De mechanische
				 klassieker

Het legendarische model 1008 is de laatste, geheel
mechanische naaimachine in het BERNINA assortiment
en sinds vele jaren een topper. Een uiterst eenvoudige
bediening, een fantastische BERNINA steekkwaliteit,
traploos verstelbare steeklengtes en
-breedtes, een slanke vrije arm, een transporteur,
die naar beneden kan worden gezet en een robuust
frame van metaal – dit geheel maakt van de 1008 de
ideale partner voor het naaien van kleding, cadeaus,
accessoires en quilts.
www.bernina.com

Creativiteit – gewoon gemakkelijk!
Steekkeuze
Bij de steekkeuze wordt de geschikte
naaivoet, de naaldstand, en de beste
steeklengte en -breedte door middel
van de steekkeuzetabel weergegeven.

Onderdraad opspoelen
De onderdraad wordt mooi regelmatig
opgespoeld. Als de spoel vol is, stopt de
machine automatisch en het garen kan
direct bij de spoel worden afgesneden.

Draadafsnijder
Als het naaiproject van de machine
moet worden weggenomen, kunnen de
draden eenvoudig worden afgesneden.
De boven- en onderdraad worden hierbij
veilig gefixeerd, totdat de machine
opnieuw wordt gestart.

Steekbreedte/naaldstand
5 steekbreedtes en 3 naaldstanden
kunnen gewoon met behulp van
de overeenkomstige knop worden
ingesteld.

Naaivoeten
De BERNINA 1008 is met de stabiele
en kwalitatief hoogwaardige BERNINA
naaivoet nr. 1 uitgerust. Het standaardpakket bevat eveneens een schacht
met de meest gebruikte naaivoetzolen.

Knoopsgat
Standaardknoopsgaten kunnen op een
hele eenvoudige manier in zes stappen
worden genaaid. De knoopsgaten zien er
bijzonder mooi uit als er bovendien een
vuldraad wordt meegenaaid.

Vrije arm
Met de bijzonder smalle vrije arm kunnen
ronde, gesloten delen – zoals kinderkleding,
mouwen, manchetten, kraagjes en broekzomen, heel gemakkelijk worden genaaid.

www.embroideryonline.com

Transporteur
Bij bepaalde werkzaamheden, bijv. bij het
stoppen, mag het naaiwerk niet worden
getransporteerd. De transporteur kan dan
met behulp van de knop naar beneden
worden gezet, zodat u de stof zelf kunt
geleiden – geheel naar wens.

www.bernina.com

Steeklengte
De steeklengte kan traploos worden ingesteld, d.w.z. dat u zelf kunt bepalen of de
steek bijv. 2,5mm, 2,6mm of 2,7mm lang is.

