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bernette 25
Den computerstyrede bernette 25 er top-modellen i serien. Den 
har alt hvad unge kreative syersker har brug for – og det til en 
fremragende pris og kvalitet.
Førsteklasses kvalitet og høj nålegennemslagskraft kende-
tegner bernette 25. Alt i alt har bernette 25 over 155 sømme 
(deraf 25 pyntesømme) herunder et alfabet og tal. Bredden af 
pyntesømmene kan efter ønske justeres op til 7mm. Hukom-
melsesfunktionen giver dig mulighed for at gemme op til 30 
sømkombinationer. Udover kendetegn som hastighedsregula-
tor, start/stop-funktion og nålestop oppe/nede har bernette 25 
en automatisk hæftefunktion og et specielt klart sylys. Leveres 
med otte trykfødder som standard.

Totrins 
trykfodsløfter

Hvis ekstra kraftigt matriale eller 
flere lag skal sys, kan trykfoden 

med fodsløfteren løftes ekstra 
højt op (d.v.s. højre end standard 

højden for monteringen  
af skaftet).

Halvautomatisk
nåletråder

Den halvautomatiske nåletråder 
letter trådningen, da den fanger 
tråden og placere den præcist 

foran nålen. Du skal blot aktivere 
nåletråderen og tråden bliver 

trådet perfekt igennem nåleøjet. 
Uden stort besvær! 

Hurtigt sømvalg
De forskellige sømme vælges  
brugervenligt med sømvalgs-
hjulet. Det udvalgte sømnummer 
vises med røde digitaltal på  
den hvide front.

Forsænket håndhjul
Det indbyggede håndhjul til ma-
nuel styring af nål og transpotør, 
understreger det enkle design 
og er tilpasset  blo:c formen. 
Hertil kommer at håndhjulet ved 
den indbyggede konstruktion er 
perfekt beskyttet mod skader.

Klapdæksel og støvhætte
Åbner man det øverste dæksel, 
kan man ganske let betjene 
garnrulleholderne med tråd-
forløbet, trådspænding og hele 
spolesystemet. På indersiden 
af klapdækslet er der vist en  
sømoversigt. Efter syning lukker 
du dækslet igen. Så er din  
bernette altid beskyttet  
mod støv.

Oplev den nye bernette verden med flot design! 
Enhver af de fire modeller har meget at tilbyde: 
robust fundament, talrige funktioner og ungt 
design i en makant ny stil kaldet blo:c! Den glatte 
hvide overflade skinner som lak og fremhæver de 
flotte sorte flader. Den røde skærmtekst skinner 
igennem den hvide overflade. 

Ungt design – til alle aldre. Det er den nye  
bernette verden.   

bernette verdener kan downloades på
www.mybernette.com

Opdag bernette! 
Fire nye modeller i ungt design. 
Fire verdener fuld af inspiration. 
Det er den nye bernette verden. 

Sømvalg
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bernette 20
bernette 20 er en computermodel til den unge bruger med 
store krav. Sømpakken indholder 60 sømme, og er med en 
generøs maksimal stingbredde på optil 7 mm ideal til vidun-
derlige kreative udsmykninger. I det gennemsigtige vindue kan 
man til enhver tid kontrollere mængden af tråd på spolen. Med 
den praktiske start/stop-funktion kan man styre syprocessen 
uden brug af fodpedalen. Med funktionen nålestop oppe/nede 
gives mulighed for at fastlægge nålepositionen ved systop, det 
er f.eks en stor fordel ved syning af hjørner. Hertil kommer at 
syhastigheden trinløst kan tilpasses matrialet eller sværheds-
graden på de detaljer der skal sys. Der er allerede seks tryk-
fødder med i standard leveringen til din bernette 20.

bernette 15
Med sine  28 sømme og mange forskellige funktioner tilbyder 
bernette 15 en bred vifte af kreative muligheder. Det er den 
mere avancerede af de to automatiske modeller og ideelt eget 
til nybegyndere, der ønsker mere komfort til en overkommelig 
pris. Stingbredden af de seks pyntesømme kan varieres efter 
ønske op til maksimalt 5 mm. Den halvautomatiske nåletråder 
og den automatiske knaphulsfunktion med længde-målesystem 
er en velkommen hjælp i enhvert syprojekt. Maskinen leveres 
med seks trykfødder i standardtilbehøret.

bernette 12
bernette 12 er en automatisk symaskine og nybegynder  
modellen i bernette familien. Med 21 sømme – heraf to pynte-
sømme – og en maksimal stingbredde på 5 mm tilbydes der 
fremragende grundlæggende funktioner til en rimlig pris. Den er 
overskuelig, brugervenlig og er derfor perfekt til nybegyndere. 
Den halv automatiske nåletråder yder starthjælp, når tråden skal 
trådes. Standardtilbehøret  omfatter fire trykfødder, herunder en  
knaphulsfod, som kan bruges med den manuelle 4-trins-knap-
hulsfunktion og der skabes regelmæssige og flotte knaphuller.

* exklusive bernette funktion, tilmeldt patent

Oplev de nye 
bernette modeller 

hos din faghandler.

SømvalgSømvalgSømvalg

Generelle funktioner  bernette 25 bernette 20 bernette 15 bernette 12

Maskine type Computer Computer Automatisk Automatisk

Antal sømme i alt 155 60 28 21

Et- trins knaphul 10 10 1 4 -Trins

Nyttesøm 9 9 9 10

Pyntesømme 25 25 6 2

Quiltesømme 3 3 2 1

Stræksømme 11 11 10 7

Stoppeprogram 2 2 – –

Sktifttyper
1 

(95 Tegn)
– – –

Hukommelsespladser (Memory)
1 

(30 Søm)
– – –

Maksimal stingbredde 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Trinløs justerbar stingbredde • • • –

Maksimale stinglængde 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Forprogrammeret stingbredde og -længde • • – –

Gribersystem Drop in Drop in CB CB

Transpotør kan forsænkes • • • –

Undertråds- og overtrådsafskærer • • kun  
overtråd

kun  
overtråd

Justerbar trykfodstryk • • • •
Justerbar overtrådsspændning • • • •
Syning med dobbeltnål • • • •
Stort udvalg af Snap-on-trykfødder • • • •
Betjeningsfunktioner

Sømoversigt
 Multi-LED- 

Skærm*
LED-Skærm* LED* LED*

Sømvalg
elektronisk 

sømvalgshjul*
elektronisk 

sømvalgshjul*
Forsænket 

sømvalgshjul
Forsænket 

sømvalgshjul

Justering af søm (længde, bredde, 
spejlvende, dobbeltnålfunktion) • • 

(Længde & Bredde)
– –

Nem betjening i hukommelsen
(ændringer, tilføjelser, slet, slet alt) • – – –

Sylys 1 LED 1 LED Halogen Halogen

Automatisk nåletråder • • • •
Funktion nålestop oppe/nede • • – –

Hastighedsregulator • • – –

Automatisk fodpedal • • • •
2-Trins-trykfodsløfter • • • •
Friarm • • • •
Automatisk undertrådspoling • • • •
Tilbehør

Tilbehørsboks i friarmen • • • •
Støvhætte • • • •
Standardtilbehør

Trykfødder 8 6 6 4

Tilbehørssæt (ekstra garnrulleholder, 
3 griberspoler, nåle usw.) • • • •

Værktøjssæt (Skruetrækker, 
opsprætter, børste) • • • •


