
bernette 38

Datamodellen bernette 38 er seriens mest avanserte. Den 
tilbyr alt som trengs for kreativ søm. Totalt 394 sømmer 
er  tilgjengelig, inkludert 67 dekorsømmer, 3 alfabeter og 
8 knapphull, samt praktiske sømmer som stretchsøm for 
stretchstoffer. Maksimal stingbredde er 7 mm. I tillegg til 
praktiske funksjoner som fartsregulator, start/stop og nålstopp 
oppe/nede, har bernette 38 klart sylys, nålitreder og en auto
matisk og manuell trådkutter. Pakken inkluderer 8 syføtter 
(såler) og et stort utvidelsesbord.

Sømoversikt

Preget linjal for 
kjappe målinger

Nålstopp oppe/nede – individuelt 
justerbar nåleposisjon

Klart LED-lys

Skuff med sømoversikt 
og Guide til hurtigstart

Sikkerhetsfunksjon for tvillingnåler 
ved bytte fra enkeltnål til tvillingnåler

Fartsregulator for 
individuell syfart

Praktisk slipp-krok 
med 7 mm stingbredde

bernette 37

bernette 37 er den lille av de to bernette datamodellene. 
Den har et stort utvalg av nyttige funksjoner og imponerende 
sømkvalitet. 50 sømtyper med maksimal stingbredde på 7 mm 
er tilgjengelig, inkludert dekorative sømmer, stretchsømmer 
og knapphull. Med den praktiske startstoppfunksjonen kan 
du styre syprosessen uten fotpedalen. Med nålstopp oppe/
nede kan nålens posisjon bestemmes ved en sømstopp, noe 
som er en kjempefordel når du syr hjørner. Sømfarten kan 
justeres individuelt etter behov, og syområdet er optimalt 
belyst takket være det klare LEDlyset. Fem syføtter (såler) er 
inkludert i pakken. 

Praktisk lagringsplass for 
tilbehør, direkte i friarmen

Start/stopp-knapp for 
sying uten pedal

Stoppesømfunksjon for direkte 
og rask sikring av en søm

Direkte sømvalg via knapperAutomatisk trådkutter 

SømoversiktHar du lyst til å være kreativ og sy dine egne ting? Eller 
 forandre og forbedre klærne dine? Så er de nye bernette 
modellene i stilig tofarget sveitsisk design perfekte for deg! 
De er lette å bruke, har en lang rekke funksjoner og utmerket 
sømkvalitet, i tillegg til å være slitesterke og rimelig priset. 
Ha det gøy med kreativ søm på høyt nivå, uten å fire på 
 kvalitetskravene.

Nålitreder hjelper til 
med å træ nålen

LCD-skjerm for best oversikt 
over alle innstillinger
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bernette 35

bernette 35 er en mekanisk modell uten datakontroll. 
Med funksjoner og dekorsømmer har sømpakken totalt 23 
sømmer, med en maksimal stingbredde på 5 mm, inkludert 
automatisk knapphull. Alle innstillinger, som trådspenning, 
stingbredde og stinglengde, samt valg av sømmer, kan gjøres 
med tre knapper på fronten. Den manuelle nålitrederen og 
trådkutteren gjør at du syr effektivt. Bernette 35pakken 
inkluderer 7 syføtter (såler).

DIY: bernette støvhette

Start ditt første sømprosjekt med det samme og sy  denne 
praktiske støvhetten til din nye bernette for å gi den en 
 individuell look. Med denne er din bernette vakkert og stilig 
dekket til når du ikke bruker den. La oss starte: Velg favoritt
stoffet ditt – klipp – sy – vær stolt av arbeidet ditt! 
Instruksjoner for dette enkle prosjektet er tilgjengelig på 
www.mybernette.com/cover

Sømoversikt

bernette 33

bernette 33 er den lille av de to mekaniske bernettemodelle
ne. Som basismodell er den spesielt godt egnet til nybegynne
re med liten erfaring. Justeringer gjøres med de to knappene 
på forsiden. Sømpakken inneholder 15 sømmer med maksimal 
stingbredde på 5 mm. En nålitreder og en manuell trådkut
ter sikrer raskt og ukomplisert søm. Fem forskjellige syføtter 
(såler) er inkludert i pakken.

Sømoversikt
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Oppdag de fire nye og rimelige 
bernettemodellene med  

sveitsisk design

Ikke alle modeller og alt tilbehør er tilgjengelig i alle land. 
Det kan forekomme endringer angående utstyr og design.

Generelle funksjoner b38 b37 b35 b33

Maskintype Data Data Mekanisk Mekanisk

Innstilling LCDskjerm LCDskjerm 3 knapper 2 knapper 

Gripersystem Slippi Slippi CB CB

Friarmslengde til høyre for nålen 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Maksimal syhastighet 
(spm, sting per minutt) 820 spm 700 spm 860 spm 860 spm

Overtrådspenningen justeres 
manuelt 

Pedaltrykket justeres manuelt  – –

Manuell trådkutter

Automatisk trådkutter – – –

Start/stoppknapp – –

Sylys LED LED LED LED

Nålitræder

Nålstopp oppe/nede – –

Tvillingnål mulig

Fartsregulator – –

2trinns trykkfotløfter

Elektrisk fotkontroll

Totalt antall sømmer 394 50 23 15

Knapphull inkludert snorhull 8 (1trinns) 5 (1trinns) 1 (1trinns) 1 (4trinns)

Nyttesømmer, inkludert elastiske 
sømmer 20 17 14 14

Stoppesømmer 2 2 – –

Broderisømmer 67 19 8 –

Quiltesømmer 25 7 – –

Alfabet 3 (inkludert 
kyrillisk)

– – –

Maksimal stingbredde 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Maksimal stinglengde 5 mm 5 mm 4 mm 4 mm

Uttrekkbar transportør

Minne – – –

Automatisk spolevinder

Automatisk festefunksjon – –

Standard tilbehør

Syføtter (såler) 8 5 7 5

Utvidelsesbord Valgfritt – –

Støvhette Hard hette Myk hette – –
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