pistonleveys 7 mm 7 mm –

Maksimi pistonpituus 5 mm 5 mm –

Ompeleiden kokonaismäärä (mukaan lukien kirjaimet) 500 500 –

Hyötyompeleet 22 22 –

Koristeompeleet 133 133 –

Napinlävet (sirkat mukaan lukien) 17 17 –

Automaattiset parsintaompeleet 2 2 –

Tilkkuilijan ompeleet 35 35 –

Ompelufontit (kirjasintyylit ompeluun) 3 3 –

Kaksoissyöttö –

Stitch Designer (omien ompeleiden suunnittelu) – –

Neula-asennot 15 15 –

Automaattinen päättelytoiminto –

Kaksoisneulan käyttömahdollisuus –

Pisto-pistolta -taaksepäinompelu –

Automaattinen paininjalan paineen kompensaatio –



b70 DECO & b79 mukana kaksi ilmaista 
BERNINA Toolbox -moduulia
BERNINA Toolbox on helppokäyttöinen kirjontaohjelma. Se sisältää Lettering (tekstit) 
ja Editing (muokkaus) -moduulit (koneen tarvikkeissa). Lisävarusteena on saatavana 
Monogramming (monogrammit) -moduuli. Jokaisessa moduulissa on suuri valikoima 
kuvioita kirjontakuvioiden tekoa varten. Ko. kuviot ovat saatavana ilmaiseksi BERNINA 
Cloudista. Pilvipalvelussa olevia kuvioita voi muokata, joten voit toteuttaa luovat ideasi 
suoraan tabletillasi tai tietokoneellasi.

LETTERING 
& EDITING 

SISÄLTYVÄT 
TOIMITUK- 

SEEN

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

Toimintojen vertailu b79 b77 b70 DECO

Alaslaskettava syöttäjä –

Omien ompeleiden tai ommelyhdistelmien tallennus –

Ohjeita ompeluun (Sewing tutorial) – –

Ompeluopas (Creative consultant) –

Kirjonta

Kirjonnan maksiminopeus (pistoa minuutissa) 850 pistoa/min – 850 pistoa/min

Maksimi kirjonta-alue 260 x 160 mm 
(10" x 6") –

260 x 160 mm
(10" x 6")

Valmiit kirjontakuviot 208 – 208

Kirjontafontit (sis. heprealainen, kyrillinen ja arabialainen) 7 – 7

Oma muisti omien kirjontakuvioiden tallentamiseen –

Kirjontakuvioiden tiedostomuodot VP3, VIP, PEC, HUS, 
DST, EXP, JEF, PES –

VP3, VIP, PEC, HUS, 
DST, EXP, JEF, PES

Kuvion muokkaus näytöllä: peilikuva, pyöritys, koon muutos, 
asettelu, tekstien muokkaus mm. kaarelle –

Kirjontakuvioiden yhdistely –

Värinvaihtojen automaattinen optimointi tallennettaessa –

Automaattinen kehyksen tunnistus –

Yhteensopiva BERNINA CutWork -työkalun kanssa –

Ohjeita kirjontaan (Embroidery tutorial) –

Vakiovarusteet

Paininjalan jalkaosat (pikaliitäntä paininjalan runko-osaan) 10 8 2

Vapaavarteen liu‘utettava apupöytä –

Polvinostin –

Jalkasäädin back-kick -toiminnolla –

Kirjontalaite –

Kirjontakehykset (S, M, L) –

BERNINA Toolbox -kirjontaohjelma: Lettering (tekstit) -moduuli 
sisältää 200 kirjontakuviota ja 100 kirjainta –

BERNINA Toolbox -kirjontaohjelma: 
Editing (muokkaus) -moduuli sisältää 100 kuviota –

Suojahuppu

BERNINA -neulapakkaus



Kirjaillun leningin ompeluohjeet

Tämä joustosatiinista ommeltu tyköistuva leninki on ajaton klassikko. Kaunis kirjonta 
tuo leninkiin ripauksen kukikasta eleganssia. Tyköistuvassa yläosassa on v- pääntie 
ja takana muotolaskokset. Helmaosan edessä oleva vastalaskos lisää runsautta ja 
keinuvuutta. Muita yksityiskohtia ovat käytännölliset sivusaumoissa olevat taskut, 
piilovetoketju sekä vajaamittaiset hihat, joissa on halkiot. Asusta tämä räätälöity 
leninki tyylikkäällä, tikatulla nahkaclutchilla.

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



Nahkaisen clutch -laukun ompeluohjeet

Tässä lampaan nappanahasta valmistetussa clutch -laukussa on vanutikattu läppä, 
helmikoristeinen tupsu sekä näppärä ja käytännöllinen rannelenkki. Tällä elegantilla 
clutchilla voit esitellä erinomaisia tikkaus-, ompelu- ja käsityötaitojasi!

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


