55 Fashion Edition

55
Fashion Edition

• Geavanceerd draadinrijgsysteem

Maak het ultieme fashionstatement

• Uit de vrije hand naaien

• Snel verwisselbare spoel
• LED-naaiverlichting
• Incl. vijf extra naaivoeten

Maak de meest
unieke mode!
Realiseer jouw eigen stijl met de Innov-is 55
Fashion Edition met al haar handige functies.
Of je net begint met naaien, of een ervaren
ontwerper bent, deze machine biedt onbegrensde mogelijkheden voor het omzetten
van jouw modedromen in indrukwekkende,
draagbare kleding.

D e w e r e ld
is jo u w c a tw a lk !
Optionele accessoires

Enkele van de vele handige functies:
• LCD-scherm Informatie over de steek in één
oogopslag. Duidelijke weergave van de steeklengte
en -breedte en de aanbevolen naaivoet.

Creatief naaivoetenpakket
Met 5 handige naaivoeten:

• Patronen combineren Creëer uw eigen steekpatronen door het combineren van wel 35 steken.

Kit voor creatief quilten
Grote aanschuiftafel,
vrijehand hulpstuk, quilt/watteergeleider, open quiltvoet,
boventransportvoet, 1/4
inchvoet met geleider.

• Steekbreedteregeling via snelheidsschuif Verander eenvoudig de breedte van de steken, tijdens het
naaien, met behulp van de schuifknop.
• Spiegelen Creëer een spiegelbeeld van uw stekenpatroon voor nog meer variatie in de steken.
•
•
•
•
•

F005N – Transparante quiltvoet
F067 – Pipingvoet
F004N – Blinde ritssluitingvoet
F021N – Bandvoet
F002N – Rolzoomvoet (7mm)

• Geavanceerd draadinrijgsysteem Het inrijgen
van de draad in de naald is zo eenvoudig: één
druk op de knop is voldoende.
• 80 voorgeprogrammeerde steken, waaronder
10 verschillende knoopsgaten Talrijke in de
machine geprogrammeerde steken bieden
creativiteit zonder grenzen.
• Snel verwisselbare spoel Plaats gewoon een
volle spoel en u kunt meteen aan de slag.

• Automatisch achteruit-/verstevigingsfunctie
Naait automatisch verstevigingssteken voor een net,
professioneel begin- en eindpunt van de stiklijn.
• Schuifknop voor snelheidsregeling De eenvoudige schuifknop regelt de naaisnelheid van langzaam
naar snel.
• Naaldstop positie Stel de naaldstand in, omhoog
of omlaag, wanneer de machine stopt. Een handige
functie, voor het naaien van perfecte hoeken of aan
elkaar naaien van quiltstukken.
• Stekengids Een afneembare gids die alle beschikbare steken toont.
• Harde beschermkap Voor een veilige bescherming
wanneer de machine niet in gebruik is.

• Gemakkelijke steekselectie Selecteer snel het
gewenste stekenpatroon met het overzichtelijke
bedieningspaneel.

Circulair hulpstuk
Creëer perfecte cirkels en bogen
van rechte, zigzag en decoratieve
steken met een doorsnede van 30
tot 130 mm. Gebruik de band- en
kordonneervoet voor opmerkelijke
finishing touches, met decoratief
garen, koord en bandjes.
Decoratief spoelhuis
Met het decoratieve spoelhuis
kunt u uw werkstukken
prachtig versieren met dikkere
decoratieve garens als
onderdraad (die niet door het
oog van de naald passen).
Grote aanschuiftafel
Vergroot het naaioppervlak
met de aanschuiftafel. Ideaal
voor het verwerken van grotere
naaiprojecten en quilts.

Incl. steken en letters

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu.

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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De Innov-is 55 Fashion Edition is uitgerust met
12 naaivoeten, incl. 5 bonusvoeten in het creatieve
naaivoetenpakket.

