
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time: Pimp je jeansjasje (of eenieder ander kleding stuk      ) 

We kennen het allemaal… Al die kledingstukken in onze kast waar we niets meer mee 

doen... Dat is perfect voor dit project! In mijn kast vond ik nog een oud spijkerjasje wat wel 

een leuk “oppimpje” kan gebruiken, namelijk een mooi borduursel op de rug van het jasje. 

Bij de aankoop van de BERNINA 790 PLUS Special Edition ontvang je nu ook een USB-

stick met meer dan 300 extra Special Edition borduurontwerpen. Zo kun je altijd prachtige 

borduursels creëren!  

Benodigdheden 

• Check je kast! Alles voldoet! 

• De B790 PLUS SE met borduurmodule 

• BERNINA V8 Software 

• Versteviging 

• Borduurgaren (Mettler) 

• Borduurring 

• Een beetje geduld       

Ontwerp 

Voor mijn project kies ik een zonnebloem. Met onze eigen BERNINA V8 software pas ik 

deze helemaal naar mijn eigen wens aan. Ben je klaar met je ontwerp? Sla je werk op op 

een USB- stick en zet deze op je BERNINA naaimachine met borduurmodule. 

Kies je gewenste borduurraam en span je project goed en strak in. Wil je hier graag meer 

over weten? Onlangs schreef ik een blog over met meer informatie over de BERNINA 

borduurramen! https://blog.bernina.com/nl/2020/08/uitgelicht-de-bernina-borduurramen/ 

Zorg er voor dat je er goed op let waar de borduurring geplaatst wordt op je jasje. Het zou 

zonde zijn als het ontwerp er scheef op komt te staan. Bevestig de borduurring met de 

versteviging en jasje aan de borduurmodule, en de machine doet de rest!       

Versteviging 

Let er bij het spannen van je project op dat je hierbij versteviging gebruikt. Dit is heel erg 

belangrijk! In deze blog leg ik uit waarom het gebruik van versteviging zo belangrijk is: 

https://blog.bernina.com/nl/2020/03/sustainability-jeans/  
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Er zijn een heleboel soorten versteviging, en de keus van je versteviging kan je project 

maken of breken. Hier een klein overzichtje van welke versteviging je gebruikt bij welke 

stoffen: 

• Gebreide stof – Cut Away en daarbovenop Wash Away 

• Geweven stof – Tear Away 

• Stretch stof – Lichtgewicht Cut Away met Wash Away erbovenop 

• Doorschijnend materiaal zoals organza – Wash Away (een paar laagjes      ) 

Borduren 

 

Let er voor het borduren goed op dat je borduurmachine op een stevige en vlakke 

ondergrond staat. Als alles klaarstaat kun je beginnen met borduren. Zorg dat je tijdens het 

borduren altijd bij je machine blijft, zodat je het garen kunt verwisselen. Schroom ook niet om 

eens wat te spelen met de kleurstellingen!       De machine stopt vanzelf als het programma 

klaar is. 

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  

  


