Krachtig en mooi!
De bernette 05-serie

bernette for all my ideas

Wil je creatief aan de slag? Ben je op zoek naar een robuuste, gebruiksvriendelijke naaimachine
die door dik en dun voor je klaarstaat? En dat alles voor een redelijke prijs? Dan zijn de modellen
uit de bernette 05 serie de ideale keus! Dit zijn de b05 CRAFTER en de b05 ACADEMY. En wie
ben jij? Het wordt tijd dat jullie elkaar leren kennen!

www.bernette.com

bernette 05 ACADEMY
De bernette 05 ACADEMY is de ideale naaimachine voor mensen met fantasie. Met de
vele functies, 30 exclusieve steken en de krachtige motor waarmee de b05 ACADEMY
is uitgerust, kun je supersnel de meest gewaagde ideeën creëren. Als je bij een project
met meer details wat langzamer te werk wilt gaan, kun je de maximaal mogelijke
naaisnelheid verminderen. Met de 12 meegeleverde naaivoeten en een gemakkelijk te
bevestigen vingerbescherming kun je elke naad in een handomdraai naaien. Je krijgt nog
meer ruimte voor je naaiwerk door de grote, handige aanschuiftafel. Wie weet wat voor
ideeën je morgen hebt? De b05 ACADEMY staat altijd voor je klaar.

bernette 05 CRAFTER
De bernette 05 CRAFTER is de naaimachine voor creatieve alleskunners. Eenvoudige
projecten, prachtige kleding of trendy accessoires: je hebt het in een mum van tijd
voor elkaar. De b05 CRAFTER is heel eenvoudig in gebruik. Je ziet alle bedienings
elementen in een oogopslag. Met de 30 inbegrepen exclusieve steken, waaronder
de super-stretchsteek en de festonsteek, heeft deze machine alles wat je je kunt
wensen. Varieer met de steekbreedte tot een breedte van 6 mm of met de steeklengte tot 4 mm. Dankzij de twee ledlampjes op verschillende plaatsen wordt je
naaiproject optimaal verlicht. Perfect voor nachtbrakers! Met de 6 bijgeleverde
naaivoetzolen heb je de juiste voor elke steek. Ga meteen aan de slag en naai je
eigen creaties. Of je ze nu van fijne stof maakt of sterke denim, je zult er eindeloos
plezier van hebben. Het is tijd voor meer DIY in jouw leven!

Functie-overzicht

b05 ACADEMY

b05 CRAFTER

Type machine

Naaimachine

Naaimachine

Grijpersysteem

Drop-in

Drop-in

Ruimte rechts van de naald

165 mm

165 mm

2 LEDs

2 LEDs

1100 spm

1100 spm

Maximale steekbreedte

6 mm

6 mm

Maximale steeklengte

4 mm

4 mm

30

30

12

6

Algemene functies

Handmatig instelbare naaivoetdruk
Handmatig instelbare bovendraadspanning
Handmatige draadafsnijder
Halfautomatische draadinrijger
Naailicht
Naaien
Maximale naaisnelheid (steken per minuut)

–

Instelbare maximale naaisnelheid

Handmatig instelbare steekbreedte
Handmatig instelbare steeklengte
Totaal aantal naaisteken
Super-stretchsteek/Lycra-steek
Festonsteek
1-fase knoopsgat
Handmatig instelbare naaldpositie
Transporteur uitschakelbaar
Standaard accessoires
Naaivoetzolen
Zigzagvoet
Zigzagvoet met glijzool

optioneel

Knoopsgat-sledevoet
Ritsvoet
Onzichtbare ritsvoet
Overlockvoet
Blindzoomvoet
Stop-/borduurvoet

optioneel

Knoop-aanzetvoet

optioneel

Zoomvoet

optioneel

Open borduurvoet

optioneel

Smalle kantvoet

optioneel

Hoogtecompensatie tool
Aanschuiftafel

optioneel

Vingerbescherming

optioneel

BERNINA naaldenset
Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. Wijzigingen met betrekking tot uitrusting en design
voorbehouden.

Instelbare naaldstand
Optimale steken, ook bij
dikke stoffen, dankzij de
instelbare naaivoetdruk
en bovendraadspanning

Geïntegreerde draadafsnijder
voor snijden met maar één
handbeweging

De naaldinrijger biedt hulp
bij het inrijgen

Uitschakelbare transporteur
voor verstelwerk en naaien
uit de vrije hand
De geïntegreerde accessoirebox
helpt om je spullen op orde
te houden

Werkbeschrijving voor een rugzak van jeans
Deze leuke rugzak van jeans is een trendy upcycling-project
dat helemaal bij deze tijd past. En het leukste is nog dat deze
rugzak heel makkelijk te naaien is. Neem een oude spijkerbroek
en maak er jouw project van! De werkbeschrijving vind je hier:
www.bernette.com/jeans-backpack

Maximale steekbreedte
instelbaar tot 6 mm

Snelheid tot 1100 steken
per minuut

Maximale steeklengte
instelbaar tot 4 mm

Keuze uit 30 exclusieve steken

2 heldere ledlampjes verlichten
het naai-oppervlak optimaal

Praktisch drop-in-
grijpersysteem voor snel
inrijgen van de spoeldraad

Werkbeschrijving voor een blouse
Ben je dringend op zoek naar een nieuwe blouse of top? Iets bijzonders dat
niemand anders heeft? Iets dat je snel en gemakkelijk in elkaar zet? Dan hebben
we precies wat je zoekt! De werkbeschrijving, inclusief patroon, voor deze trendy
blouse met bloemenprint vind je hier:
www.bernette.com/shirt-blouse

bernette is een merk van de BERNINA Textile Group.
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