
Bruis je van creatieve ideeën en zoek je een naai-
machine die precies geschikt is om deze ideeën 
te realiseren? Ontdek dan de moderne bernette 
sew&go modellen!

Deze modellen hebben een stijlvol design en 
talrijke functies, ze zijn eenvoudig te bedienen 
en voor een aantrekkelijke prijs verkrijgbaar. 
Met de bernette sew&go modellen beleef je 
 creatief plezier op een hoog niveau.

bernette sew&go 7

De bernette sew&go 7 is een computermodel voor veeleisen-
de naaisters. Het stekenpakket bevat 80 steken, de machine 
heeft een maximale steekbreedte van 7 mm en 15 naaldpo-
sities. Met de handige start-/stopfunctie kan het naaiproces 
ook zonder pedaal worden gestuurd. Door middel van de 
naaldstop boven/onder kan de naaldstand worden bepaald als 
het naaiwerk wordt onderbroken, een echt gemak bij bijvoor-
beeld het naaien van hoeken. Bovendien kan de naaisnelheid 
aan de stof of de moeilijkheidsgraad van het project worden 
aangepast. De bernette sew&go 7 wordt met zeven naaivoeten 
(zolen) geleverd.

bernette sew&go 8

De computergestuurde bernette sew&go 8 is het topmodel van 
deze serie. Dit model biedt alles wat moderne, creatieve naai-
sters nodig hebben – en de prijs-/prestatieverhouding klopt! Er 
staan in totaal 197 steken, waaronder 1 alfabet, 7 knoopsga-
ten en 1 oog ter beschikking. De decoratieve steken kunnen 
naar wens tot max. 7 mm breedte worden ingesteld. Met de 
geheugenfunctie kunnen combinaties van afzonderlijke steken 
worden opgeslagen. Naast eigenschappen zoals snelheids-
regelaar, start-/stopfunctie en naaldstop boven/onder heeft 
de bernette sew&go 8 een bijzonder helder naailicht. Bij de 
machine worden zeven naaivoeten (zolen) geleverd.

Steeksoorten

Geïntegreerde liniaal

Verstelbare transporteur

Halfautomatische inrijger

LED-lampje

Handmatige draadafsnijder

Start-/stoptoets

Drop-in-grijpersysteem 
met 7 mm steekbreedte
en 15 naaldstanden Uitschuifbaar steekoverzicht

Maximale naaisnelheid 
van 850 steken per minuut

Naaldstop boven/onder

Verstelbare bovendraadspanning

Directe steekkeuze en
steekaanpassingen (lengte/breedte) 
m.b.v. knoppen

Snelheidsregelaar

Weergave van de instelling
op het LC-display

Steeksoorten



www.mybernette.com

Ontdek bernette sew&go!
Vijf modellen in een moderne look.  
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Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. 
Wijzigingen met betrekking tot uitvoering en uitrusting voorbehouden. 

Algemene functies sew&go 1 sew&go 3 sew&go 5 sew&go 7 sew&go 8

Machinetype Mechanisch Mechanisch Mechanisch Computer Computer

Beeldscherm – – – LCD LCD 

Grijpersysteem CB CB CB  Drop-in Drop-in

Lengte vrije arm 150 mm 150 mm 150 mm 163 mm 163 mm

Max. naaisnelheid 
(steken per minuut) 750 spm 750 spm 750 spm 850 spm 850 spm

Bovendraadspanning 
handmatig instelbaar     

Naaivoetdruk 
handmatig instelbaar    – –

Handmatige  
draadafsnijder     

Start-/stoptoets – – –  

Naailicht LED LED LED LED LED

Inrijger –    

Naaldstop boven/onder – – –  

Geschikt voor tweelingnaald     

Snelheidsregelaar – – –  

2-traps naaivoetopheffing     

Elektrisch pedaal     

Aantal steken totaal 10 19 23 80 197

Knoopsgaten incl. oogjes 1 (4-staps) 1 (4-staps) 1 (1-staps) 6 (1-staps) 8 (1-staps)

Nuttige steken inclusief 
stretchsteken

8 16 15 14 14

Stopsteken – – – 1 2

Decoratieve steken 1 2 6 49 58

Quiltsteken – – 1 10 18

Alfabet – – – – 1 (97 letters)

Maximale steekbreedte 5 mm 5 mm 5 mm 7 mm 7 mm

Maximale steeklengte 4 mm 4 mm 4 mm 4,5 mm 4,5 mm

Transporteur verstelbaar – – –  

Geheugen – – – – 

Automatische garenwinder 
voor de onderdraad     

Automatische 
afhechtfunctie – – –  

Standaardaccessoires

Naaivoeten (zolen) 4 4 4 7 7

Beschermhoes     

bernette sew&go 1

De bernette sew&go 1 is een mechanische naaimachine en 
het instapmodel van de sew&go familie. Met 10 steken en een 
maximale steekbreedte van 5 mm biedt dit model  uitstekende 
basisfuncties voor een zeer voordelige prijs. De machine 
is overzichtelijk, eenvoudig te bedienen en daarom perfect 
voor beginners. Het standaard accessoirepakket bevat vier 
naaivoeten (zolen), waaronder ook de knoopsgatvoet en de 
ritsvoet.

Steeksoorten

bernette sew&go 3

De bernette sew&go 3 is de middelste van drie mechanische 
modellen. Het stekenpakket omvat 19 steken  inclusief een 
knoopsgat, de maximale steekbreedte is 5 mm. De instelling 
van de draadspanning en de steeklengte, maar ook de steek-
keuze kunnen met de beide draaiknoppen aan de  voorkant 
en het wieltje bovenop de machine worden uitgevoerd. De 
handmatige naaldinrijger en de draadafsnijder zijn handige 
hulpmiddelen bij elk naaiproject. De bernette sew&go 3 wordt 
met vier naaivoeten (zolen) geleverd. 

Steeksoorten

bernette sew&go 5

De bernette sew&go 5 is eveneens een mechanisch model 
zonder computersturing. Het stekenpakket bestaat uit 
23 steken inclusief een knoopsgat, de maximale steeklengte 
is 5 mm. Alle instellingen zoals de draadspanning, de steek-
breedte en -lengte, maar ook de steekkeuze worden met 
 behulp van de beide draaiknoppen aan de voorkant en het 
wieltje bovenop de machine uitgevoerd. De handmatige naald-
inrijger en de draadafsnijder vereenvoudigen het naaien. De 
bernette sew&go 5 wordt met vier naaivoeten (zolen) geleverd.

Steeksoorten


