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SLIM NAAIEN
met de naaivoeten van PFAFF®

OPTIONELE ACCESSOIRES 
voor effectief en fantasievol naaien

Gasten verrassen?
Maak van „gewone“ zit- 
kubussen unieke blikvangers 
door ze opnieuw te bekleden 
en te versieren met prachtige, 
decoratieve steken van de 
expression™ naaimachine. 
Succes verzekerd!

Praktisch naaien
Ritsen inzetten, knopen aannaaien, altijd de 
goede afstand houden? De naaivoeten voor 
praktisch naaiwerk maken het naaien veel 
gemakkelijker en geven uw creaties  
een professionele look.

Perfect quilten  
Wie met de naaimachine quilt weet hoe 
snel dat gaat. De gewenste, handgemaakte 
uitstraling blijft dan nog gewoon behouden. 
Naaivoeten, aanschuiftafels voor de 
vergroting van het naaioppervlak e.d. zijn 
afgestemd op de wensen van de quiltster en 
zorgen voor een snel en mooi resultaat. Uw 
dealer geeft u graag een demonstratie.

Decoratief naaien
Een groot assortiment naaivoeten voor 
verschillende decoratieve effecten staat tot 
uw beschikking. U kunt bijvoorbeeld in één 
handeling linten, koordjes of wol vastnaaien en 
met decoratieve steken verfraaien. Dat is maar 
een van de vele ideeën. Effectief naaien - nog 
meer tijd voor creativiteit.

Het actuele PFAFF® naaivoeten- 
assortiment vindt u bij uw dealer of 
bekijk de naaivoetenfolder op de 
homepage van www.pafff.com 

Optionele accessoires vindt u in de online
accessoirecatalogus op www.pfaff.com
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PFAFF® kleuren touchscreen: Steken worden op ware grootte op het kleuren touchscreen getoond. 

Groot naaioppervlak: Veel plaats om te naaien en te quilten. Maar liefst 250mm ruimte rechts van de naald.

Het originele PFAFF® IDT™-systeem: Het ingebouwde dubbele stoftransport, alleen van PFAFF®! Absoluut gelijkmatig stoftransport van onder en boven.

Exclusief PFAFF® stekenpakket: Unieke en innovatieve steektechnieken: Zwevende steken, enkele, dubbele en drievoudige lintsteken en stapelsteken. 

Maxisteken: Prachtige, decoratieve accenten maakt u met de maxisteken van PFAFF®. Deze kunnen in een breedte tot 52 mm worden genaaid.

26 maxi monogrammen en twee tekens 

Exclusieve PFAFF® Stitch Creator™ functie: Ontwerp zelf nieuwe 9 mm steken of bewerk de ingebouwde steken voor nog meer creativiteit.

Enkelmotiefprogramma: Stel het exacte aantal steken of aantal reeksherhalingen in dat u wilt naaien. 

Patchworkprogramma: Eenmaal genaaid, onthoudt de machine de naadlengte en herhaalt deze zo vaak als u wilt. 

Naaifuncties: Automatische persvoetlichter, naaldstop omhoog/omlaag instelling, start-/stoptoets, herstart steek, onmiddellijk afhechten, draadafsnijder, snelheidsregeling. 

Elektronisch draadspanningssysteem: Voor steken en technieken wordt de beste spanning elektronisch ingesteld.

PFAFF® kwaliteitssteken: Grote keuze uit nuttige steken en siersteken, perfect genaaid tot 9 mm.

PFAFF® creative signature™ naaiprogramma’s: Tapering van alle 9 mm decoratieve siersteken, stitch positioning, spiegelfunctie, steekdichtheid, 

tweelingnaaldprogramma. Sensormatic knoopsgaten: Voor perfecte knoopsgaten, welke stof u ook gebruikt.

37 Naaldposities: Voor perfect doorstikken of langs de rand naaien. Zeer handig bij het inzetten van ritsen of passepoils.

Naaien uit de vrije hand: Kies uit drie modi: Quilten-/naaien-/stoppen uit de vrije hand.

Persoonlijk menu: Bewaar uw zelf ontworpen steken of stekenreeksen.

Quick help: Betekenis van symbolen wordt op het kleuren touchscreen getoond.

Diverse naaivoeten inbegrepen: U kunt direct aan de slag.

Rechtstiksteekplaat: De perfecte hulp bij het naaien van rechte steken met een rechte steek-accessoire. Voor nauwkeurige rechte steken.

Sensor voor rechtstiksteekplaat: Het zekere voor het onzekere! Als de rechtstiksteekplaat is bevestigd, kan de naald niet onbedoeld de steekplaat raken. 

Ingebouwde draadinsteker: De draad is snel ingeregen.

Revolutionaire LED-verlichting: Extreem gelijkmatige verlichting van het naaioppervlak.

Onderdraadsensor: Er verschijnt een melding op het scherm als de onderdraad opraakt.

Elektronische kniehevel: Voor het omhoog en omlaag brengen van de naaivoet - zo kunt u uw naaiproject handig met de hand blijven leiden.

Klemvrije grijper: Geen verknoping van draden.

Rechtstreeks spoelen vanuit de naald: Comfortabel - de draad opnieuw inrijgen is niet nodig.

Altijd up-to-date. Voor een update van uw naaimachine kunt u de nieuwste programmaversie van internet op een USB-stick downloaden.

Talen: Kies uit 12 talen in het instellingenmenu.

Ingebouwde stylushouder: Bewaar uw stylus bij uw naaimachine. Altijd handig bij de hand.

Harde kunststof beschermkap: Bescherm uw naaimachine tegen stof en tijdens transport.

Liniaal in zowel inches als centimeters op de grondplaat: Handig en direct meten op uw PFAFF® expression™ naaimachine.

Naailettertypes met hoofdletters en kleine letters: Voor het personaliseren van individuele projecten. 

Stekenbalans: Steken kunnen perfect aangepast worden. 

Extra accessoires: Er zijn vele optionele accessoires leverbaar. Vraag uw dealer. J J
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