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www.pfaff.comEr worden geweldige ideeën geborduurd. 

Stap een andere wereld binnen. 



Voor iedereen die van naaien houdt en altijd op zoek is naar nieuwe inspiratie – 
hier is de PFAFF®  naai- en borduurmachine. 
Stap de opwindende wereld van het borduren binnen en ontdek de voordelen van 
het werken met een PFAFF®. U zult verbaasd staan …

Stap een andere wereld binnen. 
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De tijd is rijp voor nieuwe ideeën, voor echte accenten en voor creatief vermaak. Stap een andere wereld binnen!             www.pfaff.com 

Het adembenemend mooie ontwerp van de nieuwe PFAFF®  naai- en borduurmachine is gebaseerd op de 
Duitse traditie. Het unieke ontwerp drukt zijn stempel op een hele nieuwe generatie naaimachines en laat u in één 
oogopslag zien waar de naam PFAFF® voor staat.

De meest royale naairuimte, een 
ongeloofl ijk lange vrije arm en een 
groot borduurgebied wachten op u!

Twee lampen verlichten het hele 
werkgebied zonder schaduwen. Het 
heldere grafi sche display laat u de 
geselecteerde steek op ware grootte 
zien met alle informatie die u nodig 
hebt. 

Ruim. Helder. Nauwkeurig.

Het originele IDTTM-systeem staat garant voor een 
volledig gelijkmatig sto� ransport aan de boven- en 
onderzijde. Met Steekpositie kunt u de steek precies 
daar plaatsen waar u wilt. Een unieke selectie van 
perfect genaaide hoogwaardige 9 mm-steken gee�  
u inspiratie voor nieuwe ideeën.



Naaien is een passie, 

borduren is een 
ervaring!

Stap een nieuwe wereld van 
creativiteit binnen. Hier is de 
naai- en borduurmachine die 

alles hee�  voor het creëren 
van buitengewone resultaten. 
Verbaas uzelf en iedereen die 
u kent. Werken met stof wordt 

nog leuker dan het al was …

Alleen van PFAFF®!

ROYAL CHIC – het unieke borduurmotief is exclusief 
ontworpen voor PFAFF® en wordt bij de PFAFF®  

naai- en borduurmachine geleverd! Lees meer over de 
elegante jurk op www.pfaff .com.
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Geniet van de borduurmotieven!
De PFAFF®  naai- en borduurmachine gee�  uw passie meer energie 
en meer mogelijkheden. De hele borduurwereld wacht erop ontdekt te worden, 
bij uw PFAFF® dealer en op www.myembroideries.com. Zet die stap en laat 
uzelf op een compleet nieuwe manier inspireren. 
GRATIS! Er worden meer dan 100 exclusieve PFAFF® motieven bij uw 
machine geleverd – inclusief het trendy ROYAL CHIC motief dat hier te zien 
is en dat speciaal voor PFAFF® is ontworpen door mode-ontwerpers. Gebruik 
het motief om fascinerende accenten aan te brengen op uw kleding en uw 

woningdecoratieprojecten.

Makkelijk overbrengen 
met USB!
De PFAFF®  naai- en borduur-
machine hee�  een USB-aansluiting. Zet 
al uw favoriete borduurmotieven op de 
PFAFF® USB Stick (1 GB opslagruimte) 
en breng ze eenvoudig over van uw 
computer naar de machine.

Zet uw ideeën op stof!
Geniet van het extra grote borduurgebied – tot 260 x 200 mm om uw ideeën 
om te zetten in werkelijkheid. 
Selecteer uw motief en u kunt beginnen. Het motief kan worden verplaatst in 
4 richtingen en kan worden gedraaid in stappen van 90 graden. Met de 
functie Exacte positie bepalen kunt u de positie controleren voordat u begint te 
borduren. Dit is een groot voordeel wanneer u verschillende motieven herhaalt 
of motieven met elkaar combineert. 
Stoff en die te dun zijn om in de borduurring te worden gespannen, kunnen 
met de functie Rijgen in de borduurring eenvoudig worden bevestigd 
op versteviging die in de borduurring is gespannen voordat ze worden 
geborduurd. 
De PFAFF®  naai- en borduurmachine borduurt de kleurreeksen van 
uw motief na elkaar. U hoe�  alleen het garen te wisselen. Alle verbindende 
steken tussen borduursegmenten worden automatisch afgesneden met de 
functie Sprongsteken afsnijden en naar de onderkant van de stof getrokken, 
net als de boven- en de onderdraad wanneer het borduurmotief klaar is.
U kunt door het hele motief lopen. Waar u ook bent in het borduurmotief, 
u kunt altijd steek voor steek of tussen de kleurblokken, vooruit of achteruit door 
het motief lopen om alleen een gedeelte van het motief te borduren. 
Bovendien kunt u uw borduurmotieven tot 20 % vergroten of verkleinen. 
Motieven met verschillende kleuren kunnen ook 
in slechts één kleur worden geborduurd.

Groot borduurgebied, tot 260 x 200 mm! 

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 PFAFF®  naai- en borduur-
machine geleverd. Alle borduurringen 
hebben 'quick release' om de stof 
eenvoudig opnieuw te kunnen spannen. 
U kunt de borduurring eenvoudig 
verplaatsen om de spoel te wisselen, 
om rond een applicatie te knippen of 
naar het midden van het motief te gaan.

Maak en borduur uw 
eigen ontwerpen! 

Ga naar pagina 10/11 
om te ontdekken hoe u uw 
creatieve mogelijkheden 
kunt uitbreiden met 
de sensationele 
PFAFF® creative 4DTM 
borduurso� ware-reeks.



Geef uw ideeën ruim baan!
Het assortiment hoogwaardige PFAFF® 9 mm-steken nodigt u uit tot het creëren van unieke details en opvallende 
eff ecten. Combineer ze met borduurmotieven en ontdek de wereld van de onbeperkte mogelijkheden. De naai-
instructies voor deze prachtige riem vindt u op www.pfaff .com 
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De PFAFF®  naai- en borduurmachine 
voldoet aan de hoogste eisen en bepaalt de nieuwe 
standaards van perfectie. Zet nog een stap …

Zoveel ruimte!
Uw werkstukken hebben ruimte nodig om te groeien terwijl u ze maakt. De 
PFAFF®  naaimachine zal indruk op u maken met zijn perfecte 
ontwerp, dat u een fantastische bewegingsvrijheid gee�  en ongeloofl ijk 

veel ruimte rechts van de naald (250 mm). 
Leg de lagen stof en de quiltvoering onder de naaivoet, dan zult u meteen 
merken hoe ongeloofl ijk veel ruimte er is. Naait u graag kokervormige 
werkstukken? Geen probleem, dankzij de langste vrije arm die er op de 
markt is.

Zo helder! 
Twee lampen verlichten het hele werkgebied zonder schaduwen. U 
vindt een overzicht van de nuttige en decoratieve steken op het deksel – 
u ziet in één oogopslag wat uw mogelijkheden zijn. Met de Directe 

Keuzetoetsen kunt u de steek van uw keuze eenvoudig selecteren. Het 
grote verlichte grafi sche display laat u 
de geselecteerde steek op ware grootte 
zien bij de aanbevolen instelling. Iedere 
instelling kan in kleine stapjes worden 
veranderd en de nieuwe instelling kan 
permanent worden opgeslagen in het 
machinegeheugen voor later gebruik.

Zo nauwkeurig!
Precisie is nog nooit zo eenvoudig geweest! Met Steekpositie kunt u de 
steek precies daar plaatsen waar u wilt. Plaats decoratieve steken, nuttige 
steken en veel meer voor perfect doorstikken en andere decoratieve 
eff ecten. 

De PFAFF®  naai- en borduurmachine kan automatisch 

afhechten aan het begin en het einde van iedere naad voor een snelle 
eenvoudige afwerking. Snijdt automatisch de boven- en onderdraad 

af met één druk op een toets en de naaivoet wordt automatisch in de 
hoogste stand gebracht. De onderdraadsensor waarschuwt u wanneer de 
onderdraad bijna op is. 

Bij perfecte resultaten horen ook perfecte knoopsgaten – bij gebruik van de 
unieke Knoopsgatvoet 

Sensormatic. De 
beide kanten van ieder 
knoopsgat worden in 
dezelfde richting genaaid 
voor een onberispelijk 
resultaat – en voor 
identieke knoopsgaten, 
steeds opnieuw!

Decoratieve 
steken – 
groot effect! 
Neem een duik in de 
fascinerende selectie 
exclusieve hoogwaardige PFAFF® 9 mm-steken. Combineer ze met 
borduurmotieven en maak unieke versieringen.

Achter deze veelzijdige borduurmachine zit 

    een eersteklas naaimachine!

Het zijn de details die tellen!

Een fascinerende selectie hoogwaardige PFAFF® 
9 mm-steken wacht erop ontdekt te worden. Maak uw 
eigen steekontwerpen met Stekenreeksen! Combineer 
verschillende 9 mm-steken en sla ze op in één van de 
10 geheugens. Naai herhalingen in één stap.  

Alles blij�  op z'n plaats bij het 
werken met dunne stoff en of 
meerdere lagen. Bij het naaien van 
lange stukken stof, zoals gordijnen, 
worden beide lagen gelijkmatig 
getransporteerd over de hele 
lengte. Motieven op de stof, zoals 
strepen, sluiten altijd goed aan. 

Het origineel – al 
meer dan 40 jaar, 
alleen van PFAFF®!

Ultieme naaiperfectie!

Absoluut gelijkmatig sto� ransport 
van onder en van boven.



Adembenemend mooi!
Een sprekende combinatie van 
stoff en, versierd met prachtige 
borduur motieven, maakt uw quilt tot 
een indrukwekkend, uniek kunstwerk. 
Uw creativiteit krijgt een totaal nieuwe 
dimensie. 
Alle getoonde borduurmotieven 
en decoratieve steken horen bij de 
PFAFF® naai- en borduur-
machine. 

De instructies voor deze exclusieve 
quilt vindt u op www.pfaff.com

PFAFF® hoogwaardige 9 mm-steken  Speciale quiltmotieven  Naaien uit de vrije hand  Prachtige borduurmotieven  Unieke versieringen
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De mogelijkheid om een quilt te versieren met borduur-
motieven opent onbeperkte creatieve mogelijkheden. 
Traditionele quiltpatronen komen er compleet anders uit 
te zien, zodat quilters over de hele wereld hun ogen niet 
geloven. 

De PFAFF®  naai- en borduurmachine gee�  een nieuwe betekenis 
aan naaigemak - u zult al snel niet meer weten hoe u het ooit zonder hebt 
gedaan …

Nieuwe quiltperfectie!
Voor het maken van een quilt is een heleboel ruimte nodig! De PFAFF® 

 naai- en borduurmachine hee�  die ruimte. Werken met grote 
hoeveelheden stof is geen probleem met de extra groote naairuimte. 
Nog een waardevolle functie - Naaivoet extra hoog – brengt de naaivoet tot 
de hoogste positie zodat dikke stoff en en verschillende lagen makkelijk onder 
de naaivoet kunnen worden gelegd. 

Met 37 verschillende naaldposities voor de rechte steek kunt u iedere steek 
precies naaien waar u hem wilt hebben. Selecteer naald omlaag wanneer u 

stopt met naaien. De naald blij�  in de stof staan zodat u de stof makkelijk kunt 
draaien. De extra grote steekplaat hee�  naadmarkeringen links en rechts van 
de naald om te zorgen voor de juiste afstanden en perfecte naairesultaten. 

Speel met uw mogelijkheden!
De PFAFF®  naai- en borduurmachine hee�  niet alleen een 
indrukwekkend grote selectie borduurmotieven – maar ook hoogwaardige 
PFAFF® 9 mm-steken en unieke antieke quiltsteken, die alleen verkrijgbaar 
zijn bij PFAFF®. Verander steken, spiegel ze horizontaal en/of verticaal, 
combineer ze, verander de instellingen van ingebouwde steken zoals u dat 
wilt – er verschijnen compleet nieuwe patronen voor uw ogen. Sla tot 40 steken 
en/of letters op in één van de 10 geheugens en naai ze in één stap steeds 
opnieuw. 
Programmeer draden afsnijden, stops of afhechtingen in een stekenreeks. 
Uw reeks doet precies wat u wilt, steeds opnieuw.

Verlangt u naar nieuwe inspiratie?

Zet een reuzenstap naar modern quilten!

De quilt is uw eigen creatie, zet uw naam erop. 
Probeer het bijgeleverde borduurlettertype of één van 
de twee ingebouwde naai-alfabetten, die allemaal 
kleine letters / hoofdletters, cijfers en symbolen hebben.

Fantastische geborduurde vlakken, 
unieke eff ecten. Verzink de 
transporteurs vanaf de voorkant van 
de machine, selecteer een van de 
twee vrije-handposities en beweeg 
de stof zoals u wilt om een uniek 
geborduurd vlak te maken. 

Combineer steken en spiegel ze 
horizontaal of verticaal voor unieke 
resultaten. 

Tapering op decoratieve 9 mm-steken! 
Vergroot of verklein de breedte 
geleidelijk aan het begin en/of het 
einde. Kies verschillende hoeken voor 
meer creatieve mogelijkheden.

Grote werkruimte – een droom voor quilters!
De goed-doordachte vorm van de PFAFF® 

 naaimachine biedt ongeloofl ijk 
veel ruimte om met grote lappen stof te 
kunnen werken. Een werkruimte van 250 mm 
rechts van de naald – een ongeëvenaard 
voordeel bij het quilten. 

Dankzij het IDT™-systeem 
worden de stoff en perfect 
van boven- en van onderaf 
doorgevoerd.



De creative™ 4D™ QuickFont so� ware 
wordt geleverd bij uw PFAFF® 

 naai- en borduurmachine. 
Gebruik deze so� ware om TrueType-
lettertypen van uw computer om te 
zetten in geborduurde teksten. 

Ook creative™ 4D™ Organizer is 
bijgeleverd. Hiermee kunt u uw 
motiefbestanden op uw computer 
organiseren, motieven opslaan als 
afbeeldingsbestanden, catalogi met 
motieven afdrukken en meer.

Bij de machine geleverd! 

Ontwerp uw eigen wereld!
Nooit eerder had u zoveel creatieve 
mogelijkheden en nooit eerder was borduur-
so� ware zo eenvoudig en praktisch te 
gebruiken. Alles wat u doet wordt in 3D en 
realistisch weergegeven. U zult verrast zijn door 
de resultaten.
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De creative™ 4D™ softwareserie is ongeloofl ijk 

veelzijdig. U kunt de so� ware gebruiken om het 
creatieve spectrum van uw PFAFF®  
naai- en borduurmachine uit te breiden.

creative™ 4D™ Family Portrait

Verander uw dierbare foto's in 
prachtige PortraitStitch-borduur-
motieven. Maak automatisch 
geborduurde over zichten, 
quiltblokken en album pagina's 
van uw eigen familie geschiedenis. 

www.pfaff.com

Droomt u ervan uw eigen borduurmotieven te maken? 
Nu kan uw droom uitkomen. Samen met uw computer en 
de PFAFF® creative™ 4D™ so� ware kunt u het spectrum en 
uw creatieve mogelijkheden met uw PFAFF®  
naai- en borduur machine voortdurend uitbreiden.

Ontdek wat u kunt doen met de serie PFAFF® creative™ 4D™ borduur so� ware-
producten. Maak nieuwe motieven met elementen van bestaande motieven 
(creative™ 4D™ Design Enhancer), ontwerp prachtige kruissteekborduurmotieven 
(creative™ 4D™ Cross Stitcher) of naai vrije-handeff ecten op bedrukte stoff en 
(creative™ 4D™ Sketch). Met onze nieuwste so� ware kunt u portretten van uw 
dierbaren in perfect geborduurde afbeeldingen veranderen. U kunt zelfs een 
stamboom borduren of een familie-album maken (creative™ 4D™ Family Portrait). 

Dat alles en nog veel meer wacht op u bij uw PFAFF® dealer. 

Benut al uw mogelijkheden!
Met de creative™ 4D™ software kunt u al uw creatieve mogelijkheden volop benutten.

Een oneindige inspiratiebron!
Voor een echt unieke borduurervaring vraagt u uw PFAFF® 
dealer naar de nieuwste borduurmotievencollecties of logt u 
in op www.myembroideries.com, waar u een enorme collectie 
motieven vindt. De motieven zijn 24 uur per dag beschikbaar.

NIEUW!
MERK
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Met de juiste accessoires maakt u uw 
borduurmotieven zelfs nog mooier!
PFAFF® is altijd bezig om u nieuwe, inspirerende accessoires te 
brengen waarmee u uw creativiteit uit kunt breiden. Er is één 
plaats waar u alles vindt. Bezoek uw plaatselijke PFAFF® dealer 
om meer te weten te komen over de nieuwste borduurcollecties, 
extra creative borduurringen, technieken en nog veel meer. Alle 
accessoires werken samen om uw creatieve dromen werkelijkheid 
te laten worden. 

Uw erkende PFAFF®dealer:

180 04 80-36 Wij behouden ons het recht voor zonder aankondiging vooraf veranderingen aan te brengen aan de machine, in het 
accessoireassortiment of aanpassingen te maken in de prestaties of het ontwerp. © 2008 VSM Group AB, Zweden. PFAFF®, CREATIVE™, IDT™ 
en 4D™ zijn handelsmerken van VSM Group AB. Alle rechten voorbehouden. Alle vermeldingen zijn geldig op moment van drukken. In Zweden 
gedrukt op milieuvriendelijk papier. 
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