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Wil je creatief worden en eigen dingen naaien? Of je  kleding veranderen en versieren? 
Dan zijn de nieuwe bernette  modellen in een stijlvol tweekleurig Swiss Design precies 
wat je zoekt! Ze zijn eenvoudig te bedienen, hebben talrijke  functies met zeer goede 
steekkwaliteit, zijn duurzaam en aantrekkelijk geprijsd. Beleef creatief plezier op hoog 
niveau en neem met minder geen genoegen.



bernette 38

De computergestuurde bernette 38 is het topmodel van de serie. Dit model heeft 
alles te bieden, wat je als creatieveling nodig hebt. In totaal heb je de keus uit 394 
steken, waaronder 67 decoratieve steken, 3 alfabetten (een daarvan cyrillisch) en 
8 knoopsgaten. Natuurlijk zijn er ook handige nuttige steken bij, zoals bijvoorbeeld 
een stretchsteek voor rekbare stoffen. De maximale steekbreedte bedraagt 7 mm, 
en naast praktische functies zoals de snelheidsregelaar, de start-/stoptoets en 
de naaldstop boven/onder biedt de bernette 38 ook een  helder naailicht, een 
naaldinrijger en een automatische en handmatige draadafsnijder. Bij deze machine 
worden standaard 8 naai voeten (zolen) en een grote aanschuiftafel meegeleverd.

Stekenoverzicht



bernette 37

De bernette 37 is het instapmodel van de twee bernette computermodellen. De 
machine heeft een groot prestatie vermogen en overtuigt door de voortreffelijke 
steekkwaliteit. Je hebt de keuze uit 50 verschillende steken met een maximale 
steekbreedte van 7 mm, waaronder decoratieve steken en stretch steken of 
knoopsgaten. Met de handige start-/stoptoets kun je het naaiproces ook zonder 
voetpedaal controleren. En met de naaldstop boven/onder kan de naaldpositie 
worden bepaald als je stopt met naaien, wat vooral handig is bij het naaien van 
hoeken. De naaisnelheid kan naar behoefte individueel worden aangepast, en 
dankzij de heldere LED- lampjes wordt het werkvlak steeds uitstekend verlicht. 
Bij deze  machine worden standaard 5 naaivoeten (zolen) meegeleverd.

Stekenoverzicht



bernette 35 

De bernette 35 is een mechanisch model zonder computerbesturing. De machine 
heeft een maximale steekbreedte van 5 mm en een stekenpakket van in totaal 
23 steken, waaronder nuttige en decoratieve steken inclusief een automatisch 
knoopsgat. Alles wordt met de drie draaiknoppen aan de voorkant ingesteld: de 
draadspanning, steekbreedte en -lengte, maar ook het selecteren van een steek. 
De hand matige draadafsnijder en de naaldinrijger helpen om efficiënt te naaien. 
Bij de bernette 35 worden standaard 7 naaivoeten (zolen) meegeleverd.

Stekenoverzicht



bernette 33

De bernette 33 is het instapmodel van de twee mechanische bernette modellen. 
Als basismodel is ze vooral geschikt voor beginners met weinig ervaring. De machine 
wordt ingesteld met de twee draaiknoppen aan de voorkant. Het steken aanbod 
omvat 15 steken met een maximale steekbreedte van 5 mm. Een naaldinrijger en 
een handmatige draadaf snijder helpen om snel en ongecompliceerd te naaien. Bij 
deze machine worden standaard 5 verschillende naaivoeten (zolen) meegeleverd.

Stekenoverzicht



Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. 
Wijzigingen met betrekking tot onderdelen en uitvoering blijven voorbehouden.

Algemene functies b38 b37 b35 b33

Machinetype Computer Computer Mechanisch Mechanisch

Bediening LCD-display LCD-display 3 draaiknoppen 2 draaiknoppen

Grijpersysteem Drop-in Drop-in CB CB

Lengte vrije arm rechts van de naald 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Max. naaisnelheid (steken per minuut) 820 spm 700 spm 860 spm 860 spm

Bovendraadspanning is handmatig instelbaar

Naaivoetdruk is handmatig instelbaar – – –

Handmatige draadafsnijder

Automatische draadafsnijder – – –

Start-/stoptoets – –

Naailicht LED LED LED LED

Naaldinrijger

Naaldstop boven/onder – –

Geschikt voor tweelingnaald

Snelheidsregelaar – –

2-traps naaivoetlift

Elektrisch pedaal

Aantal steken totaal 394 50 23 15

Aantal knoopsgaten incl. oogjes 8 (1-traps) 5 (1-traps) 1 (1-traps) 1 (4-traps)

Nuttige steken incl. stretchsteken 20 17 14 14

Stopsteken 2 2 – –

Decoratieve steken 67 19 8 –

Quiltsteken 25 7 – –

Alfabetten 3 (inclusief 
cyrillisch)

– – –

Maximale steekbreedte 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Maximale steeklengte 5 mm 5 mm 4 mm 4 mm

Transporteur verstelbaar

Geheugen – – –

Automatische garenwinder voor de onderdraad

Automatische afhechtfunctie – –

Standaardaccessoires

Naaivoeten (zolen) 8 5 7 5

Aanschuiftafel Optioneel – –

Beschermhoes Hardcover Softcover – –



Liniaal om snel afmetingen 
te controleren

Naaldstop boven/onder – 
individueel instelbare naaldpositie

Heldere LED-verlichting

Tweelingnaald-veiligheidsfunctie bij het wisselen 
van één naald naar een tweelingnaald

Handige opbergruimte 
voor accessoires direct 
in de vrije arm

Automatisch afsnijden van de draad

De naaldinrijger helpt bij 
het inrijgen van de draad



La met stekenoverzicht 
en korte handleiding

Tweelingnaald-veiligheidsfunctie bij het wisselen 
van één naald naar een tweelingnaald

Snelheidsregelaar voor 
individuele naaisnelheid

Handige drop-in-grijper 
met 7 mm steekbreedte

Start-/stoptoets om zonder 
voetpedaal te kunnen naaien

Afhechtfunctie voor direct en 
snel afhechten van een naad

Directe selectie van steken 
via toetsen

LCD-display voor een goed 
overzicht van alle instellingen



Naai-instructies voor een retrojurk 

Het ontwerp van deze elegante nauw aansluitende jurk met een iets klokkende 
rok en zwarte bolle knopen is duidelijk op de zestiger jaren geïnspireerd. Andere 
aantrekkelijke details zijn de voorpas met valse knoopsluiting, het beleg langs de 
zakken met zwarte bolle knopen op heuphoogte, de verborgen ritssluiting en de 
figuurnaden op de rug. De driekwart mouwen met figuurnaden maken de elegante 
look perfect af.

De naai-instructies inclusief patroon zijn hier verkrijgbaar:  
www.mybernette.com/red-dress



Naai-instructies voor een denim jurk 

Denim is een stof die nooit uit de mode raakt en wordt voor kleding gebruikt met 
een jonge, casual en ongecompliceerde uitstraling. Bovendien heeft je bernette 
naaimachine de kracht in huis om deze moderne A-lijn jurk van de bekende dikke, 
stevige stof te maken. Leuk zijn ook de metalen accenten van de schuif gespen en 
sluitingen. Een rits aan de linkerkant, een knoop met een knoopsgat op heuphoogte 
en zakken aan de achterkant.

De naai-instructies inclusief patroon zijn hier verkrijgbaar: 
www.mybernette.com/blue-jeans
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bernette is een merk van de BERNINA Textile Group.


