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Perfection starts here.

Daag uw
creativiteit
uit!

creative

™

3.0

MEEST OPWINDENDE
NAAI- EN BORDUURMACHINES TER WERELD

"Ik zoek altijd naar inspiratie, nieuwe vaardigheden om te leren
en mogelijkheden om mijn eigen persoonlijke stijl tot uitdrukking
te brengen. Ik heb een naaimachine nodig die voldoet aan de
wensen die ik nu heb, maar die me de mogelijkheid geeft om
mijn creativiteit in de toekomst uit te breiden. Ik hou van borduren
en de vrijwel onbegrensde mogelijkheden daarvan. Mijn
perfecte machine: PFAFF®
– Daag uw creativiteit uit!"
www.pfaff.com
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Bezoek uw erkende PFAFF® dealer. www.pfaff.com

ONTDEK EEN VAN DE

Ruim
Helder
Precies

Royaal! De creative™ Elite Hoop (260 x 200 mm) voor grote borduurmotieven en de creative™
120 Square Hoop (120 x 120 mm) voor kleinere borduurmotieven worden bij de machine geleverd.

creative

™

3.0
I3

EXTRAVAGANTIE

Ruimte

in alle details

Helder en intuïtief!

voor uitstekende ideeën

Het PFAFF®
kleuren touchscreen

"Het verfijnde design van de PFAFF®
spreekt mijn gevoel voor stijl aan; de geavanceerde
mogelijkheden van de machine brengen de ontwerper
in mij naar boven. Alles wat ik maak is uniek - tot
in het kleinste detail. Waar mijn creativiteit me ook
brengt, de resultaten zijn altijd perfect!"

3
Alles wat u doet, kunt u zien. Het heldere
scherm met hoge resolutie geeft de steken
weer op ware grootte en de borduurmotieven
in de echte kleuren.
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250 mm
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6
U vindt de naai-instructies voor deze
exclusieve, unieke quilt op www.pfaff.com

1 I VERBAZINGWEKKEND - Meer dan 150 exclusieve borduurmotieven worden bij de machine geleverd. Een ongelooflijke hoeveelheid prachtige PFAFF® borduurmotieven met speciale technieken
zoals garendecoratie, Thread VelvetTM techniek en open borduurwerk wachten erop door u ontdekt te worden. Bezoek uw erkende PFAFF® dealer of bekijk ze online op www.myembroideries.com.
2 I Creatieve TECHNIEKEN - Eén element van een borduurmotief wordt op meerdere manieren gebruikt voor interessante effecten - een opgevuld borduurmotief, een geborduurde applicatie, een
fijn kantmotief of een stofstructuur met reliëf. Echt veelzijdig. Adembenemend mooi. 3 I DRIE STANDEN VOOR FREE - MOTION voor prachtig schilderen met borduurgaren en quilten uit de vrije hand.

Pas borduurmotieven aan en combineer
ze direct op het scherm en plaats ze zoals
u dat wilt.
De gebruiksvriendelijke interface leidt
u vol vertrouwen door het proces met
eenvoudig te herkennen pictogrammen. Een
centraal geplaatst scherm biedt een goede
zichtbaarheid uit verschillende hoeken.

4 I INDRUKWEKKENDE PERFECTIE! Foutloos geborduurd en perfect geplaatst, dankzij Basis Precise Positioning. 5 I Ruim! De perfect ontworpen
vorm biedt uitzonderlijk veel ruimte voor grote hoeveelheden stof. Een naairuimte van 250 mm rechts van de naald is een zeer groot voordeel bij
naaien en quilten. 6 I Optioneel! De aanschuiftafel - schuif hem op zijn plaats om uw naaioppervlak te verdubbelen. 7 I HELDER! Geoptimaliseerde
heldere LED-lampjes verlichten het hele werkgebied zonder schaduwen. 8 I SLIM! Eén simpele aanraking met de PFAFF® Stylus laat alles gebeuren.

www.pfaff.com
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Een groot aantal
prachtige steken,
inclusief nuttige steken,
perfecte knoopsgaten,
de originele hoogwaardige PFAFF® 9mm
steken, kruissteken, ajoursteken,
quiltsteken en nog veel meer,
die allemaal op u wachten.

Naaien uit de vrije hand
Kies een van de 3 standen voor
naaien uit de vrije hand en uw
machine wordt ingesteld voor
quilten en prachtig borduren uit
de vrije hand.

Reeksen – Combineer
verschillende steken en naai ze
in één stap, steeds opnieuw. Breng
uw naam aan met een van de
prachtige alfabetten.
Het fijnste geborduurde kant
Inbegrepen bij uw PFAFF® creative
3.0 naai- en borduurmachine.
U vindt meer PFAFF® kantcollecties op
www.myembroideries.com en bij uw
erkende PFAFF® dealer.
™

PFAFF® Stitch Creator™
functie. Uniek - Ontwerp

uw eigen nieuwe
9mm steken of bewerk
ingebouwde steken.
U ziet alle stappen op
het PFAFF® creative
kleuren touchscreen.
Laat ze er anders uitzien
met ongelimiteerde
mogelijkheden.
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Het beproefde originele PFAFF® IDT™ Systeem
en een zeer ontwikkelde sensortechnologie
garanderen het optimale transport dat u verwacht, van alle soorten stoffen.

Tapering van alle 9mm steken
- Vergroot of verklein de breedte
geleidelijk aan het begin en/of
aan het einde van alle steken.

™

Ervaar alle fantastische functies van de PFAFF®
creative 3.0 naai- en borduurmachine op www.pfaff.
com en bezoek uw erkende PFAFF® dealer voor een
persoonlijke demonstratie!
™

www.pfaff.com

Perfect stoftransport preciezer dan ooit tevoren

U vindt tips en hints voor deze exclusieve
jurk op www.pfaff.com

Alles blijft op zijn plaats. Dunne en zijdeachtige
stoffen rimpelen niet; strepen en ruiten sluiten
perfect op elkaar aan; ronde naden zijn
gemakkelijk te maken zonder veel te hoeven
spelden.
Het originele IDT™ Systeem is fantastisch in het
grijpen en transporteren van kleine stukjes stof
voor een maximale precisie en professionele
resultaten. Uw PFAFF® creative 3.0 naai- en
borduurmachine gaat zonder moeite van een
enkele laag over naar meerdere lagen en naait
zelfs zonder aarzelen over dikke naden heen.
™

MACHINE-EIGENSCHAPPEN

Exclusive Stitch Creator™ functie – Maak nieuwe 9mm steken
of bewerk ingebouwde steken voor een ongelimiteerde creativiteit.

Borduurmotieven aanpassen op het scherm – U kunt eenvoudig
meerdere borduurmotieven direct op het scherm combineren.

Het originele IDT™ Systeem - Ingebouwd Dubbel Transport alleen
van PFAFF®, al meer dan 40 jaar! Absoluut gelijkmatig stoftransport van
boven en van onderen.

Ingebouwde borduurmotieven en borduurlettertypes
+ geheugens voor het opslaan van combinaties – 157
fantastische borduurmotieven en 2 borduurlettertypes – beide in drie
verschillende grootten – zijn in het machinegeheugen opgeslagen.
Er is volop ruimte voor het opslaan van uw persoonlijke creaties om er
eenvoudig bij te kunnen.

Het PFAFF® creative™ 3.0 kleuren touchscreen is fantastisch!
– Het heldere scherm met hoge resolutie geeft de steken weer op ware
grootte en de borduurmotieven in de echte kleuren. De intuïtieve lay-out
is goed te begrijpen.

Geoptimaliseerd transport - Verbeterd om meer controle te bieden
als u door dikke lagen naait of kleine stukjes stof aan elkaar naait.
Grote naairuimte – De PFAFF® creative 3.0 naai- en borduurmachine is
de perfecte keuze voor wie graag quilt, woonaccessoires maakt, van mode
houdt – voor iedereen die iets creëert. De naairuimte rechts van de naald is
extra groot voor het naaien van grote hoeveelheden stof of tussenvulling.
Meer dan 250 steken – Laat u verbazen door de prachtige selectie
hoogwaardige PFAFF® 9mm steken – unieke versieringen, perfect genaaid.
4 ingebouwde naailettertypes – Kies een lettertype om uw project
persoonlijk te maken.
creative signature™ naaiprogramma's:
• Tapering van alle 9mm decoratieve steken – Taper het begin en/of het
einde van iedere gewenste steek en kies uit veel verschillende hoeken
voor ongelimiteerde mogelijkheden.
• Patchworkprogramma –  Gebruik het Patchworkprogramma om de
naadlengte te onthouden om die steeds opnieuw te kunnen herhalen.
Dit kan worden gebruikt met nuttige en decoratieve steken.
• Enkelmotiefprogramma - Stel het exacte aantal steken of het aantal
reeksherhalingen in dat u wilt naaien.
• Afbeelding van steken spiegelen - Spiegel de steek horizontaal en/of
verticaal, voor nog meer creatieve mogelijkheden.
• Stitch positioning - Brengt de complete steek naar rechts of naar links
om decoratieve steken eenvoudig op elkaar aan te laten sluiten.
• Steekdichtheid – De dichtheid kan worden verlaagd of verhoogd zonder
invloed op de steeklengte door de afstand tussen de steekpunten te regelen.
Automatische persvoetlichter - Brengt de naaivoet onmiddellijk
omhoog wanneer de naald is ingesteld om omlaag en/of aan het einde
van een naad te stoppen na het afsnijden van de draden.
Standen voor naaien uit de vrije hand - Drie standen voor quilten
uit de vrije hand, schilderen met garen of stoppen. Selecteer de beste stand
voor uw specifieke techniek.
Naald omhoog/omlaag - Stel de naald zo in dat deze omhoog of
omlaag in de stof stopt voor draaien, applicatie enz.
Sensormatic knoopsgat - De kolommen van het knoopsgat worden
in dezelfde richting genaaid voor een precieze steekkwaliteit.
Start/stop - Naai zonder het voetpedaal - Maakt het naaien van lange
naden, naaien uit de vrije hand en knoopsgaten eenvoudig.
37 naaldposities - Voor een exacte plaatsing van uw rechte steek.
Steekbreedtebeveiliging - Beperkt de steekbreedte tot naald in het
midden/rechte steek als u een naaivoet voor rechte steken gebruikt om
te voorkomen dat de naald breekt.
Steek opnieuw starten - Keer terug naar het begin van een steek of
reeks zonder dat u speciale instellingen die u heeft gemaakt hoeft te resetten.
Onmiddellijk afhechten - Als u hierop drukt, hecht de naaimachine
automatisch af en stopt voor een snelle en eenvoudige afwerking.
Inclusief extra naaivoeten – 8 verschillende naaivoeten voor al
uw basiswensen.
™

Groot borduurgebied – Borduur borduurmotieven met een grootte tot
260 x 200 mm.
Basis Precise Positioning – Laat uw borduurmotief eenvoudig
aansluiten op een precies punt van uw stof.
creative signature™ borduurprogramma's:
• S
 piegelen - Spiegel de borduurmotieven horizontaal en/of verticaal,
voor nog meer mogelijkheden.
• Roteren - Roteren in stappen van 1° voor nauwkeurige aanpassingen.
• S
 chaalverdeling borduurmotief - Vergroot of verklein borduurmotieven,
zonder het aantal steken te veranderen.
• M
 onochroom - Naai ieder gewenst borduurmotief in een enkele kleur
zonder kleurenstops.
• R
 ijgen in de borduurring - Rijg stof op versteviging die al in de
borduurring is gespannen. Ook zeer geschikt voor gebreide stoffen
of andere stoffen die u niet in de borduurring wilt spannen.

Sprongsteken afsnijden - Snijdt automatisch de sprongsteken van het
borduurmotief af en trekt de draden naar de achterkant.

LED-lampjes - Optimaal heldere lampjes verlichten het hele werkgebied
zonder schaduwen.
Boven- en onderdraadsensoren - Waarschuwen u wanneer
de boven- of onderdraad bijna op is.

3.0

waar u van zult houden!

BORDUUREIGENSCHAPPEN

creative

Verbazingwekkend veel
verschillende
steken

NAAI-EIGENSCHAPPEN

™

Precisie

Een prachtige selectie wacht
erop ontdekt te worden.

Draden afsnijden - Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af en
trekt de draaduiteinden naar de achterkant van de stof.
Quick Help systeem – Druk op het quick help pictogram voor
onmiddellijke informatie.

Snelheidsbereik - Pas de naaisnelheid aan en uw PFAFF® creative 3.0
naai- en borduurmachine onthoudt uw voorkeursinstelling totdat hij wordt
uitgeschakeld.
™

Persoonlijk menu - Sla uw persoonlijke steken en reeksen op in een
map om ze opnieuw te kunnen naaien wanneer u dat wilt.
Ingebouwde stylushouder! - Zorgt dat uw stylus altijd binnen
handbereik is.
Update mogelijk – Download de nieuwste programmaversie van
internet; update snel met een USB-stick.
Talen - Kies uit verschillende talen in het menu Instellingen. Zorg ervoor
dat uw PFAFF® creative™ 3.0 dezelfde taal spreekt als u.

Borduur-zoommogelijkheden - Maakt het maken van aanpassingen
op het PFAFF®creative™ kleuren touchscreen eenvoudig en nauwkeurig.
Borduurringposities - Breng de borduurring in de correcte positie
voor het vervangen van de spoel, het afsnijden van sprongsteken, het
bijsnijden van een applicatie of voor het opzoeken van het midden van het
borduurmotief.
Inclusief borduurringen – Er worden twee borduurringen bij de
machine geleverd:
creative™ 120 SQUARE HOOP (120 x 120 mm), creative™ ELITE HOOP
(260 x 200 mm).
QuickFont programma – Gebruik uw computer en het QuickFont
programma om borduurlettertypes te maken van ieder gewenst TrueType®
lettertype.
Programma voor het bekijken en organiseren van
borduurmotieven – Organiseer borduurmotiefbestanden
die op uw computer zijn opgeslagen, verander borduurmotieven
in afbeeldingsbestanden, druk catalogi af en meer.

De perfecte keuze voor quilters.
Groot naaigebied, patchworkprogramma,
IDT™ systeem, standen voor free-motion
en nog veel meer.

www.pfaff.com
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Dit is nog maar het begin!
Ontdek meer in de PFAFF® online
Accessoirecatalogus op www.pfaff.com
PFAFF® heeft een indrukwekkend
assortiment naaivoeten en accessoires
om uw naai-, quilt- en borduurervaring
nog beter te maken. Bekijk onze
collectie naaivoeten, borduurringen,
borduursoftware, quiltaccessoires
en meer op www.pfaff.com

Uw PFAFF® dealer:

Ervaar het PFAFF® Embroidery System en maak uw eigen borduurmotieven!
U vindt een onbeperkt aantal mogelijkheden om mee te spelen. Ontwerp uw eigen borduurmotieven, gebruik bestaande
borduurmotieven in nieuwe combinaties, bekijk meerdere borduurmotieven en speciale effecten op echte kledingstukken.
Pas borduurmotieven aan en maak ze persoonlijk, breng monogrammen aan en gebruik speciale technieken.
U vindt meer informatie op www.pfaff.com of bij uw erkende PFAFF® dealer.

© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Alle rechten voorbehouden. Alle vermeldingen zijn geldig op moment van drukken. In Zweden gedrukt op milieuvriendelijk papier. De octrooien die op dit product rusten staan vermeld op een etiket op de onderkant van de naaimachine.
PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (afbeelding), THREAD VELVET, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR en CREATIVE zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

180058436

www.pfaff.com

