Ontdek de drie veelzijdige
bernette Funlock modellen
in Swiss Design
bernette 40-serie

bernette for all my ideas

Wil je graag eigen kleding naaien, die er van buiten en van binnen perfect uitziet? Dan zijn
de stijlvolle bernette Funlock modellen in een modern Swiss Design precies wat je zoekt.
Hiermee handel je het knippen, afhechten en naaien in één keer af. Ze vormen de perfecte
aanvulling op een naaimachine en zorgen voor een professionele afwerking van je kleding
stuk. Beslis zelf, of een expert voor coversteken in je naaiatelier past of een overlocker – of
een combinatie van beide.

www.mybernette.com

bernette 48 Funlock
Overlock-/coverlockmachine
De bernette 48 is het topmodel van de Funlock serie en een combinatie van een
overlocker en een coversteekmachine. Ze heeft in totaal 23 steken: 15 overlock-,
3 cover-, 4 combisteken en 1 kettingsteek – overlocksteken met een steekbreedte
van maximaal 7 mm. De machine kan met behulp van de in kleur gemarkeerde
inrijgpaden en de handmatige naaldinrijger in een handomdraai worden ingeregen.
De grijperdraden worden mechanisch ingeregen. Het mes wordt vanaf de onderkant
aangedreven en zorgt daardoor niet a lleen voor een netjes afgesneden stofrand,
maar ook voor een veilig gebruik en een goed zicht. De b48 Funlock naait met een
snelheid van tot 1300 steken per minuut.

Stekenoverzicht

bernette 44 Funlock
Overlockmachine
De bernette 44 Funlock biedt talrijke praktische functies waarmee je gemakkelijk
in de wereld van het overlocken instapt. Met 15 steken heeft dit model een
overzichtelijk stekenaanbod. De fijnafstelling van de steken kan gemakkelijk met
de draaiknop aan de buitenkant van de machine worden ingesteld. Door de
markeringen in kleur en de inrijghulp voor grijper en naald gaat het inrijgen van
de machine heel eenvoudig. Het mes wordt van onderaf aangedreven, voor meer
veiligheid en een goed zicht. Ook de heldere LED-verlichting zorgt voor een goed
zicht, en snel is de b44 Funlock ook: ze naait tot wel 1300 steken per minuut.

Stekenoverzicht

bernette 42 Funlock
Coverlockmachine
De bernette 42 Funlock is een coversteekmachine met in totaal vier steken.
Professionele steken voor zomen, afwerkingen en boorden geven je naaiproject
direct een perfect uiterlijk. Met name rekbare stoffen of dunne breisels zoals jersey
kunnen met de b42 Funlock perfect worden verwerkt. Het inrijgen van de naald
en de grijper wordt ondersteund door een mechanische grijperinrijger en een
handmatige naaldinrijger, en een heldere LED-lamp geeft uitstekend zicht op het
grote werkoppervlak.

Stekenoverzicht

Comfortabel handvat
Modern, tweekleurig
Swiss Design

Heldere LED-verlichting
voor een goed zicht

Hoge steekkwaliteit
met snelheden tot
1300 steken per minuut

Differentieeltransport

Vanaf de onderkant aangedreven
mes voor een optimaal
zicht en meer veiligheid

Gemakkelijk inrijgen
via in kleur gemarkeerde
inrijgpaden

Veel ruimte door een groot
werkoppervlak (87 mm)

Accessoires in het grijperdeksel

Als het grijperdeksel open
staat, is een veiligheidsschakelaar geactiveerd

Inclusief groot afvalbakje

Steeksoorten

b48

b44

b42

Totaal aantal steeksoorten

23

15

4

5-draads veiligheidsnaad

–

–

4-draads veiligheidsnaad

–

4-draads overlock

–
–

4-draads / 3-naalds coversteek

–

3-draads / 2-naalds coversteek (breed /smal)

–

3-draads overlock (breed/smal)

–

3-draads super stretch

–

3-draads platte naad (breed/smal)

–

3-draads rolnaad

–

3-draads rolzoom

–
–

2-draads kettingsteek
2-draads overlock (breed/smal)

–

2-draads platte naad (breed/smal)

–

2-draads rolzoom

–

2-draads randafwerking (breed/smal)

–

Comfortabele eigenschappen
–

Ondergrijper-inrijghulp
Met kleur gemarkeerde inrijgpaden
Direct inrijgsysteem
De draadspanning is uitgeschakeld als de naaivoet omhoog staat
De steeklengte is instelbaar tijdens het naaien
Accessoires in grijperdeksel
Naailicht

LED

LED

LED

Veiligheidsschakelaar actief bij geopend grijperdeksel
Technische gegevens
–

Overlock-steekbreedte 3–7 mm
Coversteekbreedte 2,8 / 5,6 mm

–

Combi-steekbreedte 3–10 mm

–

Vanaf de onderkant aangedreven bovenmes

–
–

7-traps instelling naaivoetdruk
Rolzoomhendel in steekplaat geïntegreerd
Maximale naaisnelheid (steken per minuut)

–
1300

1300

1300

Standaardaccessoires
Standaardoverlockvoet
Bovengrijperafdekking

–

Handmatige naaldinrijger
Afvalbakje

–

Set naalden (ELX 705)
Gereedschap en accessoires in een aparte doos
Beschermhoes
Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. Wijzigingen met betrekking tot onderdelen en uitvoering blijven voorbehouden.

MAKERS MÓÉTEN

GEWOON MAKEN

Naai-instructies voor een shirt met watervalhals
Een chique look die casual elegantie uitstraalt! Wat dit shirt zo apart maakt, is het
verfijnde watervaleffect, met stof die mooi over de linkerschouder valt. Dit trekt de
aandacht. Ook de ingenomen driekwartmouwen zorgen voor een verfrissend effect,
zeker in combinatie met de heldere gele kleur. En de boorden van de mouwen en de
heupband zorgen ervoor dat het shirt steeds mooi zit.
De naai-instructies inclusief patroon zijn hier verkrijgbaar:
www.mybernette.com/yellow-shirt

bernette is een merk van de BERNINA Textile Group.
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