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BERNINTf
Kreatief naaien met Bernina
Speciaal-toebehoren
wordt vaakde vraaggesteldwaar
De Bernina-vakhandelaren
voor nodig is.
speciaal-toebehoren
Het antwoordis simpel.
assodimentvan Berninavereenvoudigt
Het speciaal-toebehoren
het naaiwerken biedt vele extra mogelijkhedenvoor kreatief
krijgt u
naaienen modernemode.Met het speciaal-toebehoren
een beter resultaaten u heeft op deze maniernog meer plezier
in het naaien.Dankzij het gebruikvan het juistetoebehoren
Wij wensenu veel succesen
naaitu snelleren gemakkelijker.
pleziermet het Berninaspeciaal-toebehoren.

Gerrijts
Handelsstraat14
9501 ET Stadskanaal
tel.0599612419
www.naaimachinehandel.
com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl
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Blindzoomvoet
B l i ndzoom
Langsstofkantnaaien

BERNINIfE
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002 580 7001
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Zigzagvoet

Borduurvoet

Voor allewerkzaamheden
met rechteen zigzagstekenen voor allesteken die vooruitgenaaid
worden (boognaad,rimpelnaad,etc.)

Siersteken
Cordonnaden
Applikaties
Naaienover parelgaren

002 598 7001

o02 581 7001

1
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Naaivoet voor terugtranspoÉsteek

Doorslagvoet
Doorslaan
Laddersteek
Bordurenop badstof

Voor allestekendie
voor- of achteruitgenaaidworden bijv.tricotsteek,wafelsteek

oo2 576 7001

oo25827001
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Overlockvoet

Jeansvoet

Overlocknaad,
overlockzoom
Nadenafwerken
Smallecordonnaad
naaien

Voor het naaienvan
rechtesteken in dikke,
harde stoffen en over
di kkenaden
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oo2577 7001

oo2 583 7001
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Knoopsgatvoet
rí\
Knoopsgaten
met en zon- Ln./
Rimpelenmet \"1
dervuld-raad.
elastiek.Rimpelenmet ga- I , I
ren. Rimpelenmet meer) t 1
voudig elastiek(bandmet í' j'/
"ingeweven"elastiek)
/";f/

Stopvoet

oo2s7a7ool

Stoppen

<^../

Kl.930/801S / 315452045
Kr.802/803/ 315033 045

002 584 7001
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Ritsvoet

Kleine kantvoet
Doorstikkenvan kanten
en zomenmet naaldstand
naarkeuze.Naaienvan
biezenen plooien.Fijne
randafwerking(ook met
parelgaren).
Randenversterken.Aannaaienvan
kant en band.
oo2 585 7001

Ritssluitingen
inzetten
Rechtesteekdicht langs
dikke naad

oo2 579 7001
Kr.930 / 3150O7046
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Cordonnet-naaivoet

Open borduuruoet

Doorstikkenmet cordonnet (bovendraad)

Borduren
Applikaties
Cordonnaad-monogrammen
Watteren
Richelieu-borduurwerk
Cirkel-borduurwerk.etc.
0025887001

oo29527001
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Breiwolvoet

Cordonvoet

Aan elkaarnaaienvan
gebreidestoffen
Opstikkenvan dikke wol
Boordselsnaaien

Reliëf-en cordonnaad
Naaienover dikke wol
of smallekoorden

oo2 951 7001

oo25957001
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Rechtsteekvoet

Applikatievoet

Voor allewerkzaamheden met rechtsteek

Voor het naaienvan
applikaties

0029637001

oo29607001
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Brede rimpelvoet

Naaivoet voor borduren uit de hand

Rimpelenvan de stof
Rimpelenen gelijktijdig
aan.eenglad stuk stof
naaren

oo2 596 7001
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Smalle rimpelvoet
Rimpelenvan de stof
(meervoor fijne stof)
Rimpelenen gelijktijdig
aan een glad stuk stof
naaien

oo25977001

g

Bordurenuit de hand
Monogrammen
Watteren

u

oo25937001
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Stopvoet met druppelvormig steekgat
Stoppen(specialedraadgeleidingdoor druppelvormig steekgat)
Geschiktvoor geoefende
naaisters
ool 9807000
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Knoopaanzetvoet met
verstelbaar tussenstuk

Wolstopvoet
Voor stoppen met wol

Aanzettenvan knopen en
drukknopen

002 959 7001

002 587 7001
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Zigzagvoet
met teflon

Biezennaaienin zware
stoffen

Aan elkaarnaaienvan
stroef materiaal,zoals
leder.plastic,enz.

o02 589 7001

o02 586 7001
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Biezenvoet met 5 gleuven
(tweelingnaald
3 mm)

Rechtsteekvoet
met teflon

B i e z e nn a a i e ni n m i d delzwarestoffen
Naaienover garen

Voor het naaienvan
rechte steken in stroeÍ
materiaal,zoalsleder,
enz.

o02 590 7001
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Biezenvoet met 3 gleuven
(tw e e l i n g n a a 4l dmm)

Biezenvoet met 7 gleuven
(tweelingnaald
2 mm)
B i e z e nn a a i e ni n fi j n ew o l len en katoenenstoffen
Siersteekgekombineerd
met biezen
Bordurenmet parelgaren
Rimpelenmet elastiek
of garen
oo2 5917001
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Biezenvoet met 9 gleuven
(tw e e l i n g n a a 1
l d,6o f 1 m m )
Biezennaaienin zeer
fijne stoffen bijv. batist,
z i j d e(n a a l d1 mm)

oo25927001
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Biezenvoet
Passepoileren

sY-*

i*i*4q.*i**!{

*{aa

oo296270,01
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Ritsvoet
met teflon
Voor het inzettenvan
ritssluitingenin stroef
materiaal,zoalsleder,
enz.
oo296470,01
Kl. 93O / 315547 O4O
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Rollenvoet (1rol)
Naaienvan motieven
Sierstekenop leder

001927 7000
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Smalle zoomvoet
zigzag 2mm
Voor smallezomenvan
2 mm breedte

001987 7000

51
Rollenvoet

002 956 7001
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Smalle zoomvoet voor
rechtsteek 2 mm

Voor het naaienvan
stroefmateriaal,zoals
leder,plastic,geplastificeerdestoffen

Voor smallezomenin
fijne stoffen van 2 mm
breedte

oo2 953 7001

oo29577001
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Naaivoet-verlenging
normaal

Voor 3 mm brede
zomen
Kantenrand kan tegelijkertijdmeegenaaid
woroen

ing
Naaivoet-verleng
voor zoomvoeten platte
naad-voet

oo2 961 7001

o01 947 7000
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Zoomvoet 4 mm

Naaivoet-verlenging
voor rimpelapparaat
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Zoomvoet 3 mm
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Voor 4 mm brede
zomen

002 955 7001

Naaivoet-verlenging
voor rimpelapparaat
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00198s 7000
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Zoomvoet 6 mm
Voor 6 mm brede
zomen
Geschiktvoor middelzwarestoffen
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Bandapparaat
kompleet
Omnaaienvan randen
Omnaaienvan randenen
tegelijkedijdaannaaien
van kant
OOI981TOOO:20-24 mm
O01981 7OO1:22-26mm
O019817OO2:26-30 mm
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Schelp- en tricotzoomvoet 2 mm

Bandapparaatenkel
Omnaaienvan randen

Voorhet zomenvan
zachte,fijnestoffen,
schelpzoom
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oo19705000

002 958 7001
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Platte naad-voet
4mm

'<'; -*"r *1

Voor dubbelenaadmet
een breedtevan 4 mm
Geschiktvoor fijne
stoffen
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Rimpelapparaat
pl ooi enl egR i mpel en,
gen - verstelbaar.
Tegelijkertiidaannaaienvan
een glad stofdeel

J
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Platte naad-voet
8 mm

Naaivoet voor stofafsnij-apparaat

o02 973 7001
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Kt.1130
I 1120
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95o/91o= OO1
Kr.830/840/850/
8111801181719OO
: o01944 7001

oo2 954 7001

Voor dubbelenaadmet
een breedtevan 8 mm
Geschiktvoor middelzware stoffen
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Toebehorenbij stofnr. 80
afsnij-apparaat

o01 7317000
Kr.93O/ 0O1790 7000
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Naaivoet voor Engels
borduurwerk

Naaivoet voor bandapparaat

Toebehoren
voor inrichting voor Engelsborduurwerk nr. 82

Toebehorenbij bandapparaatnr. 84

ool 926 7000

ool 9717000
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Knoopsgatautomaat

Zigzagvoet met vingerbescherming
igheidsSpeciale.veil
voorzrenrng

b."

Voor volautomatische
knoopsgatenmet en
zondervuldraad

ool 2507000

o01776 7000

3B
Verchroomde spoelhuls

Sledevoet voor knoopsgaten

ldeaalvoor scholen
Voor automatische
knoopsgatenmet en
zondervuldraad

006 686 7000

ool 5347101

Cordonnet-spoelhuls

Draaddoorhaler

Naaienmet cordonnet
Bandjesaannaaien

334188040

001534 7102

BerninaNaai-Service
Daaromhebbenwij specialeNaaiKreatiefnaaienbiedt vele mogelijkheden.
te
Servicebrochuresgemaaktom u bij enkelevan dezevele mogelijkheden
en
wordengedetailleerd
beschreven
helpen.Voorbereiding
en naaitechniek
afgebeeldd.m.v.tekeningenen fotos.
brochureswerdentot op hedengedrukten zijn bij
De volgendeNaai-Service
verkrijgbaar:
uw Bernina-vakhandelaar
Applikaties
nr. 9
nr. 1
Cirkel-borduurwerk
nr. 10 De cordonnaad
nr. 2
Engelsborduurwerk
nr. 11 Bordurenmet parelgaren
Biezennaaien
nr. 3
en wol
nr. 4
Ooenborduurvoet
nr.12 Openzomenmet zwaardTweeling-en drievoudige
nr. 5
naald
n a ald
nr. 13 Het naaienvan tricotstof
nr. 6
Bordurenmet siersteken,
nr.14 Het naaienvan gebreide
basiskennis
stof
nr. 7
Zoom-naaivoeten
nr.15 Boventransportvoet
De kleinekantvoet
nr. 8
Naai-ServiceSpeciaal A
en borduren
Bernina1130Fantasiesteken
Naai-SeruiceSpeciaal B
Bernina1130Bordurenen motieven
Naai-ServiceSpeciaal C
met lettersen cijfers
Bernina123O Fantasiesteken
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Boventransportvoet
Naaienvan stroef materiaalen stoffen die snel verschuiven

Kr.11
30 I OO177O7OOO
Kr. 930 I OO177O7OO1
Kr. 940 /0017707002
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Stof-afsnij-apparaat komPleet
Naaienen afsnijdenin één handeling

K|.1130
/OO17497000
Kl. 93OI OO17497OO1
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Draadgeleidingvoor metaalgaren en zijde
Verhinderthet blijvenhangenvan het garen
en zijde kunnenniet van de klos glijdenHet metaalgaren
ldeaalvoor klosjesdie gekruisdopgewondenzijn
Vergemakkelijkthet werk met 2 en 3 draden

334190040

82
Inrichting voor Engels borduurwerk kompleet
Engelsborduurwerk

ool 996 7000
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Cirkel-borduurapparaat
Bordurenin cirkels,halvecirkels,etc.

oo17727000
Kr.930/ 333018040

Wanneeru problemenmet uw naaiwerkheeft,vraag
gerustuw Bernina-vakhandelaar.
Het geschoolde
en
graag
zalu
verderhelpen.Neemt
bekwamepersoneel
u uw naaiwerkmee,zodatmen u snelen doelmatig

kan helpen.Bovendienbiedenvele Bernina-vakhanniveausaan,
op verschillende
delarennaai-kursussen
zodatu allemogelijkheden,
dieeenBerninabiedt,leert
benutten.

verheugtzich over
Uw Bernina-vakhandelaar
uw bezoek.
Gerriits
Handelsstraat14
9501 ET Stadskanaal
tel.0599612419
com
www,naaimachinehandel'
www.paspop.com
en
lnfo@genijts.nl
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