
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time: Van mannelijke houthakkers blouse naar trendy rok! 

Wat is er nou leuker dan die ene blouse van bijvoorbeeld je vader, broer of vriend om te 

toveren naar iets trendy's voor jezelf? Nou, met deze werkbeschrijving kan ook jij dat!       Ik 

gebruikte voor dit project mijn B 480. De BERNINA 480 Special Edition geeft je ruimte voor 

creativiteit en haalt de designer in jou naar boven! De B 480 SE combineert op professionele 

wijze eenvoudige functies met innovatieve technologieën. Dit zorgt voor perfecte steken op 

allerlei materialen, van katoen en leer tot delicate stoffen. Deze machine is dus super handig 

om te gebruiken voor redesign projecten. 

Benodigdheden 

• Ruim vallende blouse naar keuze 

• Een goede stofschaar 

• De B 480 Special Edition 

• Lockmachine L 460 

• Naaigaren naar keuze 

• Terugtransportvoet #1 

• Knoop-aanzetvoet #18 

• Knoopgat-sledevoet #3C 

• Knoopsgatbeitel 

• Bewaar de knopen die je afknipt! 

Werkwijze 

1. Leg de blouse op een platte ondergrond en speld af hoe je de blouse wil knippen, 

houd hierbij rekening met je eigen taille-afmeting. Je kunt de rok natuurlijk 

aanpassen tot jouw persoonlijk gewenste lengte, zodat de rok helemaal in jouw eigen 

stijl is! 

2. Knippen maar!       

3. Vervolgens lock met je lockmachine de zijnaden af.  

    



 

4. Lock de bovenkant ook netjes af, speld deze om en leg er een zoom in. Ik doe dit 

met de terugtransportvoet #1. 

5. Maak nu met je knoopsgat–sledevoet #3C een knoopsgat aan de bovenkant van de 

rok, en maak deze open met je knoopsgatbeitel. 

6. Zet met behulp van Knoop-aanzetvoet #18 je knoop aan. 

7. Om de rok een extra leuke touch te geven, maak ik met de overgebleven stof 3 

ceintuurlusjes (2 aan de voorkant en 1 aan de achterkant). Hier kun je straks een 

leuk riempje in dragen!  

En klaar is Kees; you made it! 

Veel succes! Maak jij ook een tof redesign project? Deel dat dan op Instagram met 

#BERNINAredesign, tag ons of Facebook of deel het in de Blog Community!  

Groetjes,  

Diane van het BERNINA Team  

 



 

  

  


