Productinfo
SINGER® M3505
Naaimachine met modern design en 32 steken
voor dagelijks en decoratief naaiwerk.

De SINGER® M3505 naaimachine beschikt over basissteken, decoratieve steken en rekbare steken
zodat u met veel verschillende stoffen kunt werken, van dunne stoffen en rekbare stoffen tot aan
denim stoffen en meer. De steeklengte en –breedte kunnen naar wens worden aangepast. Er is een
volledige handleiding online beschikbaar om in te kijken of te downloaden.

Functies & Eigenschappen
Details

Omschrijving

32 steken

Basissteken, rekbare steken en decoratieve steken voor verschillende stofsoorten en
een groot aantal verschillende naaitechnieken. Inclusief een één-staps knoopsgat.

Eénstaps knoopsgat

Naai uw knoopsgaten in één handige stap! Plaats uw knoop gewoon in de
knoophouder op de naaivoet voor een knoopsgat dat perfect past. Herhaal het
knoopsgat zo vaak u wilt. Het resultaat is altijd hetzelfde!

Eenvoudige steekkeuze

Alle steken staan duidelijk afgebeeld op de steekkeuzeknop. Gewoon aan de knop
draaien om uw steek te kiezen.

Instelbare steeklengte

Gebruik het steeklengtewieltje om steken aan te passen voor verschillende
naaitechnieken en creatieve toepassingen.

Instelbare steekbreedte

Gebruik het steekbreedtewieltje om steken aan te passen voor verschillende
naaitechnieken en creatieve toepassingen.

Snel en eenvoudig inrijgen

Op uw machine vindt u eenvoudig te volgen inrijgwijzers voor het opwinden van de
spoel en het inrijgen van de bovendraad. Superhandig.

Draadinsteker

Met behulp van de draadinsteker steekt u de draad probleemloos door de naald.
Bespaart tijd en voorkomt vermoeide ogen.

Volledig metalen frame

Sterk en duurzaam. Zorgt bovendien voor meer stabiliteit.
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Spoel vanaf voorzijde te plaatsen

Gebruik voor deze machine SINGER® klasse 15 spoeltjes (transparant). Plaats de
spoel in het spoelhuis, haal de onderdraad omhoog en u bent klaar om te naaien.

Instelbare draadspanning

Afhankelijk van de stof- en garensoort, kunt u het draadspanningswieltje gebruiken
om het uiterlijk van uw steek te perfectioneren.

Staybright™ ledverlichting

Duurzame ledverlichting biedt een helder zicht op uw werkgebied en helpt het
voorkomen van ongewenste schaduw.

Extra hoge persvoetlichter

Biedt meer ruimte onder de naaivoet wat erg handig is wanneer u meerdere lagen of
dikke stof gebruikt.

Vrije arm

Schuif de afneembare accessoiredoos van de machine zodat u de vrije arm kunt
gebruiken voor het naaien van kragen, manchetten en broekspijpzomen.

Inclusief accessoires

De universele naaivoet, de éénstaps knoopsgatenvoet, de ritsvoet en de
knopenaannaaivoet zijn inbegrepen. Ook de volgende accessoires worden
meegeleverd: Pakje naalden, tornmesje/borsteltje, schroevendraaier, extra SINGER®
klasse 15 spoeltjes (transparant), spoelhouder, vilten schijfje voor garenpen, rand/quiltgeleider, stopplaatje en zachte kunststof beschermhoes. Alle accessoires
kunnen handig worden opgeborgen in de afneembare accessoiredoos.

Online handleiding

Uw complete instructiehandleiding is online beschikbaar en op ieder moment te
bekijken of te downloaden.
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