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Har du lyst til å bli kreativ? Et du på utkikk etter en robust symaskin som er enkel å bruke og 
som står ved din side i tykt og tynt? Til en rimelig pris? Så er modellene i bernette 05-serien 
perfekt for deg! De kalles b05 CRAFTER og b05 ACADEMY. Og hva heter du? Det er på tide 
at dere blir bedre kjent! 



bernette 05 ACADEMY

bernette 05 ACADEMY er den perfekte symaskinen for inspirerte mennesker.  
b05 ACADEMY har en lang rekke funksjoner, 30 eksklusive sømmer og en rask motor,  
så du raskt kan sette dine villeste ideer ut i livet. For mer avanserte prosjekter som krever 
lavere hastighet har du muligheten til å redusere den maksimale sy hastigheten. Med 
12 trykkføtter inkludert og en fingerbeskytter som er enkel å montere, blir hver søm den 
reneste  lek å sy. Du får også mer plass å sy på med det store, praktiske forlengerbordet. 
Hvem vet hva slags ideer du får i morgen? b05 ACADEMY er alltid klar for deg.



bernette 05 CRAFTER

bernette 05 CRAFTER er symaskinen for den kreative multikunstneren. Du kan 
fullføre enkle prosjekter, vakre klær eller trendy tilbehør på et blunk. b05 CRAFTER 
er superenkel å bruke. Du kan se alle kontrollene på et øyeblikk. Den byr på alt du 
trenger og har 30 eksklusive sømmer, som een superelastisk søm og pleddsøm. 
Sømmene kan justeres opp til en bredde på 6 mm og en lengde på 4 mm. Syingen 
er nydelig opplyst, takket være to LED-pærer med to forskjellige plasseringer. Perfekt 
for nattugler! Med 6 medfølgende trykkføtter har den alltid den rette trykkfoten for 
hvert eneste søm. Kom i gang med å sy dine egne kreasjoner. Enten du jobber med 
tynne, sarte stoffer eller kraftig denim vil de gi deg endeløs glede. Tiden er inne for 
mer gjør-det-selv i livet ditt!



Sammenligning av funksjoner b05 ACADEMY b05 CRAFTER

Generelle funksjoner

Maskintype Symaskin Symaskin

Gripersystem Drop-in Drop-in

Syområde til høyre for nålen 165 mm 165 mm

Pedaltrykket justeres manuelt

Overtrådspenningen justeres manuelt 

Manuell trådkutter

Halvautomatisk nålitreder

Sylys 2 LEDs 2 LEDs

Sying

Maksimal syhastighet (sting i minuttet) 1100 spm 1100 spm

Justerbar maksimal syhastighet –

Maksimal stingbredde 6 mm 6 mm

Maksimal stinglengde 4 mm 4 mm

Manuelt justerbar stinglengde

Manuelt justerbar stingbredde

Totalt antall sømmer 30 30

Superelastisk sting/Lycra-sting

Pleddsting

Ett-trinns knapphull

Manuell justering av nålposisjon

Uttrekkbar transportør

Standard tilbehør

Totalt trykkfotsåler 12 6

Sikksakkfot

Sikksakkfot med glidesåle valgfritt

Automatisk knapphullsfot

Glidelåsfot

Usynlig glidelåsfot

Overlockfot

Blindstingsfot

Stoppe-/Broderifot valgfritt

Knappisyingsfot valgfritt

Sømfolder valgfritt

Åpen broderifot valgfritt

Kantstingfot valgfritt

Høydekompenserende verktøy

Forlengelsesbord valgfritt

Fingerbeskytter valgfritt

BERNINA nålesett

Ikke alle modeller og alt tilbehør tilbys i alle land. Det kan forekomme endringer angående innhold og design.



Justerbar nålposisjon

Uttrekkbar transportør til 
 stopping og frihåndssøm

Integrert eske til tilbehør gjør 
det enkelt å holde orden

Nålitræderen gir hjelp 
ved itreding

Integrert trådkutter for 
å  klippe tråden med en 
 enhåndsbevegelse

Syinstruksjoner til en jeansryggsekk

Denne kule jeansryggsekken er et moteriktig og moderne 
 gjenbruksprosjekt. Best av alt er at den er rask og enkel å sy. 
Finn frem gamle jeans og vis hva du kan! Syinstruksjonene 
finner du her:

www.bernette.com/jeans-backpack

Optimale sting, selv med 
 tykkere tekstiler, takket være 
regulerbart trykkfottrykk og 
overtrådspenning



Total 30 eksklusive sting

Fart opptil 1100 sting  
per minutt 

2 klare LED-pærer sikrer 
 optimalt lys i syområdet

Praktisk gripersystem med 
drop-in-spole og for rask 
itræing av spoletråd

Syinstruksjoner til en skjortebluse

Trenger du en ny bluse eller skjorte? Noe moteriktig som ingen andre har? 
Et plagg som er raskt og enkelt å lage? I så fall har vi akkurat det du trenger! 
Her finner du syinstruksjonene og mønster til denne flotte skjorteblusen 
med blomstertrykk:
 
www.bernette.com/shirt-blouse 

Maksimal stinglengde  
justerbar opptil 4 mm 

Maksimal stingbredde 
 justerbar opptil 6 mm
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Merkevaren bernette tilhører BERNINA Textile Group.


