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Basistechnieken
Bijgeleverde accessoires: 
Standaardnaaivoet 0, Transparante naaivoet 1, Blindzoomvoet 3, Ritsvoet 4, Vierstaps 
knoopsgatvoet 5A

140s

FASE 1 - Basistechnieken
TECHNIEK NAAIEN VERTELLEN

DEMO GEREED

NAAIT ALLE TYPES EN 
DIKTES STOF

stof: Normale geweven stof, tricot en denim.
selecteer: Draai de knop op de rechte steek.
stel in: Klik naaivoet 0 op de machine.  
•	 Steeklengte:	2,5	
•	 Steekbreedte:	0
•	 Spanning:	4
naai:	Vouw	de	stoffen	dubbel.
•	 Naai	een	naad	van	1,5	cm	langs	de	vouw	en	

naai zonder te stoppen over de stoffen heen. Naai 
eerst de normale geweven stof, dan het tricot en 
dan het denim

•	 Vouw	de	naad	in	het	denim	naar	één	kant	en	stik	
hem	door	om	een	naad	in	een	spijkerbroek	na	te	
bootsen.

•	 Vouw	de	“jeanszoom”	omhoog.
•	 Naai	de	naad.

•	 Met	PFAFF® naait u zonder stress en met plezier - 
welk type stof u ook kiest. 

•	 Naai	soepel	en	zonder	moeite	over	dik	denim	of	
door dunne tricot en iedere andere stof. 

 

Eigenschappen van de smarter by pfaff® 140s naaimachine
•	 GeïnteGreerde draadinsteker -	-	Maakt	het	inrijgen	van	de	naald	snel	en	gemakkelijk.

•	 Verstelbare steekbreedte Van 6 mm - Handig voor alle soorten naaiwerk, zoals applicaties, stoppen en 
decoratieve	technieken.	U	bereikt	eenvoudig	het	gewenste	resultaat.

•	 pFAFF® oriGineel naaiVoetensysteem	–	Met	vijf	verschillende	naaivoeten	voor	al	uw	basiswensen	en	
veel	extra	te	leveren	accessoires	om	uw	naaimogelijkheden	uit	te	breiden.

•	 led-lampjes	–	Lichtbron	die	lang	meegaat	en	uw	naaiprojecten	helder	verlicht.

•	 Harde bescHermkap - Beschermt uw naaimachine tijdens het vervoer en houdt de machine stofvrij.

•	 21 steken inclusief nuttige steken, decoratieve steken, elastische steken en een vierstaps knoopsgat.

•	 optimaal transport – Transporteur met zeven tanden ondersteunt de stof aan alle zijden van de naald 
en transporteert uw stof perfect, zodat u glad en rimpelloos kunt naaien.

•	 HandiGe knoppen – Alle knoppen zijn duidelijk gemerkt om de selectie/afstelling snel en eenvoudig te 
maken.
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FASE 1 - Basistechnieken
TECHNIEK NAAIEN VERTELLEN

PROFESSIONELE 
KNOOPSGATEN

stof: Normale geweven stof en versteviging.

selecteer: Draai de knop op 1  van het knoopsgat; de 
eerste kolom.
stel in: Klik de knoopsgatvoet 5A op de naaimachine 
Controleer of de schuif helemaal vooraan staat.
•	 Steeklengte:	knoopsgatgedeelte
•	 Steekbreedte:	6
•	 Spanning:	3

meet: Leg uw knoop tegen de markeringen op de 
naaivoet	om	de	lengte	van	uw	knoopsgat	te	bepalen.

naai: Vouw de stof doormidden met versteviging tussen 
de lagen.
•	 Leg	de	stof	onder	de	naaivoet.	Denk	eraan	dat	het	

knoopsgat eerst achteruit wordt genaaid.
•	 Laat	de	naaivoet	zakken.
•	 Naai	achteruit	tot	de	gewenste	lengte	van	het	

knoopsgat.

•	 Draai	de	knop	op	 4

2

. Naai enkele trenssteken.

•	 Draai	de	knop	op	
3

. Naai de lengte van de eerste 
kolom vooruit.

•	 Draai	de	knop	op	 4

2

. Naai de laatste trens.

•	 Een	knoopsgat	maken	is	net	zo	eenvoudig	als	tot	
vier tellen.

•	 De	markeringen	op	de	naaivoet	zorgen	dat	u	de	
juiste maat knoopsgat kunt instellen voor uw knoop.

•	 De	knoopsgatvoet	is	groot,	zodat	de	stof	stabiel	
vast wordt gehouden. Door de opening in de 
naaivoet ziet u hoe het knoopsgat wordt gevormd.

MEERDERE 
NAALDPOSITIES

stof: Normale geweven stof.

selecteer: Draai de knop op de rechte steek.
•	 Steeklengte:	2,5
•	 Steekbreedte:	0
•	 Spanning:	4

stel in: Klik naaivoet 0 op de machine. 

naai:	Naai	ongeveer	2,5	cm	met	een	enkele	laag	stof.

•	 Draai	het	steekbreedtewieltje	op	3	om	de	naald	naar	
rechts	te	brengen.	Naai	2,5	cm.

•	 Draai	het	steekbreedtewieltje	op	6	om	de	naald	
helemaal	naar	rechts	te	brengen.	Naai	2,5	cm.

•	 Absoluut	precies	naaien	is	eenvoudig	met	uw	
smarter by pfaff™ 140s naaimachine.

•	 Meerdere	naaldposities	maken	het	eenvoudig	om	
precieze naden te naaien, perfect door te stikken, 
passepoils te maken of een rits in te zetten.

APPLICATIE stof:	Een	vierkant	van	5	cm	quiltkatoen,	een	vierkant	
van 15 cm normale geweven stof en versteviging.

selecteer: Draai de knop op zigzag. 

•	 Steeklengte:	Knoopsgatgebied

•	 Steekbreedte:	4

•	 Spanning:	3	

stel in: Klik de transparante naaivoet 1 op de 
naaimachine. 

naai: Leg het vierkant met de print in het midden van de 
normale geweven stof met versteviging eronder.

•	 Pas	uw	stof	zo	aan	dat	de	beweging	naar	rechts	
van de naald op de kniprand van het vierkant met 
print komt.

•	 Naai	omlaag	langs	één	zijkant	van	het	vierkant.	

•	 Draai.	Naai	de	overige	drie	zijden.

•	 Houdt	u	van	applicaties?	Dat	is	eenvoudig	met	uw	
smarter by pfaff™ 140s naaimachine.

•	 De	steeklengte	en	-breedte	kunnen	volledig	worden	
aangepast zodat u eenvoudig de afwerking voor 
uw applicatie kunt maken die u wilt. 
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FASE 1 - Basistechnieken
TECHNIEK NAAIEN VERTELLEN

EENVOUDIGE 
BLINDZOOM

stof: Normale geweven wollen stof.

selecteer:	Draai	de	knop	op	blindzoomsteek	voor	
geweven stoffen.

stel in:	Klik	de	blindzoomvoet	3	op	de	naaimachine.	

•	 Steeklengte:	1	–	2

•	 Steekbreedte:	5

•	 Spanning:	3

naai: Vouw een zoom in een stukje wol.

•	 Pas	de	rode	geleider	aan	als	nodig	zodat	u	net	een	
draadje	van	de	vouw	grijpt	met	de	beweging	naar	
links van de naald.

•	 Naai	de	blindzoom	met	de	vouw	langs	de	rode	
geleider van de naaivoet.

•	 Uw	smarter by pfaff™ 140s naaimachine heeft twee 
blindzoomsteken:	één	voor	geweven	stoffen	en	één	
voor elastische stoffen.

•	 De	blindzoomvoet	die	bij	uw	accessoires	zit,	
kan nauwkeurig worden afgesteld voor perfecte 
onzichtbare	zomen	in	veel	verschillende	stoffen.

•	 De	blindzoom	is	perfect	voor	kleding	en	
woondecoraties.

•	 Wilt	u	nog	meer	zien?

FASE 2 - Meer technieken
TECHNIEK NAAIEN VERTELLEN

ZOOM- EN 
AFWERKSTEKEN

stof:	Sweatshirtstof	met	een	bocht	eruit	geknipt	langs	
één	rand	en	één	stuk	tricot,	dubbelgevouwen.

selecteer:	Draai	de	knop	op	de	gesloten	afwerksteek.

stel in:	Klik	de	blindzoomvoet	3	op	de	naaimachine.

•	 Steeklengte:	S1

•	 Steekbreedte:	5

•	 Spanning:	3	-	7

naai:	Leg	de	tricot	op	de	gebogen	rand.	Rek	het	iets	
uit en leg de knipranden op elkaar.

•	 Naai	langs	de	gebogen	rand,	met	de	beweging	
naar rechts van de naald van de rand van de stof 
af.

•	 De	afwerksteken	naaien	een	naad	en	werken	de	
randen	af	in	één	eenvoudige	stap.

•	 Gebruik	dezelfde	steek	voor	naden	in	elastische	
stoffen. 

•	 Uw	smarter by pfaff™ 140s naaimachine heeft 
verschillende afwerksteken, zodat u de juiste steek 
kunt kiezen voor uw techniek.

INGEBOUWDE 
DECORATIEVE STEKEN

stof: Normale geweven stof met versteviging.

selecteer: Draai de knop op de open schulpsteek. 

stel in:	Klik	de	transparante	naaivoet	1	op	de	
naaimachine.

•	 Steeklengte:	knoopsgatgedeelte

•	 Steekbreedte:	6

•	 Spanning:	3

naai: Naai een rij steken over het midden van de stof.

•	 Laat	de	klant	een	andere	steek	kiezen	en	naai.

•	 Uw	smarter by pfaff™ 140s naaimachine heeft 
decoratieve steken om uw project speciaal te 
maken.  

•	 Gebruik	speciale	garens	om	uw	steken	er	helemaal	
anders uit te laten zien.

Blijf de technieken demonstreren in Fase 2.
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