
BERNINA Nieuws
Doe meer met uw creativiteit!

BERNINA 350 Special Edition
Dé naaimachine voor individualisten!
• 85 naaisteken – 2 alfabetten
• 2 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 5,5 mm
• 9 naaldposities
• 7 naaivoeten, incl. quiltvoet en boventransportvoet
• uniek design frontplaat – limited edition

Wilt u meer weten?
Uw BERNINA dealer geeft u graag  
vrijblijvend informatie.
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BERNINA – WE HEBBEN 

VOOR IEDEREEN DE JUISTE 

NAAIMACHINE!

BERNINA 350 Special Edition
€ 1.569,– * Nú bij uw BERNINA dealer!

Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt

Voor ieder wat wils!
Aantrekkelijke aanbiedingen  
die u niet mag missen!
Lees verder vanaf pagina 4

Dit is de familie !
Interview met H.P. Ueltschi, 
eigenaar BERNINA.
Lees verder op pagina 2

Zelf aan de slag!
Projecten met werkbeschrijving 
om zelf te maken.
Lees verder op pagina 5

Voordeelcoupons
Aantrekkelijke voordeelacties in 
maart, april en mei
Lees verder op pagina 8

* Alle producten zijn verkrijgbaar bij de deelnemende BERNINA dealers in Nederland en België, zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn 
vrijblijvende adviesprijzen incl. BTW. Aanbiedingen uitsluitend geldig in de vermelde actieperiode. Aanbiedingen niet geldig in combinatie 
met andere kortingen en/of inruil. Wijzigingen met betrekking tot producten, uitvoering, uitrusting en prijzen voorbehouden.
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«De vijfde generatie staat in de startblokken.»

BERNINA is sinds vier generaties in familiebezit en maakt al meer dan 120 jaar 
naaimachines in Steckborn, Zwitserland. We hebben Hanspeter Ueltschi, eige-
naar van BERNINA, een paar vragen gesteld.

eneer Ueltschi, even 
eerlijk: hoe goed kunt u 
zelf met een naaimachi

ne omgaan?
Niet zo heel goed. Maar mijn 
vrouw maakt veel zelf. De know-
how in de familie is voorhanden. 

26 jaar geleden nam u de lei
ding van de firma over met het 
doel creatief zijn met de naai
machine populair te maken. Is 
dit gelukt?
Vooral door de Do-It-Yourself 
trend kopen ook jonge mensen 
weer vaker een naaimachine. 
Naaien is tegenwoordig een  
creatieve hobby en een manier 
om je individualiteit uit te druk-
ken. BERNINA gaat mee in deze 
trend. Ik heb me ervoor ingezet, 
dat de vakhandel indien mogelijk 
ook workshops aanbiedt. In heel 
veel landen zijn de laatste jaren 
Creative Centers van BERNINA 
ontstaan, zo ook in Breda (NL). 

In Nederland staat hand
vaardigheid niet meer op 
het lesrooster, in België hier 
en daar nog wel. Merkt een 
naaimachineproducent deze 
beslissing?
Persoonlijk en als ondernemer 
vind ik deze ontwikkeling erg jam-
mer. Vooral omdat deze vakken 
creatieve vaardigheden stimu-
leren. Een waardevolle ervaring 
voor scholieren ontbreekt en dit 
heeft invloed op de maatschappij. 
Wie op school niet de mogelijk-
heid heeft, een naaimachine te 

leren gebruiken, zal deze hobby 
later niet zo snel ontdekken. 

Bestaat de ideale klant waar uw 
productpolitiek op gericht is?
Onze producten zijn gericht op 
zowel gevorderden als beginners 
die creatief bezig willen zijn en 
hoge kwaliteitseisen hebben. Bij 
het naaien gaat het om individua-
liteit en daarom is onze doelgroep 
ook heel gevarieerd. Van een 
grootmoeder die graag iets voor 

haar kleinkinderen maakt, tot een 
quiltster die aan tentoonstellin-
gen en wedstrijden deelneemt 
en urbane modeontwerpers. Alle 
interesses en levensstijlen zijn 
vertegenwoordigd. De gemeen-
schappelijke noemer is inspiratie 
en creativiteit. 

Hoe hoog is het percentage 
mannen bij uw consumenten?
Helaas erg klein. Er zijn wel een 
paar bekende gebruikers, zoals 
Ricky Tims uit Amerika en de 
modeontwerpers van Maison the 
Faux in Nederland.

Een naaimachine is een duur
zaam product en veel consu
menten verwachen dat ze een 
aanschaffing voor het leven 
doen als ze een naaimachine 

kopen. Voldoet BERNINA aan 
deze verwachting?
We zijn innovatief en integreren 
steeds nieuwe functies in de  
machines die daardoor weer  
nieuwe mogelijkheden bieden. 
Een voorbeeld is het software-
pakket DesignWorks. Ik vind het 
echter belangrijk, dat we ondanks  
innovaties en nieuwe producten 
onze DNA niet ontkennen.  
BERNINA staat ervoor bekend, dat 
zij producten maken die zeer  
robuust en duurzaam zijn. Dat 
moet ook zo blijven.

Wat doet BERNINA aan klan
tenbinding?
Klantenbinding vindt via een  
intensief contact met onze 
klanten plaats. Dit gebeurt vooral 
tussen de vakhandel en de consu-
ment. Onze vakhandel is de  
contactpersoon voor advies, 
vragen, onderhoud en reparaties. 
Daarnaast hebben we online 
tools, zoals onze nieuwsbrief, 
blog, Facebook, Instagram en 
Twitter om de consument te in-
formeren. Het enthousiasme voor 
BERNINA is wereldwijd groot en  
is voor mij steeds weer een  
fantastische motivatie.

Wat is op dit moment uw 
«bestseller» en uw modernste 
naaimachine?
Qua aantallen zijn de modellen 
uit de 3-serie, de BERNINA 380, 
350PE en 330 onze bestsellers. 
Ons actuele vlaggenschip is de 
BERNINA 880.

Als u een naaimachine van 
1988 met een van nu verge
lijkt – hoe groot is het verschil 
tussen deze beide machines?
De verschillen zijn zo groot, dat 
een vergelijking eigenlijk niet 
mogelijk is. De BERNINA 880 
is beduidend groter, sneller en 
veelzijdiger dan vroegere naai-
machines. De B 880 heeft een 
7 inch aanraakscherm, 1700 
voorgeprogrammeerde steken en 
meer dan 400 borduurmotieven, 
dit zijn maar een paar highlights. 
Het model 1130 was bij de lan-
cering in 1986 absoluut modern, 
maar de B 880 speelt nu natuur-
lijk in een hele andere liga.

Waar staat BERNINA naar uw 
mening over 10 en 25 jaar?
We zullen bij de premium naai-
machines leidinggevend op het 
gebied van kwaliteit en innovatie 
zijn. We zullen ons assortiment 
aan instapmodellen met een voor-
delige machineserie hebben aan-
gevuld en hierdoor een nieuwe 
doelgroep bereiken. Bovendien 
zullen we als marktleider in  
nieuwe nichemarkten gegrond-
vest zijn, o.a. in de prosumer- 
markt, waarvoor we multinaald- 
borduursystemen en longarm- 
quiltmachines produceren. 
Daarnaast zullen onze Emerging 
Markets belangrijker zijn, zoals 
landen in Zuid-Amerika en Azië. 
Ik verwacht in het bijzonder een 
positieve ontwikkeling van de 
landen die een lange traditie op 
textielgebied hebben.

Hoe is de opvolging bij de 
BERNINA leiding gepland? Zal 
een nieuwe generatie van de 
familie de leiding van de on
derneming overnemen of zijn 
er andere alternatieven?
Mijn dochter Katharina en zoon 
Philipp hebben beide hun oplei-
dingen afgesloten. Mijn dochter 
werkt momenteel bij Montblanc, 
mijn zoon bij BERNINA of Ameri-
ca. Beide zijn zeer geïnteresseerd 
om het familiebedrijf te laten 
voortbestaan. De vijfde generatie 
staat dus in de startblokken.

Welk BERNINA product staat 
nog op uw verlanglijstje?
Ik hoop dat het ons lukt om een 
product in de markt te zetten dat 
intuïtief functioneert en een jonge 
doelgroep aanspreekt, ik denk 
hierbij aan een product zoals een 
iPhone.

De familie Ueltschi. Katharina en  
Philipp zijn gemotiveerde opvolgers. 

Precisie tot in het laatste detail. Een naaimachine uit de jaren tachtig kun je niet meer vergelijken met een naaimachine van nu.

INTERVIEW

Ons vlaggenschip is de 
BERNINA 880.
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«Ik ben verknocht aan de B 880»

BERNINA Workshops BERNINA Webinars
ist u dat veel BERNINA 
dealers leerzame work-
shops in hun winkel 

aanbieden? Daarnaast worden in 
het BERNINA Creative Center in 
Breda eveneens workshops gege-
ven. Tijdens een gezellige dag met 
medecursisten en onder leiding 
van een ervaren cursusleidster 
leert u meer over de BERNINA 
producten en naaitechnieken. 
Meld u aan! Leer alle trucjes, tips 
en kneepjes van de naai-, borduur- 
of quiltexperts. Bekijk het pro-
gramma en meld u meteen aan! 
www.bernina.com

ist u dat er naast 
video’s op YouTube ook 
webinars over BERNINA 

producten worden aangeboden? 
In een webinar neemt u vanuit 
thuis deel aan een presentatie 
of workshop over een BERNINA 
naaimachine of een accessoire. U 
krijgt uitleg over de bediening, de 
toepassing en creatieve moge-
lijkheden. 
U heeft ook de mogelijkheid om 
direct vragen aan de presentator 
te stellen. Meld u op de BERNINA 
website aan voor de nieuwsbrief 
en u ontvangt informatie zodra

een webinar plaatsvindt. U vindt 
tevens informatie op:
www.bernina.com

e BERNINA 880, het abso-
lute topmodel. Sinds maart 
2014 ben ik verknocht aan 

deze geweldige machine. Alle 
wensen voor een (veeleisende) 
naaister worden vervuld met 
deze BERNINA. Ik noem een paar 
highlights: het dubbeltransport, 
de vele nuttige en decoratieve 
steken, het bedieningsgemak, het 
instellen van persoonlijke voor-
keuren, de ingebouwde naaigids, 
de prachtige borduurresultaten 
en het enorme borduuroppervlak. 
Welke stof je ook kiest, met de 

BERNINA 880 is het naaien een 
groot plezier. Deze machine heeft 
nog veel meer geweldige functies 
in zich, het beste is om naar een 
BERNINA dealer te gaan en zelf 
te ervaren hoe het voelt om met 
deze machine te mogen werken.

De quilt op de foto is gemaakt 
met de BERNINA 880. Dankzij de 
lange vrije arm en grote doorvoer-
opening rechts van de naald was 
het quilten met het BSR-systeem 
uitermate plezierig van de eerste 
tot de laatste steek. Ik kan vele 
bladzijden vol schrijven over deze 
geweldige machine. Daarom sta 
ik volledig achter deze slogan: 
BERNINA made to create.

Op de BERNINA blog neem ik  
jullie graag mee op ontdekkings-
reis met mijn B 880.

Meer inspiratie?
Lees dan regelmatig de  
BERNINA blog waar Yvonne 
Müller en andere bloggers  
projecten en tips publiceren. 
Yvonne heeft al op veel 
BERNINA modellen gewerkt. 
Haar favoriete bezigheden zijn 
kleding maken (van lingerie tot 
wintermantels), machinaal bor-
duren en patchwork/quilten. 

www.berninablog.nl.

BERNINA 880 –  
het vlaggenschip
€ 8.999,– *

• Koop de best mogelijke 
machine voor het bedrag dat 
u kunt of wilt uitgeven, dat 
betreft niet altijd een machi-
ne met de meeste toeters en 
bellen,  maar een machine 
gemaakt van kwalitatief goede 
materialen. Een machine die 
niet binnen een aantal maan-
den stuk gaat en de reparatie 
niet waard is. Beschouw het 
als een investering, zoals een 
goede camera of een fiets. 
Vaak kopen beginners die 
nog niet zeker zijn hoeveel zij 
zullen gaan naaien een hele 
goedkope machine, maar als 
die machine veel problemen 
geeft, is het plezier al snel 
over en zal de machine snel 
aan de kant worden gezet. 
Dit is natuurlijk zonde van het 
geld en zal het plezier van het 
naaien niet ten goede komen. 
Het is dan beter een goede 
machine te lenen van een 
vriend of kennis of te huren in 
een naaicafé. 

• Koop een machine bij een er-
kende dealer. Hier kunt u ge-
bruik maken van hun ervaring 
en advies en krijgt u de beste 
begeleiding om de machine 
goed te leren kennen en te 
onderhouden. Ook voor de 
garantie van de machine bent 
u bij hen op de juiste plaats.  
Vraag ook of zij machines in-
ruilen, dit maakt het mogelijk 
om een machinetype hoger te 
kopen indien gewenst. 

• Vraag of u zelf even achter de 
machine mag gaan zitten om 
deze te proberen. Hoe soepel 
loopt de machine? Maakt de 
machine veel geluid? Hoe is de 
steekkwaliteit? Hoe is het stof-
transport? Hoe gemakkelijk 
is het knoopsgat? Hoe werkt 
de spanning? Hoe kunnen de 
steken worden gekozen en 
worden aangepast? Kan de 
naaldpositie worden veran-
derd? Het gebruiksgemak van 
de machine kan een extra 
investering zeker waard zijn. 

• Neem stukjes stof mee naar de 
winkel en test deze uit op de 
machine. Door een klein  
beetje tijd hierin te investeren 
kan gemakkelijker worden  
bepaald of een machine 
geschikt is voor u. Vraag ook 
altijd welke naaivoeten er 
meegeleverd worden met de 
machine en welke verkrijgbaar 
zijn. Deze kunnen veel gemak 
bieden bij het werk wat u wilt 
gaan doen. 

• Koop een machine die met 
u mee kan groeien en niet 
té ingewikkeld is. Een aantal 
functies vereenvoudigen het 
naaien met zekerheid, zoals 
naald omlaag/omhoog, een 
kniehevel, instelbare naai-
voetdruk en een automatisch 
knoopsgat.

Waar moet je op letten,  
als je een naai-, quilt- of  
borduurmachine koopt

Tip !

BERNINA WORKSHOP

WELKOM !

Mijn BERNINA 880 en ik. Het begon met een BERNINA 1008 en die kennismaking smaakte naar meer.

Leren is leuk. Neem deel aan een van de vele BERNINA workshops.

De juiste naaimachine. Een naaimachine van goede kwaliteit is een investering 
die de moeite waard is.

Eindeloze creativiteit. 
Het topmodel B 880 met de meest  

veelzijdige functies en enorm veel comfort. 

MIJN BERNINA EN IK
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Yvonne Müller – quiltster,  
borduurster, kleding maakster
over haar BERNINA 880



Borduren is trendy,  
borduren heeft stijl
bernette Deco 340 plus: € 1.599,– 
Nú met gratis borduursoftware 
t.w.v. € 249,- !*

Borduren is puur plezier. De bernette Deco 340 plus 
biedt alles wat u hiervoor nodig heeft: een extra groot 
borduuroppervlak, motiefbewerkings- en combinatie-
mogelijkheden, automatische draadafsnijder en een 
borduurschaar in de speciale houder. 

De machine bevat 100 exclusieve borduurmotieven 
en daarnaast kunt u uit een enorm assortiment aan 
motieven uit de Embroidery Design Studio kiezen  
(www.embdesignstudio.com). 

De bernette Deco 340 plus: de perfecte aanvulling op 
uw naaimachine.

* Aanbieding geldig van 1 februari t/m 31 mei 2016

Kleren – van katoen, van synthetisch of gemengd weefsel, linnen of zijde – 
maken de man. En met ons universele garen SERALON® krijgen uw  
kledingstukken en ook uzelf een bijzonder glansrijke uitstraling – en zelfs 
meer dan dat. De uitstekende soepelheid, de hoge scheurvastheid en de 
ideale glij-eigenschappen maken van de allesnaaier SERALON® een betrouw-
bare partner voor al uw creatieve ontwerpen. 

Naait alles en goed.

www.amann-mettler.com

Scan deze QR-code 
om meer over onze 
producten te weten te 
komen!

www.facebook.com/ 
AmannGroupMettler

www.youtube.com/ 
AmannGroupMettler

www.pinterest.com/ 
AmannMettler

100% polyester100 % polyester
SERALON®

BERNINA 3-serie Nieuwtjes van 
BERNINA

Drie veelzijdige instapmodellen voor creatieve mogelijkheden Wist u dat wij u regelmatig op de 
hoogte houden over productnieuwtjes, 
events en aanbiedingen? Meld u aan 
voor de nieuwsbrief BERNINA naaima-
chines en overlockers en/of BERNINA 
longarm machines!

www.bernina.com

BERNINA 330 
Highlights
• 40 naaisteken – 1 alfabet
• 1 automatisch knoopsgat
• max. steekbreedte 5,5 mm
• 9 naaldposities
• 5 naaivoetzolen
• vrije-arm aanschuiftafel
• naaldstop boven/onder
• start-stop toets en snelheidsregelaar

BERNINA 350 PE 
Highlights
• 85 naaisteken – 2 alfabetten
• 2 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 5,5 mm
• 9 naaldposities
• 7 naaivoetzolen, incl. boven- 

transportvoet
• vrije-arm aanschuiftafel
• FHS-systeem (kniehevel) 

BERNINA 380 
Highlights
• 115 naaisteken – 2 alfabetten
• 4 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 5,5 mm
• 9 naaldposities 
• spiegelfunctie
• 7 naaivoeten en accessoirebox
• vrije-arm aanschuiftafel
• FHS-systeem (kniehevel)

€ 1.239,– * € 1.469,– * € 1.649,– * 

e BERNINA 3-serie bestaat uit  
capabele modellen waarmee het  
uitwerken van uw creatieve ideeën 

een stuk gemakkelijker wordt. De B 380 is 
het topmodel van de serie, de B 350 PE is  

de handige allrounder, de B 350 Special  
Edition het gelimiteerde model met de  
speciale frontplaat en de B 330 het instap-
model dat alle beginnerswensen vervult –
een geslaagde combinatie van precisie, 

design en gebruiksvriendelijkheid! Als u wilt 
weten welke machine het beste bij u past, 
kunt u een BERNINA dealer om advies vra-
gen. Tevens vindt u meer informatie op de 
BERNINA website: www.bernina.com.

CREATIVITEIT PUUR!
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Dit krijgt u in  
het pakket:
• stopvoet nr. 9
• knoop-aanzetvoet nr. 18
• zigzagvoet met glijzool nr. 52
• zoomvoet voor stik - 

steek 4 mm nr. 64
• gratis accessoire-verzamelbox

5

Zelf aan de slag!

Alles mooi bedekt. Als je zadel niet 
meer zo mooi of kapot is, kun je dit met 
een originele hoes bedekken. Bovendien 
is het een leuke blikvanger! Tip: Voor 
meer comfort vul je de hoes met een 
laagje molton. De hoes verschuift niet 
en je zit lekker! 

Alles mooi opgeborgen. Nu valt er 
niets meer uit je fietsmand! Een vrolijke 
binnenhoes voor je fietsmand en alles 
blijft mooi op zijn plek.

Alles mooi verpakt. Boterhammen, 
flesje fris en een appel, perfect verpakt 
in de handige lunch-bag. Ziet er gezellig 
uit en de inhoud smaakt prima na een 
lange fietstocht!

Zadelhoes
Afmeting 23 x 26 x 7 cm

Benodigdheden

• 0,3 m tafelzeil met bloemen, 
155 cm breed

• 0,1 m tafelzeil met stippen,  
155 cm breed

• 0,5 m elastiek, 1 cm breed
• 0,8 m decoratief biaisband
• Naaimachine

Knippen

1 x zadelhoes bovendeel
Strook zijdeel 74,5 x 7 cm

Werkbeschrijving

Strook zijdeel en elastiek tot een 
cirkel sluiten. Bovendeel zadelhoes 
in de cirkel stikken, goede kanten 
op elkaar. Biaisband aan de naad-
toeslag aan de onderkant naaien, 
goede kanten op elkaar. Naadtoe-
slag naar binnen spelden. Elastiek 
en strook zijdeel in vieren delen 
en markeren, op elkaar spelden. 
Elastiek uitrekken en met drievou-
dige zigzagsteek (breedte 5,5 – 7, 
lengte ca. 2) vaststikken.

Fietsmand
Afmeting ca. 22 x 30 x 15 cm

Benodigdheden
• 0,6 m tafelzeil met bloemen, 

155 cm breed
• 0,6 m tafelzeil met stippen,  

155 cm breed
• 0,1 m tafelzeil met ruitjes,  

150 cm breed
• 1,1 m decoratief biaisband
• Naaimachine

Knippen

Bodem fietsmand opmeten en op 
papier tekenen. Zijdelen overtrek-
ken, zoals in de tekening te zien 
is. Bovenrand rondom opmeten. 
1x mand van tafelzeil met bloemen 
en stippen knippen. Voor de rand-
strook de omvang van de boven-
rand ong. 5 cm breed knippen, 
plus naadtoeslag.

Werkbeschrijving

Zijnaden van buitenstof en voering 
sluiten. Beide delen in elkaar 
schuiven, met de averechtse 
kanten op elkaar. Mand van stof in 
de fietsmand leggen en de wijdte 
eventueel aanpassen. Bovenrand 
eventueel afknippen.
Randstrook tot een cirkel sluiten. 
Randstrook aan de binnenkant 
spelden, goede kanten op elkaar. 
De bovenrand tijdens het vastnaai-
en een beetje uitrekken. Naadtoe-
slagen in de randstrook vouwen 
en vaststikken. Indien gewenst, 
het decoratieve biaisband mee 
vaststikken.

Lunch-bag
Afmeting 20 x 14 x 40 cm

Benodigdheden

• 0,4 m tafelzeil met bloemen, 
155 cm breed of 0,4 m tafelzeil 
met stippen, 155 cm breed

• Restje kunstleer
• 0,2 m klittenband 
• Naaimachine
• Eventueel «stier» van de  

«Trapunto Collection Vol. 1» – 
Borduurcollectie van BERNINA

• Borduursoftware
• Smalle kantvoet nr. 10 of boven-

transportvoet met geleider

Knippen

37 x 100 cm inclusief naadtoeslag.

Werkbeschrijving

Stier van de borduurcollectie in 
de software openen. Laatste kleur 
kopiëren en in een nieuw bestand 
invoegen. Contour vergroten 
naar ca. 10 x 10 cm. Contour als 
applicatie op de voorkant van de 
lunch-bag, ca. 6 cm vanaf de on-
derkant, borduren. U kunt de stier 
ook overtrekken en als applicatie 
op de lunch-bag naaien. 
Bodemhoeken markeren, de 
uiteindelijke bodem is 20 x 14 cm. 
Zak in de bodem vouwen, goede 
kanten op elkaar. Zijnaden sluiten, 
naadtoeslag aan elke kant 1,5 cm. 
Bovenrand 2 x 2 cm omvouwen 
en vaststikken. Naadtoeslagen 
openstrijken en randen omstrijken.
Eén deel van het klittenband in het 
midden op de voorkant naaien, 
het andere deel op de achterkant, 
het band steeds vanaf de boven-
rand vastnaaien. Omgestreken 
randen en bodem smal op de 
kant doorstikken, steeds ca. 2 mm 
vanaf de rand beginnen en eindi-
gen. Zijnaden aan de binnenkant 
ook een paar centimeter diep 
doorstikken, zodat de lunch-bag 
een mooie vorm krijgt.

De patroondelen 
vindt u op:  
www.bernina.com

Het is nu tijd om je fiets voor het voorjaar in orde te  
maken. En dan bedoelen we niet het onderhoud, maar 
het opleuken van je fiets! 

et is weer hip om ach-
ter de naaimachine te 
kruipen en het is ook 

leuk om daarna je eigen creatie 
te hebben. Maar hand op het 
hart, niet alles is even leuk om 
te doen. Sommige klusjes zijn 
ook tijdrovend. Gelukkig zijn 
er dan handige hulpjes die het 
naaien vereenvoudigen. Zoals 
speciale naaivoetjes en andere 
accessoires die voor een speciale 
techniek of toepassing kunnen 
worden gebruikt. 

Zoals bijvoorbeeld een knoop- 
aanzetvoet, het woord zegt 
het al, je zet hier knopen mee 
aan – snel en gemakkelijk! Of 
de zigzagvoet met glijzool. Door 
de anti-hechtlaag glijdt de voet 
moeiteloos over leer en kunst-
stof. En zo zijn er nog veel meer 
accessoires die het creatieve 
leven gemakkelijk maken!

Aanbieding geldig van 1 februari  
t/m 30 juni 2016, resp. zolang de  
voorraad strekt. 

Haal alles uit je naaimachine  
– met extra accessoires!

LEUKE OUTDOOR-PROJECTEN OM ZELF TE MAKEN

Accessoires heb je nooit genoeg. Met de handige verzamelbox kunnen alle 
accessoires overzichtelijk worden opgeborgen.
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BERNINA 215 nú met gratis  

voetjespakket en accessoire- 

verzamelbox t.w.v. € 162,95 !
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«Ik werkte bij Vivienne Westwood»

Is kind was ik al een echte 
BERNINA fan, toen ik klein 
was, naaide ik al heimelijk 

op de BERNINA van mijn moeder. 
Eerst wilde ik eigenlijk naar de 
kunstacademie, maar ben toch 
naar de modevakschool gegaan. 
In Engeland ben ik een jaar lang 
de persoonlijk assistent van één 
van de hoofdontwerpers van 
Vivienne Westwood geweest. 
Inmiddels ben ik professioneel 
korsetontwerpster en stel hoge 
eisen aan mijn naaimachine. 
Bij een goede naaimachine zijn 
kleine, exacte steken het belang-
rijkst, want bij het dragen moet 
een korset standhouden onder 
een extreme spanning. Met de 

decoratieve steken kan ik een 
extra persoonlijk tintje aan mijn 
projecten geven. Het heldere licht 
en het persoonlijke geheugen zijn 
voor mij onmisbaar. De boven-
transportvoet gebruik ik veel 
voor een perfect transport van 
het materiaal. BERNINA biedt alle 
functies die ik nodig heb. 

Meer inspiratie?
Lees dan regelmatig de 
BERNINA blog waar Marloes 
Dadswell en andere bloggers 
berichten, projecten en tips 
publiceren. Marloes is korset-
ontwerpster en behoort tot 
het winnende duo 2015 van 
de TV-show Door Het Oog Van 
De Naald. Bekijk het volledi-
ge interview met Marloes op 
www.bernina.com, onder het 
kopje Waarom BERNINA – Mijn 
BERNINA en ik.

www.berninablog.nl.
Aanbieding geldig van 15 januari t/m 30 april 2016
Nú verkrijgbaar bij uw BERNINA dealer!

BERNINA 570 Quilters Edition

BERNINA 5-serie 
Allerhoogste precisie voor naaien, quilten en borduren

BERNINA 530 
Highlights:
• 395 naaisteken – 4 alfabetten
• 9 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 5,5 mm
• 11 naaldposities 
• 5 naaivoeten, BSR-voet  

optioneel
• naaigids
• verstelbare naaivoetdruk
• pedaal met kick-back functie

BERNINA 560 
Highlights:
• 700 naaisteken – 5 alfabetten
• 11 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 9 mm
• 11 naaldposities en tutorial
• 6 naaivoeten, BSR-voet  

optioneel
• onderdraadcontrole
• kleuren-touchscreen
• borduurfunctie (module  

optioneel) 

BERNINA 580 
Highlights:
• 935 naaisteken – 7 alfabetten
• 12 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 9 mm
• 11 naaldposities 
• tutorial
• 8 naaivoeten, incl. BSR-voet
• kleuren-touchscreen,  

4,3 inch TFT
• borduurfunctie (module  

optioneel) 

€ 2.099,– * € 2.999,– * € 3.899,– * 

ist u dat u met BERNINA 
accessoires nóg meer 
mogelijkheden met uw 

BERNINA machines heeft? 
Registreer u voor de nieuws-
brief op de BERNINA website en 
ontvang elke maand een leuke 
aanbieding voor het Accessoire 
van de Maand. 
Een voorbeeld is de handige  
trolley waarmee u uw naaima-
chine veilig transporteert. De 
gewatteerde bekleding en het 
robuuste materiaal beschermen 
uw machine optimaal. De diverse 
vakken bieden voldoende opberg-
mogelijkheden. Passend bij de 
trolley is een borduurmoduletas 

verkrijgbaar die aan de telescoop-
grip wordt bevestigd of aan de 
draagriem wordt gedragen. Klaar 
voor de reis! Alle informatie en 
video’s over de toepassing van 
BERNINA accessoires vindt u op 
www.bernina.com.

BERNINA accessoires + voordeel

«Korsetten zijn mijn passie.»

Naaivoeten voor elk doel. Met de speciale naaiaccessoires van BERNINA wordt uw 
BERNINA nog productiever. 

De alleskunner. 
Naaien, borduren en  
quilten is voor deze  
machine een kinderspel.

Reisgenoot: Met deze trolley kunt u uw 
naaimachine veilig vervoeren.

Gaat uitdagingen aan. Marloes werkte in Engeland en was deel van het winnende duo van Door Het Oog Van De Naald.

MIJN BERNINA EN IK

Marloes Dadswell – korsetontwerpster
over haar BERNINA 530

e B 570 QE biedt absolute 
steekcontrole op exclusief 
niveau. Steeklengtes, 

-breedtes en naaldstand kunnen 
individueel worden gewijzigd en 
opgeslagen. Steekinstellingen 
van zelfgemaakte combinaties 
worden door de machine ont-
houden. Door het touchscreen 
is omschakelen van naaien naar 
borduren een makkie. U kunt 
kiezen uit 50 borduurmotieven, 
uw eigen borduurmotieven via 
een USB-aansluiting uploaden 
en daarna bewerken. Een echte 
alleskunner dus.

BERNINA 570 QE 
Highlights
• 642 naaisteken 
• 5 alfabetten
• 11 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 5,5 mm
• 11 naaldposities 
• 7 naaivoeten, incl. BSR-voet 
• tutorial
• kleuren-touchscreen,  

4,3 inch TFT
• borduurfunctie (module  

optioneel) 

Speciale introductieprijs:  

van € 2.999,– voor € 2.699,– *
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«Ik werkte bij Vivienne Westwood» Een ontwerper voor koninginnen

BERNINA 740  
Highlights
• 800 naaisteken 
• 5 alfabetten
• 11 automatische  

knoopsgaten
• max. steekbreedte 9 mm
• 11 naaldposities 
• 5 naaivoeten
• dubbeltransport
• kleuren-touchscreen, 4,3 inch TFT

BERNINA 7-serie 
Legendarische steekkwaliteit dankzij de BERNINA grijper

et de lancering van de 
7-serie introduceerde 
BERNINA een wereld-

primeur, de BERNINA grijper, die 
op unieke wijze de voordelen van 
de twee beste grijpertechnolo-
gieën combineert. Deze grijper 
naait steken met hoge precisie 
tot een breedte van 9 mm en 
met snelheden tot 1000 steken 
per minuut. De spoel kan tot 
70% meer garen bevatten dan 
standaardspoelen. De BERNINA 
grijper wordt van hoogwaardige 
 materialen  gemaakt waardoor de 
draad soepel en met consistente 
 spanning kan lopen.

BERNINA 770 QE 
Highlights
• 992 naaisteken – 6 alfabetten
• 13 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 9 mm
• 11 naaldposities 
• 7 naaivoeten, incl. BSR-voet
• onderdraadcontrole
• dubbeltransport
• kleuren-touchscreen, 4,3 inch TFT
• borduurfunctie (module  

optioneel)

€ 4.299,– * 

BERNINA 790 
Highlights
• 1352 naaisteken – 8 alfabetten
• 15 automatische knoopsgaten
• max. steekbreedte 9 mm
• 11 naaldposities
• tutorial en naaigids
• 10 naaivoeten, incl. BSR-voet
• dubbeltransport
• kleuren-touchscreen, 7 inch TFT
• borduurfunctie en  

steek designer

€ 7.799,– * 

et de BERNINA 740  
worden creatieve dromen 

 werkelijkheid! De B  740 
overtuigde de Zwitserse ontwer-
per Mathias Ackermann vanaf het 
begin: «Ik hou van het werken 
met de BERNINA 740, en niet 
alleen vanwege zijn geavanceer - 
de technologie. Handige functies 
zoals het inrijgsysteem en de  
optionele BERNINA Steek-
Regulator vind ik gewoonweg 
spectaculair. Bovendien inspireert 
de veel zijdigheid van deze  
machine me tot nieuwe ideeën, 
en de gebruikersvriende lijkheid 
is gewoonweg briljant. De B 740 
naait ook moeiteloos de fijnste 
stoffen.»

Mathias heeft zijn beroep vanaf 
de basis, letterlijk met de vinger-
hoed, geleerd. Hij is altijd in zijn 
geboorteplaats, Büren aan de 
Aare, een klein stadje in Zwitser-
land gebleven. Dat was niet 

altijd makkelijk, Mathias was van 
kindsbeen af een paradijsvogel. 
Toch is hij daar gebleven, het 
stadje en Mathias zijn aan elkaar 

gewend. Zijn klanten zijn tussen 
20 – 95 jaar en komen naar hem 
voor maatkleding, o.a. uit New 
York, Stockholm en München. De 
wereld als catwalk, een prach-
tig compliment nietwaar! Door 
tijdsgebrek maakt Mathias niet 
alle kleding zelf en geeft toe, dat 
hij ook heel graag kleding shopt. 
Nog een tip van Mathias als u 
kleding aanpast, altijd met een 
glimlach in de spiegel kijken, dan 
staat alles beter!
«Door de samenwerking met 
BERNINA ging voor mij een droom 
in vervulling. De naaimachine- 
techniek fascineerde mij altijd al 
en BERNINA is voor mij de beste 
onder de naaimachines. Dat ik 
met BERNINA kan samenwerken 
en cursussen in het Creative Cen-
ter in Zwitserland kan geven, daar 
ben ik trots op!»

e BERNINA longarm  
machines Q 20 en Q 24 zijn 

 het resultaat van perfect 
ingenieurswerk. De visie van 
BERNINA was om longarm quilt-
machines te ontwikkelen, die 
overtuigen door een eenvoudi-
ge bediening, hoogwaardig en 
robuust zijn en een elegant design 
hebben. BERNINA heeft meer dan 
120 jaar ervaring in het produceren 
van naai- en borduurmachines. 
Dit is de basis om uw droom om  
«grote en grootse quilts te  

kunnen creëren» te laten uit-
komen. Tijdens huurdagen en 
workshops in het BERNINA  
Creative Center kunt u grote 
quiltprojecten op een perfecte 
manier voltooien en de wereld 
van het artquilten leren kennen. 
Meld u direct op de website on-
der Creative Center & Workshops 
aan! 

Wilt u meer weten? Schrijf naar:  
info@bernina.nl. De BERNINA  
Q-ambassador geeft u graag  
vrijblijvend informatie. 

BERNINA longarm quiltmachines

Groot, groter, groots!

Comfortabel en creatief

NIEUW! BERNINA 740

Nú bij uw BERNINA dealer!

€ 3.399,– *

Als designer, kleermaker en hoofd van 
de Zwitserse modevereniging weet Ma-
thias waar het op aankomt als het gaat 
om kleding ontwerpen en naaien.

Voor hobbyisten en professionals. De BERNINA longarm machines zijn als  
framemodel of sit down-model verkrijgbaar.

Little Kingdom. Zo heet het label van Mathias Ackermann dat zowel mode voor dames als heren biedt.

MIJN BERNINA EN IK

Mathias Ackermann – ontwerper
over zijn BERNINA 740

Een zelfverzekerd optreden. Met een zelfgemaakte outfit waar je trots op 
bent, kan de dag niet stuk.
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BERNINA knoopsgatbeitel 
voor perfecte knoopsgaten
Bij aankoop van een BERNINA knoops-
gatbeitel met houten blokje (€ 26,-*) en 
afgifte van deze voordeelcoupon bij een 
deelnemende BERNINA dealer ontvangt 
u 10% korting.
Geldig van 1 t/m 31 maart 2016 zolang 
de voorraad strekt.

Voordeelcoupon 1

BERNINA naaimachinetrolley 
voor een feilloos transport 
Bij aankoop van een BERNINA trolley 
(XL-trolley € 229,–* / L-trolley € 179,–*) 
en afgifte van deze coupon bij een 
deelnemende BERNINA dealer ontvangt 
u 10% korting.
Geldig van 1 t/m 30 april 2016 zolang 
de voorraad strekt.

Voordeelcoupon 2

BERNINA Inspiration voor 
creatieve ideeën
Bij afgifte van deze voordeelcoupon 
bij een deelnemende BERNINA dealer 
ontvangt u 2 gratis uitgaven assorti van 
het creatieve tijdschrift Inspiration van 
BERNINA (willekeurige uitgaven).
Geldig van 1 t/m 31 mei 2016 zolang de 
voorraad strekt.

Voordeelcoupon 3

BERNINA Mystery coupon
Download de BERNINA Mystery coupon 
op www.bernina.com. Door de coupon 
voor 31 mei 2016 in te vullen, neemt u 
deel aan de verloting van een BERNINA 
verrassingspakket. Meer informatie vindt 
u op www.bernina.com/mystery.

Voordeelcoupon 4

* Alle producten zijn verkrijgbaar bij de deelnemende BERNINA dealers in Nederland en België, zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen incl. BTW. Aanbiedingen uitsluitend geldig in de 
vermelde actieperiode. Aanbiedingen niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of inruil. Wijzigingen met betrekking tot producten, uitvoering, uitrusting en prijzen voorbehouden.

Een perfecte afwerking en een 
professionele uitstraling

L 220 coverlock: € 949,– 

Nú met gratis bandapparaat  

+ adapter t.w.v. € 210,– !*

BERNINA op 
social media
Wist u dat u BERNINA ook op 
Facebook, Twitter en Instagram 
vindt? Blijf op de hoogte en 
volg ons op: 
 
• Facebook:  

facebook.com/BerninaNL
• Twitter:  

twitter.com/berninanl
• Instagram:  

instagram.com/berninanl
• BERNINA blog:  

www.berninablog.nl

De perfecte partner. Cover- en  
kettingsteek voor een professionele look.
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BERNINA Service B.V. 
voor Nederland en België 
Minervum 7270 / Postbus 5775 
NL-4801 ED Breda 
Tel. +31 (0)76 581 51 54 
info@bernina.nl 
www.bernina.com

BERNINA dealers zijn er  
voor u!
Meer dan 2000 BERNINA  
dealers wereldwijd zijn erin
gespecialiseerd om voor u de
juiste naaimachine te vinden.
www.bernina.com/dealersearch  

e L 220 is de specialist in 
cover- en kettingsteken 
– uw naaiproject wordt 

direct professioneel afgewerkt. 
Nu tijdelijk verkrijgbaar met een 
handig bandapparaat voor de 
finishing touch. Met een breedte 
van 2,5 of 5 mm heeft de cover-
steek exact de steekbreedtes die 
het meest worden gebruikt in de 
kleding industrie. Zo verleent u elk 
kledingstuk een professionele  
af wer king met 2 of 3 naalden. 
Bij sommige kledingstukken mag 
de naad niet tegen de huid  

schuren. De coversteek kan heel 
platte verbindingsnaden maken 
en biedt zo uitstekend draag-
comfort. Met de kettingsteek 
kunnen fijne naden en zomen 
worden aangebracht.

Aanbieding geldig van 1 mei  
t/m 30 juni 2016

en origineel design voor 
originele naaiprojecten. Voor 
de beginnende naaister is de 
B 215 Simply Red de ideale 

machine. De in Zwitserland ont-
wikkelde techniek garandeert een 
hoogwaardige kwaliteit voor een 
betaalbare prijs. De gebruiksvrien-
delijke machine naait gemakkelijk 
door dik en dun. Handige eigen-
schappen zoals de naaldinrijger, 
draadafsnijder en de eenvoudige 
steekkeuze vergemakkelijken 
het naaiwerk. De steeklengte, 
-breedte en de naaldstand kun-
nen gemakkelijk worden verzet. 
En heel belangrijk voor beginners, 
de naaisnelheid kan op halve 
snelheid worden ingesteld, zodat 

het naaiwerk goed gecontroleerd 
kan worden. De naald kan boven 
of onder worden ingesteld, het 
knoopsgat wordt in vier fasen 
genaaid en de machine heeft een 
stopprogramma. Kortom, alles 
wat het hart van een beginnende 
naaister begeert.

B 215 Simply Red 
Highlights
• 11 naaisteken – 1 knoopsgat
• max. steekbreedte 5,5 mm
• 9 naaldposities
• 5 naaivoetzolen
• vrije-arm aanschuiftafel

Met dit instapmodel wordt elk 
naaiproject een blikvanger!

BERNINA 215 
Simply Red:  
De eenvoudige  
weg naar succes.

BERNINA 215 Simply Red 

– Nú tijdelijk nog € 759,– *!

Doe mee met de BERNINA Red & White 

quiltwedstrijd en maak kans op een  

BERNINA 350 PE! Lees meer op:  

www.bernina.com/roodwit


