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bernette 25

De computergestuurde bernette 25 is het topmodel van deze
serie. Dit model biedt alles wat jonge, creatieve naaisters nodig
hebben – en de prijs-/prestatieverhouding klopt!
De bernette 25 is op uitstekende wijze verwerkt en heeft een
optimale steekkracht. Er staan in totaal 155 steken (waaronder
25 decoratieve steken) inclusief alfabet en cijfers ter beschikking. De decoratieve steken kunnen naar wens tot max.
7 mm breed worden ingesteld. Met de memory-functie
kunnen combinaties van max. 30 steken worden opge
slagen. Behalve eigenschappen zoals snelheidsregelaar,
start-/stop-functie en naaldstand boven/onder heeft de
bernette 25 een automatische afhechtfunctie en een
bijzonder helder naailicht. Bij de machine worden acht
naaivoeten geleverd.

Ontdek de nieuwe bernette wereld met alle
designs! Elk van de vier bernette modellen heeft
veel te bieden: een robuuste constructie, talrijke
functies en een jonge look in een opvallende,
nieuwe vorm met de naam blo:c! De gladde,
witte oppervlakte glanst als lak, geaccentueerd
door zwarte vlakken. De rode digitale weergave
schijnt door de witte oppervlakte heen.
Een jonge look – voor elke leeftijd. Dat is de
nieuwe bernette wereld.

Steken

Halfautomatische
inrijger

De halfautomatische inrijger vergemakkelijkt het inrijgen. De inrijger neemt het garen en brengt
het in de juiste positie voor de
naald. Als de naaldinrijger wordt
gehanteerd, wordt de draad feilloos door het oog van de naald
getrokken en ingeregen.
Gewoon gemakkelijk!

Tweetraps
naaivoethevel

Als bijzonder dikke stoffen of
verschillende lagen stof verwerkt
moeten worden, kan de naaivoet
met behulp van de naaivoethevel
extra hoog worden opgeheven
(boven de standaardhoogte voor
het monteren van de naaivoetschacht).

Ontdek bernette!
Klap- en beschermdeksel

Als het bovendeksel wordt
geopend, kunnen de garenkloshouder met inrijgverloop, de
draadspanning en de spoel
inrichting heel eenvoudig worden
bediend. Aan de binnenkant
van het deksel is het steekoverzicht afgebeeld. Na het naaien
wordt het deksel naar beneden
geklapt.Op deze manier is de
bernette altijd tegen stof en
verontreiniging beschermd.

Vier nieuwe modellen in een jonge look.
Vier werelden vol inspiratie.
Dat is de nieuwe bernette wereld.

Verdekt handwiel

Het handwiel, waarmee de
naaldstand handmatig wordt
bediend, is op één lijn met de
zijkant aangebracht. Dit
accentueert het strakke design
en vervolledigt de blo:c vorm.
Bovendien is het handwiel, doordat het is terugverzet, perfect
beschermd tegen beschadiging.

Eenvoudige steekkeuze

De verschillende steken
worden gebruiksvriendelijk met
behulp van de steekkeuzeknop
gekozen. Het gekozen steek
nummer wordt digitaal in rood
op het witte front weergegeven.

Download de bernette wereld op

www.mybernette.com
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Beleef de nieuwe
bernette modellen bij
jouw BERNINA dealer.

Naaifuncties

bernette 25

bernette 20

bernette 15

bernette 12

Machinetype

computer

computer

mechanisch

mechanisch

Totaal aantal steken

155

60

28

21

Eén-fase-knoopsgat

10

10

1

4 fasen

Nuttige steken

9

9

9

10

Decoratieve steken

25

25

6

2

Quiltsteken

3

3

2

1

Stretchsteken

11

11

10

7

Stopsteken

2

2

–

–

–

–

–

Alfabet
Steekgeheugen (memory)
Maximale steekbreedte
Traploos verstelbare steekbreedte
Maximale steeklengte
Voorgeprogrammeerde steekbreedte en -lengte

Grijpersysteem
Transporteur verstelbaar

bernette 20

De bernette 20 is een computermodel voor veeleisende jonge
naaisters. Het stekenpakket bestaat uit 60 steken bij een royale
maximale steekbreedte van 7 mm voor prachtige creatieve
versieringen. Door een kijkglas kan de garenhoeveelheid op
de spoel steeds worden gecontroleerd. Met de handige start-/
stopfunctie kan het naaiproces ook zonder pedaal worden
gestuurd. Met de naaldstop boven/onder kan de naaldstand
worden bepaald als het naaiwerk wordt onderbroken, een echt
gemak bij bijvoorbeeld het naaien van hoeken. Bovendien kan
de naaisnelheid traploos aan de stof of de moeilijkheidsgraad
van het project worden aangepast. De bernette 20 wordt met
zes naaivoeten geleverd.

bernette 15

Met 28 steken en vele functies biedt de bernette 15 een
omvangrijke keuze aan creatieve mogelijkheden. Dit is het
uitgebreidere model van de beide mechanische bernettes en
zeer geschikt voor beginners die comfort voor een voordelige
prijs willen. De maximale steekbreedte van 5 mm kan bij de zes
beschikbare decoratieve steken naar wens worden aangepast.
De halfautomatische inrijger en de automatische knoopsgatfunctie met lengtemeting zijn handige hulpmiddelen bij elk
naaiproject. Zes naaivoeten worden als accessoires bij de
bernette 15 meegeleverd.

bernette 12

De bernette 12 is een mechanische naaimachine en het instapmodel van de bernette familie. Met 21 steken – waaronder
twee decoratieve steken – en een maximale steekbreedte van
5 mm biedt dit model uitstekende basisfuncties voor een zeer
voordelige prijs. Het is een overzichtelijke machine, eenvoudig
te bedienen en daarom perfect voor beginners. De halfautomatische inrijger is een goede starthulp om het naaiproject vanaf
het begin te laten slagen. Het standaard accessoirepakket
bevat o.a. vier naaivoeten. Eén ervan is de knoopsgatvoet die
samen met de handmatige 4-fase-knoopsgatfunctie perfecte
knoopsgaten naait.
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multi-LEDdisplay*

LED-display*

LED*

LED*

Verstelbare bovendraadspanning
Tweelingnaald mogelijk
Groot assortiment snap-on naaivoeten
Bedieningsfuncties
Steekweergave
Steekkeuze
Steekbewerking (lengte, breedte,
spiegelbeeld, tweelingnaaldbegrenzing)
Eenvoudige bewerking in het geheugen

elektronische
elektronische
verzonken steek- verzonken steeksteekkeuzeknop* steekkeuzeknop*
keuzeknop
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Naaivoeten
Accessoireset (tweede garenpen,

Gereedschapset (schroevendraaier,

(wijzigen, invoegen, wissen, alles wissen)

Naailicht

Elektronisch pedaal
2-traps naaivoethevel

Steken

7 mm

Onderdraad- en bovendraadafsnijder

Halfautomatische inrijger

Steken

1
(30 steken)

Verstelbare naaivoetdruk

Snelheidsregelaar

Steken

(95 tekens)

alleen boven
draadafsnijder

Functie naaldstop boven/onder

www.mybernette.com
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Vrije arm
Automatische garenwinder voor onderdraad
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Accessoires
Accessoirevak in de vrije arm
Beschermhoes
Standaardaccessoires

3 grijperspoelen, naalden, enz.)
tornmesje, kwastje)

* exclusieve bernette functies, voor octrooi aangemeld
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