
Optimaal naaien. 

Snel, praktisch en professioneel.

Naaien met de
SINGER® I Overlock 754:

Weet u wat een overlockmachine allemaal 
nog meer kan? Met de extra naaivoeten 
van  SINGER® ontdekt u nog veel meer 
mogelijkheden - leuke trucjes voor prak-
tische basissteken of decoratieve effecten. 

Parelsnoeren of
paillettenbandjes - met de 
parelvoet naait u snel 
glimmende accenten.

Paspelnaden zien er
professioneel uit en zijn 
erg stevig - het ingewikkelde 
werk wordt u door de 
paspelvoet uit handen genomen!

Beter naaien – en tijd besparen!

Er zijn veel goede redenen om met een moderne 
overlockmachine te werken:
Ten eerste ziet alles wat u zelf heeft genaaid er 
aan de binnenkant net zo mooi uit als aan de 
buitenkant. Met een overlockmachine kunt u alle 
materialen snel en perfect afwerken – ook zeer 
elastische, sterk rafelende of gladde stoffen. 
Ten tweede bespaart u veel tijd, want de 
overlockmachine snijdt, naait en zoomt in één 
handeling. 
En ten derde kan hij prachtige naden naaien die 
u anders alleen bij gekochte kleding ziet. 

Al met al
de perfecte aanvulling op uw naaimachine!

De SINGER® I Overlock 754
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Uw SINGER® dealer:

Dit kan alleen de overlock: 
Met de maximaal 4 draden zijn 
er hele andere naden mogelijk 
dan met de twee draden van 
een naaimachine.
Ze zijn bijv. elastischer en 
steviger - en als u met 
decoratieve garens naait een 
echte blikvanger!
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Overlocken  – veel meer
dan alleen afwerken!
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Met differentieel 
transport:

Perfecte naden in alle 
materialen! Het differentieel 

transport kan individueel 
worden ingesteld – ook voor 

rimpels en plooien.

Nooit mee gewerkt? 
Gewoon uitproberen!

Wegklapbaar bovenmes:
Voor siernaden zonder snijrand
gewoon het mes wegklappen!

Naaivoet verwisselen:
Snel en eenvoudig met
het automatische 
kliksysteem.

Vrije arm:
Praktisch voor rondom 
gesloten naden zoals boordjes, 
broekspijpen etc.

Eenvoudig inrijgen:
Met een kleur 
gemarkeerde inrijgroutes 
en praktische geleiders. 

Steekbreedte instellen:
Eenvoudig te regelen
naadbreedte van 3-6,7 mm.

Steeklengte instellen:
Eenvoudig van buitenaf
instelbaar: steeklengte
van 2-4 mm.

Als u eenmaal de professionele mogelijkheden
van een overlockmachine heeft ontdekt, wilt u niets
anders meer. Al helemaal omdat hij ook nog eens
heel eenvoudig te bedienen is:

2- draads overlocksteek:
De perfecte kantafwerking
voor dunne stoffen en
breiwerk.

2- draads smalle 
overlocksteek:
Mooi vlak: de ideale afwer-
king van kanten! Ook heel
geschikt als blindzoom.

3-draads overlocksteek:
Dan rafelt er niets meer –
de klassieke afwerksteek
voor alle stoffen.

3-draads flatlocksteek:
Perfect voor hele vlakke 
naden in boordjes of zomen. 
Met effectgarens ook als 
decoratieve steek te 
gebruiken!

3-draads rolzoom:
Als mooie afwerking voor 
bijvoorbeeld een rok of
als modieuze plooikant – de 
rolzoom ziet er altijd profes-
sioneel uit.

4-draads veiligheidssteek:
De snelle, duurzame 
veiligheidssteek voor alle 
elastische materialen.


