BROTHER KD144s Kindernaaimachine

€ 129,00
Brother (kinder)naaimachine KD 144 S Little Angel
Eenvoudige mechanische naaimachine, ideaal voor jonge creatieve beginners vanaf 14
jaar!
Kenmerken:











14 naaifuncties
Gewicht 6k
Platliggend spoel, gemakkelijk in te brengen
Vrije arm
Ledverlichting
Achteruit-naaifunctie
4-staps knoopsgat
Vingerbescherming
Ook een handleiding op DVD
Bepaal zelf het ontwerp met de 3 bijgeleverde frontplaatjes

Geleverd met basisvoetjes en plastic beschermhoesje.

Pfaff ambition 610

€ 799,-De nieuwe Pfaff ambition 610 Het verschil zit ‘m in de details! Kleding, accessoires en
woondecoraties maken.
De PFAFF ambition 610 naaimachine is vernieuwd, completer en dus vol creatieve
verrassingen. Ontdek de PFAFF ambition 610, voel het verschil. Achter de strakke lijnen
vindt u de meest moderne functies. Het originele IDT™ systeem en het grafische display met
hoge resolutie zijn unieke functies en zullen u aangenaam verrassen.
Het originele PFAFF IDT™ systeem Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en
onderaf. Het IDT™ systeem is ideaal voor de quiltster en naaister! IDT™ werkt met alle
steken, zowel vooruit als achteruit, welke steeklengte of -breedte u ook gebruikt.
Grote naairuimte De naairuimte rechts van de naald is 200 mm dit is fantastisch voor grote
naaiprojecten, bijvoorbeeld een quilt.
110 verschillende steken Een groot aantal verschillende prachtige 7 mm-steken, inclusief
nuttige steken, knoopsgaten, decoratieve steken, quiltsteken, kruissteken en ajoursteken.
Eenstaps knoopsgaten maken U kunt eenvoudig automatische knoopsgaten maken met
PFAFF ambition 610. Er zijn maar liefst 6 verschillende knoopsgaten waar u uit kunt kiezen.
Start/Stop toets: Naaien zonder pedaal Deze keuze knop maakt het naaien van lange naden
en naaien uit de vrije hand nog eenvoudiger. Omdat u uw voet niet op het pedaal hoeft te
houden.
LED-verlichting De heldere lampjes verlichten uw hele naaigebied, zo kunt u naaien zonder
hinderlijke schaduwen op uw werk.
Ingebouwde draadinsteker Gemakkelijk en snel de draad door de naald steken met de
ingebouwde draadinsteker
Naald omhoog/omlaag De naald blijft na een druk op de toets in de stof staan voor het
eenvoudig draaien van naaiprojecten.
Ingebouwde help toets Infotoets indrukken en alle belangrijke naaiaanbevelingen
verschijnen op het scherm.

Spiegelen Horizontaal spiegelen voor meer variatie tijdens het naaien.
Naaivoetdruk handmatig aanpassen De naaivoetdruk is apart in te stellen voor speciale
steektechnieken en voor optimale verwerking van dikke, dunne of elastische stoffen.
29 naaldposities 29 verschillende naaldposities voor perfect doorstikken of langs randen
stikken. Heel fijn bij het inzetten van ritssluitingen of paspels.

Pfaff Smarter 160S

VAN € 329,00

VOOR € 296,00

Meest uitgebreide Smarter by PFAFF met 23 steken en automatisch knoopsgat!
De ideale machine voor de beginnende naaister en de eenvoudige
verstelwerkzaamheden. Smarter by PFAFF, ontworpen en ontwikkeld door PFAFF.
De machine heeft 23 verschillende steken, is geschikt voor alle stofsoorten en wordt
geleverd inclusief Nederlandse handleiding, harde beschermkap en twee jaar garantie.
De draad kunt u eenvoudig door het oog van de naald rijgen met de ingebouwde draad door
de naaldsteker.
Daarnaast kunt u eenvoudig de lengte- en breedte van iedere steek aanpassen met de
individuele lengte- en breedteknoppen.

Janome Skyline S3

€ 899,-Zeer sterke en ruime naaimachine met automatische draadspanning, knipfunctie, 120
steken, aanschuiftafel en een alfabet. De Skyline S3 kent een steekbreedte van 7 mm.
De Skyline S3 is voorzien van 120 steken, waaronder automatische knoopsgaten en letters en
cijfers. Met 210 mm ruimte rechts van de naald kunt u ook comfortabel werken met grotere
projecten. Bijzonder aan de Skyline S3 zijn de automatische draadspanning en de
automatische knipfunctie. U werkt dus altijd met een juiste draadspanning en na het afhechten
van uw stof, wordt de draad afgeknipt. Bovendien is de machine trillingsvrij en geluidsarm.
Een echte aanrader! De Skyline S3 wordt geleverd inclusief 7 naaivoeten, aanschuiftafel,
harde beschermhoes, Nederlandse handleiding en 5 jaar garantie.
Eigenschappen:




















Sterke computernaaimachine
Geschikt voor alle stofsoorten
120 steken
Letters en cijfers
Tot 7 mm steekbreedte
Automatische draadspanning
Knipfunctie
Snelheidsregelaar, start/stop toets en naaldstandknop
Draad door de naaldsteker
210mm werkruimte
Persvoetdrukregelaar
LED verlichting
Vrije arm
Achteruit naaien
Tot 820 steken per minuut
91 naaldposities
Extra hoge naaivoethoogte
Tweelingnaaldfunctie
Trillingsvrij en zeer geluidsarm

Janome Sewist 8318

€ 269,00
Creëer uw eigen home decoraties en uw andere naai projecten snel en gemakkelijk. De 8318
heeft 20 ingebouwde steken w.o. stretch- en overlocksteken. Een 4-staps knoopsgat.
Hij biedt u de luxe van duurdere machines in een voordelige prijsklasse zoals een plat liggend
roterend spoelhuis en een regelbare persvoetstangdruk.
Een zeer complete machine naait goed door dik, dun, synthetisch en alle andere stoffen.
Eigenschappen:








Ingebouwde draad afsnijder
Vrije arm
Regelbare persvoetstangdruk
Verzinkbaar transport
Magnetische horizontaal roterende grijper
Accessoires netjes opgeborgen in aanschuiftafel
Zachte kunststof stofhoes

Pfaff select 3.2

€ 629,95
Pfaff heeft als een van de weinige naaimachines een ingebouwd dubbel transport, afgekort
IDT.
Dit is een extra mini voetje achter je normale voetje dat aan de bovenkant van de stof mee
loopt, en de stof mee naar achteren trekt. Je kunt dit extra voetje makkelijk uit trekken
wanneer je het nodig hebt. Bv bij dikke stoffen, gladde stof of als je de ruiten op elkaar wilt
hebben. Bij de naaimachine zitten speciale voetjes met aan de achterkant een uitsparing,
waar in het IDT systeem in past en hem de ruimte geeft om mee te lopen over de stof.
Bijvoorbeeld bij de knoopsgatvoet zit deze uitsparing niet en kan het extra voetje dus niet
mee lopen, hoeft ook niet bij knoopsgaten.
Pfaff Select 3.2
De Select 3.2 is een stevige naaimachine met een sterke motor. Gaat overal doorheen ook
door spijkerstof en dun leer, samen met het IDT is het een feest om mee te naaien. Ook
quilten gaat heerlijk en de machine zoemt als een bijtje. Je zult er lang plezier aan beleven.
De Pfaff 3.2 heeft natuurlijk een vrije arm en een opbergdoos die je er makkelijk af kunt
halen. Er zit een harde kap over om de machine netjes op te bergen. Ook krijg je er div
voetjes bij. De Pfaff 3.2 is een modern ogende naaimachine.

Eigenschappen:









IDT ingebouwd dubbel transport
Sterk en degelijk
Geen poespas
Lange steek lengte voor dikke stoffen 6 mm
Goede steken kwaliteit
Alle goede stretch-steken
Goede prijs/kwaliteit verhouding
Gaat lang mee

Bernina L450 Overlockmachine

€ 699,-Bernina L450 overlock machine
Hoogwaardige steken
Geen golvende of lubberende naden
Snel en soepel bij elke snelheid
Eenvoudig en ergonomisch inrijgen met de kleurcode inrijg route. Goed verlicht, grote
naairuimte
Ingebouwd rolzomen voor zeer eenvoudig en snel schakelen tussen gewone lock steek en
rolzoom steek
Eigenschappen:
• 4 draads overlock
• 3 draads overlock
• 3 draads rolzoom
• 2 draads overlock
• 2 draads rolzoom
• Doortrek inrijg systeem
• Draadinrijghulp voor gemakkelijk inrijgen ondergrijper
• Instellen steeklengte en -breedte aan de buitenzijde van de machine
• MTC micro thread control voor steekbreedte instellingen van 3 tot 9mm
• Automatisch ontkoppelen draadspanningen bij omhoog zetten van de persvoet
• Ingebouwde rolzoom hendel
• Variabele persvoet druk regeling
• Elektronisch voetpedaal
• Inrijggids op machine
• Accessoires weggewerkt in de grijperklep
• Doortreksysteem voor inrijgen
• Mesbreedte instelbaar door knop aan zijkant machine
• Regelbare spanningen
• Klik klak voeten

Lewenstein 700D Lockmachine

Van € 349,00 voor € 299,00
LEWENSTEIN 700DE: Snel en eenvoudig.

Dankzij de 1300 steken per minuut, het eenvoudig inrijgen en de automatische draadinleiding
van de onderste grijper, kunt u snel en moeiteloos aan uw naaiplezier beginnen.
Deze overlockmachine heeft ingebouwde rolzoom dus ook heel simpel rolzomen.
zware electronische motor dus ook geschikt voor dikke stoffen.

