
Functie Voordeel

200 ingebouwde steken
De juiste steek voor ieder project! Basissteken, rekbare steken, decora-
tieve steken, cordonsteken, verlengsteken, quiltsteken, heirloomsteken 
en verschillende soorten knoopsgaten.  

OneTouch™ steekkeuze De meest basissteken kunnen door een simpele druk op een toets 
worden gekozen.

Letters, cijfers en een 
geheugen

Personaliseer uw projecten met de ingebouwde letters. U kunt de letters 
ook met decoratieve steken combineren om unieke stekenreeksen te 
maken. 

LCD touch screen

De door u gekozen steek wordt getoond op het LCD scherm. Wijzigingen 
aan de steek worden op het scherm getoond terwijl u ze maakt zodat u 
het resultaat kunt bekijken voordat u gaat naaien. De helderheid van het 
scherm kan naar wens worden aangepast.

Eénstaps-knoopsgat met 
onderplaat

Knoopsgaten worden eenvoudig in één stap genaaid. Plaats uw knoop in 
de naaivoet en de machine naait een knoopsgat in de perfecte maat voor 
uw knoop. De onderplaat houdt uw stof keurig op zijn plaats. Nauwkeurige 
resultaten, telkens weer!

13 soorten knoopsgaten U kunt uit veel verschillende soorten knoopsgaten kiezen: knoopsgat met 
trens, met ronde afwerking, in de vorm van een sleutelgat, decoratief, 
rekbaar en meer.    

Draadafsnijdtoets 
Handig geplaatst. Druk op deze toets om de boven- en onderdraad af te 
snijden. Een grote tijdsbespaarder!

Start & Stop toets Indien gewenst kunt u ook eenvoudig naaien zonder het voetpedaal. 

Snelheidsregeling
Stel uw eigen snelheid in! Stel in op een lagere snelheid voor meer 
gedetailleerd naaien of een hogere voor lange naden of naaien uit de 
vrije hand. Maximale naaisnelheid is 800 steken per minuut. 

3 STAYBRIGHT™ 
LED lampjes 

Voor een nog beter zicht op het naai- en borduurgebied. 
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Programmeerbare 
naaldstop boven/onder

Stel de machine zo in dat de naald altijd in of boven de stof stopt. Een 
echte "must-have: bij appliqueren, quilten, doorstikken en meer.  

Instelbare steeklengte, -
breedte en dichtheid 

Via het LCD touch screen kunt u uw gekozen stekenpatroon aanpassen. 

Ingebouwde 

draadinsteker Eenvoudig de draad door het oog van de naald halen. 

Spiegelen Steekpatronen kunnen zowel horizontaal als verticaal gespiegeld worden. 

Extra grote naairuimte 
Veel ruimte rechts van de naald - 200 mm - maakt het werken met 
grote projecten een stuk eenvoudiger. 

Spoeltje van bovenaf 
in te leggen

Eenvoudig te plaatsen. Controleer de hoeveelheid onderdraad terwijl u 
naait.  

Tweelingnaald
Kies de maat van de tweelingnaald die u wilt gebruiken in het instellingen-
menu op het LCD scherm en de machine zal automatisch de juiste 
steekbreedte voor de door u gekozen steek, instellen. 

Verzinken 
transporteur

Schakel het transport eenvoudig uit bij het naaien uit de vrije hand - 
zoals meanderen en "schilderen" met garen - of bij het aannaaien van 
knopen.   

Accessoires 

Multi-functionele voet, cordonsteekvoet, overlockvoet, blindzoomvoet, 
ritsvoet, knoopsgatenvoet met onderplaat, rechtstikvoet, knopen-aannaai-
voet, applicatievoet, borduurvoet, voet voor evenwijdig naaien, quilt-
geleider, garennetje, vilten onderlegger, schroevendraaier, schroeven- 
draaier voor steekplaat, tornmesje, borsteltje, garenkloshouders, extra 
garenpen, spoeltjes en een setje naalden.  
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