Säkerhetsfunktion för tvillingnålar
vid byte från en nål till tvillingnålar

Automatisk trådavskärare

Nålstopp upp/ner – individuellt
justerbar nålposition

Vill du vara kreativ och sy dina egna saker? Eller ändra och
dekorera dina kläder? Då är de nya bernette-modellerna i
stilren tvåfärgad schweizisk design perfekta för dig! De är
lätta att använda, har en mängd olika funktioner med utmärkt
stygnkvalitet och ett överkomligt pris, och är dessutom håll
bara. Upplev kreativ syglädje på en hög nivå och nöj dig inte
med mindre.

bernette 37

bernette 38

bernette 37 är den mindre av de båda bernette-datormo
dellerna. Den erbjuder ett omfattande utbud av användbara
funktioner och imponerande stygnkvalitet. 50 sömmar med
en maximal stygnbredd på 7 mm finns tillgängliga, bland
annat dekor- och stretchsömmar samt knapphål. Med den
praktiska start/stopp-funktionen kan sömnadsprocessen
kontrolleras även utan fotpedalen. Med nålstopp upp/ner kan
nålpositionen bestämmas vid ett systopp, en fördel framförallt
när du syr hörn. Syhastigheten kan justeras individuellt efter
behov och syområdet är optimalt belyst tack vare det skarpa
LED-ljuset. Fem syfötter medföljer i paketet.

Datorn bernette 38 är seriens toppmodell. Den erbjuder allt
som kreativa sömmerskor behöver. Hela 394 sömmar finns
tillgängliga, bland annat 67 dekorsömmar, 3 alfabet och
8 knapphål, och dessutom praktiska sömmar som stretch
sömmar för stretchiga material. Maximal stygnbredd är 7 mm.
Utöver praktiska funktioner som reglerbar hastighet, start/
stopp och nålstopp upp/ner, har bernette 38 ett skarpt syljus,
en nålträdare och en automatisk och manuell trådavskärare.
Paketet omfattar 8 syfötter och ett stort sybord.

Sömöversikt

Sömöversikt

LCD-display för en utmärkt
översikt över alla inställningar

Direkt stygnval via knappar

Hastighetsregulator för
individuell syhastighet

Nålträdaren hjälper
till att trä nålen

Stoppningsfunktion för att
direkt och snabbt fästa stygn

Skarpt LED-ljus

Start-/stoppknapp för att
sy utan fotpedal

Praktiskt förvaringsutrymme
för tillbehör, direkt i friarmen

Präglad linjal för
snabb mätning

Praktisk drop-in-gripare
med 7 mm stygnbredd

Låda med stygnöversikt
och snabbstartsguide

Upptäck fyra nya och prisvärda
bernette-modeller med
Allmänna funktioner
Maskintyp

b38

b37

b35

b33

Dator

Dator

Mekanisk

Mekanisk

Manövrering

LCD-display

LCD-display

3 vridknappar

2 vridknappar

Griparsystem

Drop-in

Drop-in

CB

CB

Friarmens längd till höger
om nålen

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Max. syhastighet (stygn per minut)

820 spm

700 spm

860 spm

860 spm

–

–

–

–

–

–

–

–

LED

LED

–

–

–

–

schweizisk design

Manuellt justerbar
övertrådsspänning
Manuellt justerbart syfotstryck
Manuell trådavskärare
Automatisk trådavskärare
Start-/stoppknapp
Syljus

LED

LED

Nålträdare
Nålstopp upp/ner
Tvillingnålskapacitet

Gör-det-själv: bernette dammskydd

bernette 33

bernette 35

Starta ditt första sömnadsprojekt på en gång och sy ett
praktiskt dammskydd för din nya bernette för att ge den ett
personligt utseende. Då är din bernette vackert och stilrent
förpackad när du inte syr. Sätt igång: Välj ditt favorittyg –
klipp till – sy – var stolt över ditt arbete! Instruktionerna
för det här lätta projektet finns tillgängliga på
www.mybernette.com/cover

bernette 33 är den mindre av de båda mekaniska bernette-
modellerna. Som en basmodell passar den extra bra för nybör
jare med liten erfarenhet. Justeringar kan göras med de båda
vridknapparna på fronten. Sömpaketet består av 15 sömmar
med en maximal stygnbredd på 5 mm. En nålträdare och en
manuell trådavskärare låter dig sy snabbt och okomplicerat.
Fem olika syfötter medföljer i paketet.

bernette 35 är en mekanisk modell utan datorstyrning. Med
nytto- och dekorsömmar innehåller sömpaketet sammanlagt
23 sömmar, med en maximal stygnbredd på 5 mm, bland
annat automatisk knapphålsfunktion. Alla inställningar, som
trådspänning, stygnbredd och stygnlängd, samt val av söm,
kan göras med de tre vridknapparna på fronten. Den manuella
nålträdaren och trådavskäraren hjälper dig att sy effektivt.
Paketet med bernette 35 omfattar 7 syfötter.

Hastighetsregulator
2-stegs-syfotslyft
Elektrisk fotpedal
Antal sömmar totalt
Knapphål, inklusive öljetter

394

50

23

15

8 (1 steg)

5 (1 steg)

1 (1 steg)

1 (4 steg)

Nyttosömmar inklusive
stretchsömmar

20

17

14

14

Stoppningssömmar

2

2

–

–

Broderisömmar

67

19

8

–

Quiltsömmar

25

7

–

–

3 (inklusive
kyrilliskt)

–

–

–

Alfabet
Maximal stygnbredd

7 mm

7 mm

5 mm

5 mm

Maximal stygnlängd

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

–

–

–

–

–

Infällbara matartänder
Minne

www.mybernette.com

Sömöversikt

Sömöversikt

Automatisk trådspolning
Automatisk fästfunktion
Standardtillbehör
Syfötter

8

5

7

5

Tillval

–

–

Mjukt överdrag

–

–
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Sybord
Dammskydd

www.mybernette.com/cover

Hårt överdrag

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

bernette
for my ideas

