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” Jag vet att jag har en ny  
bästa vän med B 335.”
ANNIKA VICTORIA , SK APARE OCH

YOUTUBER 

Annika är en ung, begåvad, kreativ kvinna och galet unik. YouTubern 
från Sydney, Australien, vet exakt vad hennes syfans vill ha: 
 okomplicerade mönster som är roliga att sy. Och som hennes jord-
nära, du-kan-göra-det-videor visar, är hennes BERNINA 335 den 
partner hon kan lita på. Hon älskar sin BERNINA 3-serie. Det kommer 
du också att göra!

B 335 och B 325 

HAR DU GJORT DET SJÄLV? 
JA DET HAR JAG FAKTISKT!
RAPPORT FRÅN EN UNG
KREATIV KVINNA …
Vem kan bättre recensera de nya 3-serie-modellerna än en ung kreativ kvinna som älskar att sy sina egna kläder 
och experimentera med tyger och stilar. Gör det själv-kvinnan och YouTubern Annika Victoria känner till alla knep 
för att skapa den look hon vill ha. Hon visar upp alla sina sytips och skaparupplevelser för sin stora fanbas genom 
originella videor och inspirerar unga skapare runt om i världen. När hon skapar, älskar hon fördelarna med BERNINA 
3-serien – liten i storlek men högkvalitativ, lätt att använda, fylld med innovativa funktioner och extremt robust. 
Det är dags att du testar en själv!



BERNINA 335 OCH 325. 
DINA NYA KVALITETSMASKINER.
Att sy, tillverka och skapa är något att ta på allvar. När det är dags att skapa, förtjänar din kreativitet stöd från ett fantastiskt 
team. Vi presenterar maskinerna B 335 och B 325. Små nog att passa varhelst du vill sy, men ändå kraftfulla nog att klara dina 
tuffaste material och idéer. Dessutom ser de lika bra ut som de syr, vilket är perfekt. De är trots allt BERNINA-maskiner.

KREATIVA GÖR DET SJÄLV-FANS … 
LÅT KREATIVITETEN FLÖDA!
Oavsett om du vill sy dina egna kläder, göra unika accessoarer eller bara laga något är B 335 och B 325 alltid redo. 
Sy i alla typer av tyger och fålla eller försköna som en expert med dekorsömmar utan problem. Oavsett vilka kreativ infall 
du får är allt möjligt tack vare det stora utbudet av funktioner.

KOMFORT ÄR STANDARD
De mest använda funktionerna är lättillgängliga precis framför 
dig, till exempel start-/stoppknappen för att sy utan fotpedal 
eller knappen för bakåtsöm. Nålens position när du slutar sy 
ställs in med nålstopp upp/ner-knappen. Otroligt bra när du 
syr hörn. Mönsterstopp- och spegelvändningsfunktionerna 
(endast B 335), som är användbara när du syr dekorsömmar, 
finns också här. Och med det steglösa hastighetsreglaget kan 
du ställa in den hastighet du vill ha, upp till 900 stygn per 
minut. 

BRA SAKER KOMMER I SMÅ FORMAT
16 cm till höger om nålen finns gott om utrymme för dina 
idéer, men tar knappt upp någon plats i ditt syrum. Och 
friarmen gör hantering av stängda föremål, till exempel 
ärmar eller byxben, riktigt enkelt och bekvämt.

BERNINA FRIHANDSSYSTEM (FHS)
Höj eller sänk syfoten samtidigt som du sänker matart-
änderna – utan att behöva ta händerna från tyget tack vare 
BERNINA frihandssystem.
Knäspaken gör det möjligt! FHS är inbyggt som standard 
i B 335 och knäspaken är tillval. FHS är inte tillgängligt 
på B 325.

SÅ TREVLIGT OCH BEKVÄMT  
Den halvautomatiska nålpåträdaren gör det enkelt att trä 
tråden och den ljusa LED-sylampan låter dig sy hela natten. 
Med direktvalsknapparna kan du snabbt och enkelt välja den 
perfekta sömmen och bekvämt anpassa den till rätt stygn-
bredd och -längd med hjälp av justeringsknapparna för 
stygnbredd och -längd. Individuella stygninställningar kan 
sedan sparas i minnet, så att inget går förlorat. Och bäst av 
allt: du kan övervaka allt på skärmen.

MÅNGSIDIG FÖRTRÄFFLIGHET
Med bokstäver (alfabet) och ett stort urval av dekorsömmar 
kan du göra dina syprojekt lika unika som du är. Spara tid 
med funktioner som knappisyningsprogrammet. Eller hitta 
det utrymme du behöver på det populära sybordet, vilket ger 
dig mer utrymme runt syfoten och nålen. Tillbehörspaketet 
innehåller olika syfötter (sulor); och knapphålsfoten med 
släde 3A ingår i B 335 för att sy automatiska knapphål. 
3-serien uppgraderas enkelt med ett brett utbud av tillbehör.

Så om du inte blir upprymd av allt detta …

KVALITET FRÅN TOPP TILL SPOLE
Det är svårt att förbättra fantastiskt, men vi har hittat ett 
sätt! Vi har packat insidan på våra 3-seriemodeller med den 
senaste tekniken och robust, hållbar kvalitet som garanterar 
att inget står i vägen för din kreativitet. På utsidan gör den 
enkla, användarvänliga driften ditt skapande lätt som en 

plätt. En ljus modern LCD-skärm ger hela tiden en
översikt över funktionsinställningarna. Och direktvalsknap-
parna ger snabb åtkomst till alla funktioner. Sy enkelt.



ELEGANT DESIGN, ENKEL ATT ANVÄNDA,
ROBUST KVALITET.

Installation
• Nålstopp uppe/nere
• Mönsterstoppfunktion
• Spegelvändningsfunktion 

(endast B 335)

LCD-skärm
• Översikt över alla inställningar

Ergonomisk
• Lättåtkomliga knappar: 

Start/stopp och bakåtsöm

Halvautomatisk nålpåträdare
• Praktisk inbyggd 

påträdningsguide

Variabel sömnadshastighet
• Upp till 900 stygn per minut

Syutrymme
16 cm till höger 
om nålen



ELEGANT DESIGN, ENKEL ATT ANVÄNDA,
ROBUST KVALITET.

Bekväm stygnjustering
• Stygnbredd, nålposition och 

stygnlängd är enkla att ställa 
in med en knapp

Minne
• Syinställningar är lätta att 

spara i minnet

Sy alfabet
• Alfabet väljs via en knapp

Direktvalsknappar
• Snabbt, direkt val av olika stygn

Inbyggt BERNINA 
frihandssystem (FHS)
• Samtidig höjning av syfoten 

och sänkning av matartänderna 
med knäspaken (B 335) – 
knäspaken är tillval

Skarpt LED-syljus
• Skarp belysning av hela 

syområdet

Syutrymme
16 cm till höger 
om nålen



Allmän information B 325 B 335

Griparsystem CB CB

Maximal syhastighet (stygn per minut) 900 900

Syutrymme till höger om nålen 160 mm 160 mm

Display med lysdioder ü ü

Syljus med lysdioder 8 LED-lampor 8 LED-lampor

Maximal stygnbredd  5,5 mm 5,5 mm

Maximal stygnlängd 5 mm 5 mm

Nålpositioner 9 9

Antal trådrullshållare 2 2

Halvautomatisk nålpåträdare ü ü

Manuell trådavskärare 3 3

Bakåtsöm ü ü

Start-/stoppknapp ü ü

Steglöst hastighetsreglage ü ü

Nålstopp upp/ner ü ü

Spolar upp undertråd medan du syr ü ü

Maskinvikt 8 kg 8 kg

Sömnad B 325 B 335

Minne ( långtids) ü ü

Spegelvändingsfunktion ü

Mönsterstoppfunktion ü ü

Alfabet 1 2

Totalt antal sömmar ( inkl. alfabet) 97 221

Nyttostygn 15 20

Dekorsömmar totalt 23 91

Korsstygn 3 4

Quiltsömmar totalt 3 12

Knapphål totalt ( inkl. öljetthål) 1 5

Manuellt flerstegs-knapphål ü ü

Automatiskt system för knapphålsmätning  ü* ü

Automatisk knapphålsfunktion  ü* ü

Knappisyningsprogram ü ü

Stoppningsprogram ü ü

Standardtillbehör B 325 B 335

BERNINA-syfötter-/sulor ingår 5 6

Sula för matarstyrda sömmar #1 ü ü

Overlocksula #2 ü ü

Knapphålsfot med släde #3A * ü

Knapphålssula #3 ü

Blixtlåssula #4 ü ü

Blindstygnssula #5 ü ü

Öppen broderisula #20 ü

BERNINA frihandssystem (FHS) ü

Knäspak för frihandssystem tillval

Sybord ü ü

Fotpedal ü ü

Tillbehörsfodral ü ü

Dammskydd  ü

*  För att sy automatiska knapphål behöver du knapphålsfoten med släde 3A, 
ett tillbehör som inte ingår i standarduppsättningen av B 325.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i maskinens funksjoner, utstyr og design. 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos din lokale BERNINA-forhandler.
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