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Vill du bli kreativ? Tänker du dig en robust, lättanvänd maskin som finns med dig i vått och 
torrt? Och allt detta till ett rimligt pris? Då är modellerna i bernette 05-serien precis rätt för 
dig! De heter b05 CRAFTER och b05 ACADEMY. Och vad heter du? Det är dags att bekanta 
er med varandra! 



bernette 05 ACADEMY

bernette 05 ACADEMY är den perfekta symaskinen för inspirerade människor. Med 
b05 ACADEMY som har många funktioner, 30 specialstygn och en snabb motor, 
kan du snabbt förverkliga dina vildaste idéer. För pilliga arbeten som kräver lägre 
 hastighet kan man sänka maxhastigheten. Maskinen, med sina tolv syfotssulor och 
ett fingerskydd som är lätt att sätta på, gör sömnaden till rena barnleken. Du får till 
och med mer arbetsutrymme med det stora praktiska tillsatsbordet. Vem vet vad du 
hittar på i morgon? b05 ACADEMY står alltid redo för dig.



bernette 05 CRAFTER

bernette 05 CRAFTER är symaskinen för dig som är kreativ i största allmänhet. Du 
kan åstadkomma enkla arbeten, vackra kläder och trendiga accessoarer på nolltid. 
b05 CRAFTER är superenkel att använda. Du ser alla reglagen direkt. Maskinen, 
med sina 30 specialstygn, till exempel super-stretchstygn och langettstygn, har allt 
du behöver. Stygnen kan justeras upp till 6 mm bredd och 4 mm längd. Syområdet 
är ordentligt belyst tack vara de två LED-lamporna i två olika lägen. Perfekt för 
 nattugglor! Den har sex syfotssulor, det finns en för varje stygntyp. Kom igång 
med dina egna idéer. Oavsett om du använder tunna tyger eller kraftigt jeanstyg 
så får du stor glädje av dem. Det är dags för mer gör-det-själv!



Funktioner i jämförelse b05 ACADEMY b05 CRAFTER

Allmänna funktioner

Maskintyp Symaskin Symaskin

Griparsystem Drop-in Drop-in

Utrymme till höger om nålen 165 mm 165 mm

Manuellt justerbart syfotstryck

Manuellt justerbar övertrådsspänning 

Manuell trådavskärare

Halvautomatisk nålträdare

Sybelysning 2 LEDs 2 LEDs

Sömnad

Maximal syhastighet (stygn per minut) 1100 spm 1100 spm

Justerbar maximal syhastighet –

Maximal stygnbredd 6 mm 6 mm

Maximal stygnlängd 4 mm 4 mm

Manuellt reglerbar stygnbredd

Manuellt reglerbar stygnlängd

Totalt antal sömnadsstygn 30 30

Super-stretchstygn/lycra-stygn

Langettstygn

1-stegs knapphål

Manuellt justerbart nålläge

Nerfällbara matartänder

Standardtillbehör

Totalt antal syfotssulor 12 6

Sicksackfot

Sicksackfot med non-stick-sula tillval

Knapphålsfot med släde

Blixtlåsfot

Fot för dolt blixtlås

Overlockfot

Blindstygnsfot

Stoppfot/broderifot tillval

Fot för knappisyning tillval

Fållfot tillval

Öppen broderifot tillval

Kantsömsfot tillval

Verktyg för höjdkompensering

Sybord tillval

Fingerskydd tillval

BERNINA nålsats

Vissa modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att ändra funktioner och design.



Justerbart nålläge

Nedfällbara matartänder  
för  stoppning och 
 frihandssömnad

Inbyggt tillbehörslåda 
 hjälper till att hålla ordning 
på grejerna

Nålträdaren underlättar 
 trädningen

Inbyggd trådavskärare,  
bara en hand behövs

Sömnadsbeskrivning för jeansbag

Den coola jeansbagen är ett trendigt återvinningsprojekt som 
verkligen ligger rätt i tiden. Och bäst av allt, den går snabbt 
och lätt att sy. Leta rätt på ett par gamla jeans och visa vad du 
kan åstadkomma! Sömnadsbeskrivningen finns här:

www.bernette.com/jeans-backpack

Optimala stygn till och med 
för tjocka tyger tack vare 
 justerbart syfotstryck och 
 övertrådsspänning



30 specialstygn

Hastighet upp till 1100 stygn  
per minut 

Två starka LED-lampor 
 garanterar optimal belysning 
över syområdet

Praktiskt griparsystem 
 ”drop-in” gör att trädningen 
av undertråden går snabbt

Sömnadsbeskrivningen till en skjortblus

Behöver du absolut en ny blus eller skjorta? Något snyggt som du är ensam 
om? Ett plagg som går snabbt och lätt att sy? I så fall har vi något för just dig! 
 Sömnadsbeskrivningen, inklusive mönstret, för den snygga, blommiga skjort-
blusen finns här:
 
www.bernette.com/shirt-blouse 

Maximal stygnlängd justerbar 
upp till 4 mm 

Maximal stygnbredd justerbar 
upp till 6 mm
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bernette är ett varumärke som ägs av BERNINA Textile Group.


