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Beste hobby-naaister,
Naai nog creatiever en eenvoudiger met de juiste SINGER® naaivoeten. Of u nu naait, quilt of borduurt, er is altijd een naaivoet die
precies bij u past. Decoratief naaien, naaiprocessen vereenvoudigen, tijd besparen, nog meer naaiplezier beleven; het kan allemaal
met de juiste naaivoet.
Zo vindt u de naaivoet die bij uw SINGER® past:
1. Kijk eerst welke SINGER® naaimachine u heeft
2. Alle huidige en recente modellen vindt u op pagina 6, 7 en 8
3. In de lijst vindt u de bijbehorende naaimachinecode. Met de code
kunt in alle rust door deze brochure bladeren en op zoek gaan
naar de juiste naaivoet.
Wij wensen u veel plezier bij het uitwerken van al uw creatieve
ideeën!
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Machinecodes

M

Machinecode MA
voor naaimachinemodellen:
M-Line
M1500, M1600, M2100, M2400, M3200, M3300,
M3400, M3500
Locust
1507, 1507WC, 1525 / 1725, 1748, 8280, 8280L, 8280 SMART II
Simple
1732, 2932, 3116, 3221, 3232, 3210 Simple, 3223 Simple, 3229 Simple
Mercury I
1105, 1116, 1120, 1130, 7020
Promise
1408, 1409, 1412 Promise, 1512 Promise II
Tradition
2250, 2259, 2263, 2273, 2277, 2282
Fashion Mate
3333, 3337, 3345

Machinecode MB
voor naaimachinemodellen:
Heavy Duty
4411, 4423, 4432HD, 5511, 5523, 5532, 44S
Talent
3321, 3323S, 3323

Machinecode MC
voor naaimachinemodellen:
Fashion / Inspiration
4205, 4206, 4210, 4212, 4218, 4220, 4228

C

Machinecode CA
voor naaimachinemodellen:

C-Line
C520, C527, C570
Brilliance
5400, 5500, 6160, 6180, 6199, 6699
Starlet Starlet
6660, 6680

6
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Machinecodes
Machinecode CB
voor naaimachinemodellen:
Curvy
5625, 8763, 8767, 8770, 8780, Athena 2009
One / 160
Singer One, Singer One Plus, 70, 8768
Cosmo / Confidence
S800, 5625, 7256, 7256 HC, 7258, 7285Q Patchwork,
7410, 7412, 7422, 7424, 7426, 7430, 7436, 7442,
7444, 7446, 7448, 7462, 7463, 7464, 7466, 7465,
7467, 7467S, 7468, 7469, 7469Q, 7470, 7563, 7640

C

Machinecode CC
voor naaimachinemodellen:
9900
Quantum 9910, Quantum 9920, Quantum 9940,
Quantum 9960, 9985 Quantum Stylist Touch,
Quantum Stylist, 9970, C120, C230, C250, C430

< Machinecode CD
voor naaimachinemodellen:
IEF RANGE
C240

Machinecode CE
voor naaimachinemodellen: >

Computerized
2010, 7140, ET-1, Futura 4060, H74, Stylist 9100, 9340, 9100 Professional
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Machinecode EA
voor naaimachinemodellen:

E

Futura
FQ-4, SEQS-6000, SEQS-6700,
5 Futura Quintet, 8500Q Modern Quilter,
XL400, XL420, XL550, XL580
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Machinecodes

E

Machinecode EB
voor naaimachinemodellen:
Superb | Legacy
EM200, SE300, SE340, C440Q, C440

Machinecode EC
voor naaimachinemodellen:
Futura
CE100, CE150, CE180, CE200,
CE250, CE350, SES1000, SES2000

S

Machinecode SA
voor lockmachinemodellen:
14CG / 14ET / 14HD / 14SH
14CG-754, 14ET-754, 14SH-644, 14SH-654,
14SH-744, 14SH-754, 14SH-764, 14HD854

Machinecode SB
voor lockmachinemodellen:
14J
14J250, 14J334

Machinecode SC
voor lockmachinemodellen:
14T
14T957DC, 14T967DC, 14T968DC,
14T970C, 14-78
8
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Nuttig
naaien
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Nuttig naaien

Universele
naaivoethouder
De universele naaivoethouder is
een naaivoetadapter waardoor u
vele optionele SINGER® klikaan naaivoeten kunt gebruiken.
Eenvoudige bevestiging: Gebruik
de hefboom aan de achterzijde
om de snelsluiting te ontkoppelen.
Daarna kan de klik-aan naaivoet
eenvoudig worden aangebracht.
Art.nr. 250033996
Machinecode: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Universele naaivoet

Art.nr. 416128401
Machinecode: MA, MB

De universele naaivoet is geschikt
voor algemene naaitechnieken en
de meeste stofsoorten. Hij heeft
een brede opening zodat een
steekbreedte van 7 mm en een
rechte steek in een linker- of
rechterpositie mogelijk is. De
vlakke onderkant houdt de stof
perfect op zijn plaats - niets kan
verschuiven. Ook perfect voor het
verwerken van elastiek.

Art.nr. 270076251
Machinecode: CA, CB, EA, EC
10
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Nuttig naaien

Blindzoomvoet
De blindzoom is perfect voor het
naaien van onzichtbare zomen in
broeken, jurken, rokken, gordijnen
e.d. De zoom is vanaf de goede
kant niet zichtbaar. Dat geeft uw
project een professionele look.

Art.nr. 250034196, Machinecode: MA, MB, MC*
Art.nr. 250034296, Machinecode: MB, CA, CB, CC, CE, EA, EB,EC

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art.nr. 250033996

Kantafsnijder
De kantafsnijder snijdt en werkt de
stofrand af tijdens het naaien. Het
principe komt overeen met een
overlockmachine: Het mes snijdt
de stof tijdens het naaien weg en
de stofrand wordt tegelijkertijd
netjes afgewerkt. Zo krijgt u altijd
een professioneel resultaat.
Art.nr. 250036796				
Machinecode: MA, MC*

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996
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Nuttig naaien

Ritsvoet

Art.nr. 416128701

De ritsvoet is niet alleen handig
bij het inzetten van ritsen, maar
ook bij het innaaien van paspels
en het maken van mooie zomen
waarbij de ene stofkant dikker is
dan de andere. Deze naaivoet kan
zowel rechts als links van de naald
worden bevestigd. De uitsparingen
onder de voet bieden een optimale
geleiding van het ritsband of
dikkere stoflagen.

Machinecode: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC
*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996

Blinde ritsvoet
Met de blinde ritsvoet kunt u ritsen
onopvallend (blind) innaaien in
kledingstukken en woonaccessoires.

Art.nr. 250035396, Machinecode: MA, MC*, CB, CC, EC
Art.nr. 250040996, Machinecode: CD

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996

12

_Nähfußkatalog_A6_36s_dutch.indd 12

10.07.19 16:36

Nuttig naaien

Handmatige
knoopsgatenvoet
De handmatige knoopsgatenvoet
naait uw knoopsgat in vier stappen:
2 rupsen en 2 trenzen. Markeren,
naaien, snijden - zo eenvoudig
is het. Voor een perfect resultaat
adviseren wij het gebruik van een
inlegdraad en versteviging. Zo kan
niets verschuiven.
Art.nr. 250035496					
Machinecode: MA, MB, CB

Knopenaannaaivoet
De knopenaannaaivoet houdt de
knoop voor u vast terwijl u deze
met uw naaimachine vastnaait.
Dat bespaart tijd. De voet is ook
geschikt voor het aannaaien van
haken en oogjes. Afhankelijk van
uw model naaimachine gebruikt u
de transporteurhevel of gebruikt
u de afdekplaat voor de transporteur.
Art.nr. 250034396				
Machinecode: MA, MB, CB
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Nuttig naaien

Overlockvoet
De overlockvoet voorkomt het
rimpelen of uitrekken van stofkanten. Perfect voor het naaien
van elastische of wollen stoffen.

Art.nr. 250035896, Machinecode: MA, MC*

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996

Art.nr. 250035996, Machinecode: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Rimpelvoet
De rimpelvoet is perfect voor het
rimpelen van stoffen. U kunt één
stoflaag rimpelen of een stoflaag
rimpelen en deze tegelijkertijd op
een gladde stoflaag vastnaaien.
De voet heeft een grote naaldopening, geschikt voor meerdere
naaldposities. U kunt het beste
dunne tot normale stoffen
gebruiken.
Art.nr. 250035296
Machinecode: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC
14
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Nuttig naaien

Rolzoomvoet
De rolzoomvoet rolt de stof om
zodat de stofrand niet meer te zien
is. Dit zorgt voor een mooie kantafwerking en geeft een professionele look aan bijv. rushes, sjaals en
servetten. U kunt het beste dunne
tot normale stoffen gebruiken.

Art.nr. 416283901 		
Machinecode: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996

Glijvoet
Door een speciale coating is deze
naaivoet perfect voor het verwerken van moeilijk te transporteren
materialen zoals leer, plastic, vinyl
en oliedoek.

Art.nr. 250035696, Machinecode: MA, MB, MC*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC
Art.nr. 250041396, Machinecode: CD

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996
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Nuttig naaien

Rolvoet
De rolvoet is geschikt voor het
naaien van dikke, elastische en
niet elastische stoffen en stoffen
met een hoogpolige structuur.
Ook geschikt voor het verwerken
van leer, kunstleer en kunststoffen. De brede rol aan de
voorkant en de kleinere rollen
aan de achterkant zorgen voor
een gelijkmatig transport.
Art.nr. 270076292		
Machinecode: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Paspelvoet
De paspelvoet zorgt voor een
professioneel resultaat bij het
inzetten van kant-en-klare
paspels. U kunt met deze voet
ook zelf paspels maken door een
koord in stof te naaien. Door het
transparante materiaal heeft u
goed zicht op de paspel en de
steek. Zo kunt u precies zien waar
u naait en, als dat nodig is, de
naaldpositie aanpassen.
Art.nr. 250041596
Machinecode: CD
16
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De perfecte naald voor
uw project vindt u in de
SINGER® naaldcatalogus
Voor een perfect naairesultaat is niet alleen de
juiste naaivoet belangrijk, maar ook de juiste
naaimachinenaald. Verschillende naaitechnieken en diverse materialen vereisen
het gebruik van speciaal gevormde naalden.
Welke naald de juiste is voor uw
naaiproject vindt u op
www.singernederland.nl
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Decoratief
naaien
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Decoratief naaien

Cordonsteekvoet
De cordonsteekvoet is ook bekend
onder de naam „applicatievoet“.
Hij wordt gebruikt voor het naaien
van siersteken en applicaties
en voor het algemeen versieren
van stofoppervlaktes. Door de
uitsparing aan de onderkant van
de naaivoet wordt de steek netjes
genaaid.
Art.nr. 416128301, Machinecode: MA, MB, MC*

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996

Art.nr. 250036696, Machinecode: CB, CC, EB

Applicatievoet
De applicatievoet is ideaal voor
het appliqueren, het naaien
van siersteken en het versieren
van stofoppervlaktes. De grote
opening aan de voorkant van de
voet biedt vrij zicht op de steken
die u maakt. Bovendien zorgt de
uitsparing aan de onderkant van
de voet ervoor dat de genaaide of
versierde stof probleemloos kan
worden getransporteerd.
Art.nr. 250035796, Machinecode: MA, MB, CA, CB, CC
Art.nr. 270386023050, Machinecode: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB
Art.nr. 250040796, Machinecode: CD
20
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Decoratief naaien

Koordvoet
Met de koordvoet kunt u stofoppervlaktes met koordjes, speciaal
garen of dunne, wollen draden
versieren voor een prachtig, driedimensionaal effect. Door de openingen in de voet worden de koordjes
parallel en vlak gehouden. Daarna
worden ze bij het opnaaien door de
uitsparingen onder de voet geleid.
Ook geschikt voor het rimpelen van
stoffen.
Art.nr. 250034596, Machinecode: MA, MC
Art.nr. 250034696, Machinecode: MB, CA, CB, CC

Biezenvoet
Voor nostalgisch naaiwerk en het
versieren van kleding, tafellinnen
en beddengoed. Gebruik een
tweelingnaald. De uitsparingen
aan de onderkant zorgen ervoor
dat de biezen evenwijdig aan
elkaar lopen. Gebruik dunne tot
normale stoffen. Tip: Garen in een
contrastkleur maken de biezen
nog zichtbaarder.
Art.nr. 250036096, Machinecode: MC*, CB, CC, EA, EC

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996
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Decoratief naaien

Parelvoet
Met de parelvoet naait u heel
eenvoudig parels, koordjes, wollen
draden, pailletten e.d. op de
stof. De diepe uitsparing aan de
onderkant zorgt voor een perfect
transport.

Art.nr. 250041296
Machinecode: CD

Kantstikvoet
Met de kantstikvoet worden twee
delen stof, kant of band met de
stofkanten tegen elkaar aan
genaaid. Gebruik deze voet ook
om met uiterste precisie in de
naad te naaien of om decoratieve
kantafwerkingen te maken. De
verticale geleider in het midden
zorgt ervoor dat uw steeklijn altijd
perfect recht is.
Art.nr. 250040896
Machinecode: CD
22
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Decoratief naaien

Multi-line naaivoet
Met de multi-line naaivoet kunt u
rijen siersteken op gelijke afstand
van elkaar naaien. Gebruik de voet
ook als hulp bij het naaien van
zijwaartse steken. De markeringen
zorgen er bovendien voor dat u
met uiterste precisie een hoek kunt
naaien.
Art.nr. 250040496
Machinecode: CD

Draadopnaaivoet
De draadopnaaivoet is speciaal
ontworpen voor het versieren van
stofoppervlaktes met koordjes,
wollen draden, dik garen of bandjes.
Het oogje aan de voorkant van de
voet dient als geleiding voor het
koordje of garen.

Art.nr. 250041496
Machinecode: CD
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Decoratief naaien

Plisseerapparaat
Met het plisseerapparaat maakt
u eenvoudig gelijkmatige plooien
en ruches. Bevestig de plooien en
ruches tijdens het naaien direct op
een gladde stoflaag.

Art.nr. 2500270.01
Machinecode: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC
Art.nr. 250040596
Machinecode: CD

Bloemsteekvoet
Met de bloemsteekvoet kunt u
heel eenvoudig leuke effecten
zoals bloemen en andere ronde
versieringen naaien. Gebruik
verschillende garens, steken,
diameters en een tweelingnaald
om unieke ontwerpen te maken.

Art.nr. 250035196
Machinecode: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

24
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Patchwork
en
Quilten
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Patchwork en Quilten

Patchwork-/quiltvoet
De patchwork-/quiltvoet is perfect
voor het naaien van 6 mm (1/4“)
naden en daardoor ideaal voor
quiltwerk. Gewoon de stof langs
de rechterkant van de naaivoet
leiden.

Art.nr. 270 386005
Machinecode: CB, CC, EA, EC

Patchworkvoet 6 mm
Met de patchworkvoet 6 mm krijgt
u perfecte naadtoeslagen van
6 mm (1/4“). Ook zeer geschikt
voor kleine projecten met smalle
naadtoeslagen zoals baby- of
poppenkleding. De rode lijnen op
de voet helpen u om nauwkeurig
in de hoeken te draaien.
Art.nr. 2500267.01, Machinecode: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE ,EA, EC

*Voor de modellen 4208 en 4212 heeft u de optionele universele naaivoethouder
nodig art. nr. 250033996

Art.nr. 250041696, Machinecode: CD
26
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Patchwork en Quilten

Patchworkvoet met
geleider in het midden
De patchworkvoet met geleider in
het midden helpt u om perfect in
de naden van patchwork, quilts,
kleding of andere projecten te
naaien.

Art.nr. 250041196
Machinecode: CD

Free-motion/stopvoet
De free-motion/stopvoet zorgt voor
een goed zicht uit iedere hoek bij
het quilten of naaien uit de vrije
hand. De gesloten constructie
voorkomt dat het garen of de stof
in de voet vast komt te zitten heel handig bij het naaien van
kant.

Art.nr. 250034896
Machinecode: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA,EB, EC
* Niet voor model 4210, 4212 en 4220
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Patchwork en Quilten

Transparante
free-motion
applicatievoet
Door het transparante materiaal
en de grote opening van de naaivoet heeft u een optimaal zicht op
de steek tijdens het naaien.

Art.nr. 250041096, Machinecode: CD

Boventransportvoet
De boventransportvoet vergemakkelijkt het op elkaar laten aansluiten van strepen en patronen, het
naaien van meerdere quiltlagen
en het naaien van oneven en zeer
gladde stoffen. De ingebouwde
transporteur van de voet zorgt
samen met de transporteur van de
machine voor een optimaal stoftransport. De boventransportvoet
„pakt“ de bovenste stoflaag en de machine de onderste. Ruiten, strepen
en meerdere stoflagen - niets verschuift tijdens het naaien. Leer,
imitatieleer, suède maar ook andere moeilijk te verwerken materialen
worden optimaal getransporteerd.
Art.nr. 250035096
Machinecode: VOOR ALLE MODELLEN (m.u.v. CD)
28
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Patchwork en Quilten

Quiltgeleider
De quilt- of randgeleider is een
perfect hulpmiddel om bij het
quilten, doorstikken of naaien van
biezen nauwkeurige parallelle
stekenrijen op gelijke afstand te
maken. De geleider kan gebruikt
worden in combinatie met naaivoeten die achter bij de schacht
een opening hebben.
Art.nr. 6008001
Machinecode: VOOR ALLE MODELLEN
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Ontdek de wereld van
naai-, borduur- en lockmachines op
www.singernederland.nl
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Overlocken
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Overlocken

Elastiekvoet
Met de elastiekvoet kunt u elastiek
met een constante rekbaarheid
opnaaien.

Art.nr. 270 550621
Machinecode: SA

Blindzoomvoet
Met de blindzoomvoet wordt in
één handeling de zoom genaaid
en de stofrand afgewerkt.
De steken zijn alleen op de verkeerde kant van de stof te zien en
onzichtbaar aan de goede kant.

Art.nr. 270 550623
Machinecode: SA
32
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Overlocken

Rimpelvoet
Met de rimpelvoet kunt u snel en
perfect stof rimpelen.
U kunt één stoflaag rimpelen of
een stoflaag rimpelen en deze
tegelijkertijd op een gladde stoflaag
vastnaaien.

Art.nr. 270 550620
Machinecode: SA

Kantvoet
Met de kantvoet kunt u in één
handeling kant of andere delicate
stoffen aannaaien en de stofrand
netjes afwerken. Snel en
professioneel.

Art.nr. 270 550769
Machinecode: SA
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Overlocken

Parelvoet
De parelvoet is ideaal voor het
aanbrengen van verschillende
soorten parels, pailletten e.d.

Art.nr. 270 550624
Machinecode: SA

Paspelvoet
Perfect voor het eenvoudig naaien
van paspels.

Art.nr. 270 550622
Machinecode: SA
34
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Naaien

Borduren

To e b e h o r e n

Strijken

www.singernederland.nl

SINGER en het »S« symbool zijn officieel geregistreerde handelsmerken van Singer
Company Limited of de bij haar aangesloten ondernemingen © 2019
Technische wijzigingen en productwijzigingen voorbehouden.
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