
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11

61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

   

Een goede start voor de creatieve beginner 

De Little Angel is perfect uitgerust voor het maken van 
zowel kleine als grotere naaiprojecten. Een goed begin  
voor het maken van vele mooie kleding- en werkstukken.

De naaimachine is compact en gemakkelijk te verplaatsen.  
Voor gegarandeerd veel naaiplezier – of je nu alleen creatief 
bezig bent of je talenten samen met vrienden of familie wilt 
delen.

Met de extra twee decoratieve frontplaatjes bepaal  
je zelf het ontwerp van je machine. De bijgeleverde 
vingerbeschermer zorgt voor extra veiligheid. 

 
Geschikt voor 14 jaar en ouder.

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer  
of bezoek www.brothersewing.eu

Naaifuncties 14

Vrije arm 

 LED verlichting 

Achteruitnaai-functie 

Eenvoudig verwisselbare spoel 

Knoopsgat 4-staps

Vingerbescherming 

Optioneel verkrijgbare accessoires:

Gladde 
transportvoet
Te gebruiken voor het 
verwerken van leer en 
andere stroevere 
materialen. 
(F007N / XC1949-052)

Spoeltjes (10 st)
Altijd fijn om extra 
spoeltjes klaar te 
hebben, gevuld met 
het juiste kleur garen. 
11,5 mm hoog.
(SFB / XA5539-151)

Verstelbare 
ritsvoet
Voor het inzetten van 
ritsen en biezen. 
(F036N / XC1970-052)

Steekgeleidervoet
Maak prachtige rechte 
naden met gelijke 
afstand vanaf de rand. 
(F035N / XC1969-052)

Quiltvoet met 
geleider ¼ inch
Naai twee lagen 
patchwork of quiltdelen 
aan elkaar op precies  
¼ inch (6,4 mm) en  
⅛ inch (3,2 mm). 
(F057N / XC7416-252)

Koordvoet
Versier je werkstuk op 
een snelle manier met 
3 decoratieve garens  
in één keer. 
(F013N / XC1956-052)

Eigenschappen en Funkties:

Zoals voor alle Brother naaimachines geldt  
ook voor de Little Angel: 3 jaar garantie.

DVD
Inclusief 
handleiding 
op DVD!
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• 14 naaifuncties
• Heldere LED verlichting
• Vrije arm
• Achteruitnaai-functie
• Vingerbescherming

Een complete naaimachine voor de jonge  
creatieve beginner !Uw erkende Brother dealer :

   Maak de mooiste creatieve werkstukken!

                                   Breng alle ideeën tot leven!

Little Angel  
KD144s



4-staps knoopsgat
Een mooi knoopsgat is onmisbaar;  
eenvoudig en snel gemaakt.

Heldere LED verlichting
Zorgt voor een perfect zicht op het werkstuk, 
prettig voor de ogen. 

14 ingebouwde steken:

Snel verwisselbare spoel
Duidelijk zichtbaar en eenvoudig te verwisselen.

Vingerbescherming
Voorkomt dat de vingers in contact met 
de naald komen.  

Bepaal zelf het ontwerp van de  
naaimachine. Kies de leukste uit!


