
Er du fuld af ideer og på udkig efter en syma-
skine, der kan inspirere dig til at realisere dine 
projekter? Så er det på høje tid, at du lærer de 
nye bernette sew&go-modeller at kende! 

Med deres elegante design og nemme betjening 
er bernette sew&go-modellerne propfyldte med 
funktioner til en attraktiv pris. Oplev glæden 
ved kreativ syning, når den er bedst, med disse 
maskiner.

bernette sew&go 7

bernette sew&go 7 er en computermodel for ambitiøse syere. 
Sømpakken indeholder 80 sømme med en generøs maksimal 
stingbredde på 7 mm og 15 nålepositioner. Med den praktiske 
start/stop-funktion kan du styre syprocessen uden brug af 
fodpedalen. Med funktionen nåleposition oppe/nede kan du 
angive nålepositionen for enden af hver række af sømme – en 
stor fordel f.eks. ved syning af hjørner. Desuden kan syhastig-
heden justeres, så den passer til stoffet eller sværhedsgraden 
af syningen. bernette sew&go 7 leveres som standard med 
7 trykfødder.

bernette sew&go 8

Den computerstyrede bernette sew&go 8 er topmodellen
i denne serie. Den tilbyder alt, hvad en kreativ syer har brug 
for, med et meget attraktivt forhold mellem pris og ydelse. 
sew&go 8 kan prale af i alt 197 sømme, herunder 
1 alfabet, 7 knaphuller og et snørehul. Pyntesømme kan 
 sættes til en bredde på op til 7 mm efter ønske. Individuelle 
sømkombinationer kan gemmes med hukommelsesfunk tionen. 
Udover funktioner som trinløs hastighedsregulering, start/
stop-funktion og nålestop oppe/nede, har bernette sew&go 8 
også et klart sylys. Der leveres som standard 
7 trykfødder med denne model.

Sømoversigt

Lineal printet på maskinen

Sænkbar transportør

Halvautomatisk 
trådning

LED-sylys

Manuel trådskærer

Start/stop-knap

Drop-in gribersystem 
med 7 mm stingbredde 
og 15 nålepositioner Udtrækbar sømoversigt

Maksimal syhastighed 
på 850 sting pr. minut

Nålestop oppe/nede

Justerbar overtrådsspænding

Direkte sømvalg og
sømjustering 
(længde/bredde) via en knap

Trinløs hastighedsregulering

Indstillinger vises
på LCD-display

Sømoversigt
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Oplev bernette sew&go!
Fem modeller med et ungt, frisk design.  
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Ikke alle modeller og ikke alt tilbehør fås i alle lande. 
Der kan ske ændringer med hensyn til funktioner og design.

Generelle funktioner sew&go 1 sew&go 3 sew&go 5 sew&go 7 sew&go 8

Maskintype Mekanisk Mekanisk Mekanisk Computer Computer

Display – – – LCD LCD 

Gribersystem CB CB CB  Drop-in Drop-in

Friarmslængde 150 mm 150 mm 150 mm 163 mm 163 mm

Maks. syhastighed
(sting pr. minut) 750 spm 750 spm 750 spm 850 spm 850 spm

Overtrådsspænding 
manuelt justerbar     

Syfodstrykket 
manuelt justerbart    – –

Manuel trådskærer     

Start/stop-knap – – –  

Sylys LED LED LED LED LED

Trådning –    

Nålestop oppe/nede – – –  

Mulighed for tvillingenåle     

Trinløs hastighedsregulering – – –  

2-trins syfodsløft     

Elektrisk fodpedal     

Samlet antal sømme 10 19 23 80 197

Knaphuller herunder 
snørehuller 1 (4 trin) 1 (4 trin) 1 (1 trin) 6 (1 trin) 8 (1 trin)

Nyttesømme 
inklusive stræksømme

8 16 15 14 14

Stopning – – – 1 2

Pyntesømme 1 2 6 49 58

Quiltesømme – – 1 10 18

Alfabet – – – – 1 (97 
bogstaver)

Maksimal stingbredde 5 mm 5 mm 5 mm 7 mm 7 mm

Maksimal stinglængde 4 mm 4 mm 4 mm 4,5 mm 4,5 mm

Sænkbar transportør – – –  

Hukommelse – – – – 

Automatisk spoleapparat     

Automatisk 
sikkerhedsfunktion – – –  

Standardtilbehør

Trykfødder 4 4 4 7 7

Støvhætte     

bernette sew&go 1

bernette sew&go 1 er en mekanisk symaskine og start-
modellen i sew&go-familien. Med 10 forskellige sømme og 
en maksimal stingbredde på 5 mm har den fremragende 
basis funktioner til en meget favorabel pris. Den er perfekt 
for begyndere med sit klare design og nemme betjening.  
Modellen leveres som standard med 4 trykfødder, heriblandt 
en knaphulsfod og en lynlåsfod.

Sømoversigt

bernette sew&go 3

bernette sew&go 3 er den mellemste af de tre mekaniske 
 modeller. Sømpakken indeholder 19 forskellige sømme, 
 herunder et knaphul med en maksimal stingbredde på 5 mm. 
De to knapper på maskinens forside og hjulet på toppen kan 
bruges til at indstille trådspændingen eller stinglængden samt 
til at vælge sømme. Den manuelle nåletråder og trådskæreren 
hjælper dig med at sy hurtigt og med overlegen lethed. 
bernette sew&go 3 leveres som standard med fire trykfødder.

Sømoversigt

bernette sew&go 5

bernette sew&go 5 er ligeledes en mekanisk model uden com-
puterstyring. Sømpakken indeholder 23 forskellige sømme, 
heriblandt et knaphul med en maksimal stingbredde på 5 mm. 
De to knapper på maskinens forside og hjulet på toppen kan 
bruges til at indstille trådspændingen eller stinglængden samt 
til at vælge sømme. Den manuelle nåletråder og trådskæreren 
hjælper dig med at sy effektivt. bernette sew&go 5 leveres som 
standard med fire trykfødder.

Sømoversigt


