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Kan du lide at være kreativ? Leder du efter en robust, let anvendelig symaskine, der kan følge 
dig gennem tykt og tyndt? Og alt sammen til en rimelig pris? Så er modellerne i bernette 
05-serien lige noget for dig! De hedder b05 CRAFTER og b05 ACADEMY. Og det er på tide, 
at I lærer hinanden at kende! 



bernette 05 ACADEMY

Bernette 05 ACADEMY er den ideelle symaskine til dig som er kreativ. B05 ACADEMY 
er udstyret med adskillige funktioner, bl.a. 30 eksklusive sting og en hurtig motor, så du 
hurtigt kan udføre dine vildeste ideer. For pillearbejdsprojekter, der kræver et langsommere 
tempo, er der mulighed for at reducere den maksimale syhastighed. Med de 12 inkluderede 
syfodsåler og en let påsættelig fingerbeskytter, er alle søm en leg at anvende. Du får endnu 
mere syrum med det store bekvemmelige forlængerbord. Hvem ved, hvilke ideer du får i 
morgen? B05 ACADEMY er der altid, når du behøver den.



bernette 05 CRAFTER

Bernette 05 CRAFTER er symaskinen til den kreative allrounder. Du kan lave enkle 
 projekter, smukt tøj eller trendy tilbehør på kort tid. B05 CRAFTER er supernem at bruge. 
Du har perfekt overblik over alle kontrollerne. Med de 30 eksklusive sømme inkluderet, 
såsom super-stræksøm og tæppesøm, tilbyder den alt, hvad du har brug for. Stingene 
kan  indstilles op til en bredde på 6 mm og en længde på 4 mm. Syningen oplyses af 
de to LED-lys i to forskellige positioner. Perfekt til natteravne! Med de 6 medfølgende 
syfodsåler har du altid den rette til hver stingtype. Kom i gang med at sy dine egne krea-
tioner. Uanset om du laver dem af fint stof eller stærkt denim, vil maskinen hjælpe dig i 
mål. Tiden er inde for mere gør-det-selv i dit liv!



Sammenligning af funktioner b05 ACADEMY b05 CRAFTER

Generelle funktioner

Maskintype Symaskine Symaskine

Gribersystem Drop-in Drop-in

Plads til højre for nålen 165 mm 165 mm

Syfodstrykket manuelt justerbart

Overtrådsspænding manuelt justerbar 

Manuel trådskærer

Halvautomatisk nåletråder

Sylys 2 LEDs 2 LEDs

Syning

Maks. syhastighed (sting pr. minut) 1100 spm 1100 spm

Justerbar maksimal syhastighed –

Maks. stingbredde 6 mm 6 mm

Maks. stinglængde 4 mm 4 mm

Manuelt justerbar stingbredde

Manuelt justerbar stinglængde

Samlet antal sting 30 30

Super stræksting/Lycrasting

Tæppesøm

1 trins-knaphul

Manuelt justerbar nåleposition

Optrækkelig transportør

Standardtilbehør

Samlede syfødder (såler) inkluderet 12 6

Zigzagfod

Zigzagfod med non-stick sål valgfri

Knaphulsfod med forlænger

Lynlåsfod

Usynlig lynlåsfod

Overlockfod

Blindstingsfod

Stoppe-/Broderifod valgfri

Knapisyningsfod valgfri

Sømfolder valgfri

Åben broderifod valgfri

Kantstikningsfod valgfri

Højdeudligningsværktøj

Forlængerbord valgfri

Fingerbeskytter valgfri

BERNINA-nålesæt

Ikke alle modeller og tilbehørsdele fås i alle lande. Med forbehold for ændringer i funktioner og design.



Justerbar nåleposition

Udtrækkelig overtransportør  
til syning og frihåndssyning

Den integrerede tilbehørskasse 
hjælper med at holde  tingene 
i orden

Nåletråderen hjælper til at 
tråde nålen

Integreret trådskærer til 
 trådskæring med kun en 
 håndbevægelse

Syinstruktioner til en jeans-rygsæk

Denne seje jeans-rygsæk er et trendy genbrugsprojekt.  
Og det bedste er, at den er hurtig og nem at sy. Find et  
par gamle jeans, og vis, hvad du kan lave!  Syinstruktionerne  
fås her:

www.bernette.com/jeans-backpack

Optimale sting, selv med tykke 
stoffer takket være justerbart 
syfodstryk og overtrådspænding



Udvalg med 30 eksklusive  
sting

Hastighed op til 1500 sting 
 pr. minut 

2 klare LED-lys sikrer optimal 
belysning af syområdet

Praktisk drop-in gribersystem 
til hurtig trådning af trådspole

Syinstruktioner til en skjortebluse

Har du brug for en ny bluse eller skjorte? Noget moderigtigt, som ingen andre  
har? Noget, der er hurtig og nem at lave? Så har vi det helt rigtige til dig! 
 Syinstruktionerne, inklusive mønsteret, til denne fantastiske skjortebluse med 
blomsterprint findes her:
 
www.bernette.com/shirt-blouse 

Maks. stinglængde justerbar 
op til 4 mm 

Maks. stingbredde justerbar 
op til 6 mm
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Bernette er et mærke tilhørende BERNINA Textile Group.


