BERNINA 3-SERIEN

ENKEL. VELUTSTYRT.
ELEGANT.
DEN NYE 3-SERIEN.

HAR DU LAGET DEN SELV?
DET HAR JEG!

RAPPORT FRA EN UNG KREATIV SJEL …
Hvem passer vel bedre til å bedømme modellene i den nye 3-serien enn en ung kreativ sjel som elsker å sy sine
egne klær og eksperimentere med stoff og stil. Gjør-det-selv-kvinnen og YouTuberen Annika Victoria kjenner alle
triksene for å skape stilen hun ønsker seg. Hun deler alle sine sytips og designerfaringer med den store fanskaren
gjennom videoer til inspirasjon for unge gjør-det-selv-entusiaster i hele verden. Hun elsker alle fordelene til maskinene i BERNINA 3-serien – små av størrelse, men av høy kvalitet, fulle av innovative funksjoner og svært solide.
Prøv den selv!

«Jeg vet at jeg har en ny
bestevenn med B 335.»
A N N I K A V I C TO R I A , G J Ø R- DE T-SELVK V I N N E OG YOU T U BER
Annika er ung, talentfull, kreativ og unik. YouTuberen fra Sydney vet
nøyaktig hva syfansen hennes vil ha: ukompliserte mønstre som er
morsomme å sy. Og som hennes jordnære «du klarer det»-videoer
viser: BERNINA 335 er den selvskrevne partneren hun alltid kan stole
på. Hun elsker BERNINA 3-serien. Det vil du også gjøre!

B 335 og

B 325

BERNINA 335 OG 325.
NYE MASKINER, SELVSKREVNE
TIL ALL SLAGS BRUK.
Å sy, designe og skape kan være krevende arbeid. Kreativiteten din trenger støtte fra et dyktig team. La oss få presentere
maskinene B 335 og B 325. Små nok til å passe inn i enhver sykrok, men kraftige nok til å takle de tøffeste materialer og ideer.
Og de ser like bra ut som de syr – perfekt. De er jo tross alt BERNINA.

KVALITET FRA TOPP TIL UNDERTRÅD
Det er vanskelig å forbedre det fantastiske, men vi har klart
det! Vi har utstyrt maskinene i 3-serien med den nyeste
teknologien og solid, slitesterk kvalitet som sikrer at ingenting kommer i veien for kreativiteten din. Takket være den

enkle, brukervennlige betjeningen kan kreativiteten virkelig
få frie tøyler. En lys, moderne LCD-skjerm gir oversikt over
funksjonsinnstillingene til enhver tid. Og direktevalgknappene gir rask tilgang til alle funksjoner. Sy enkelt.

TIL ALLE KREATIVE
GJØR-DET-SELV-FANS
Enten du vil sy dine egne klær, lage unikt tilbehør eller bare reparere noe – B 335 og B 325 står alltid til tjeneste. Sy alle slags
stoffer og pynt med dekorsøm uten problemer. Takket være det store utvalget av funksjoner kan kreativiteten få frie tøyler.

ERGONOMISK

HERLIG PRAKTISK

De oftest brukte funksjonene er lett tilgjengelige, for eksempel retursømknappen eller start/stopp-knappen for sying
uten pedal. Nålens plassering når du slutter å sy angis med
nålstopp oppe/nede-knappen. Utrolig nyttig når du skal sy
hjørner. Her finner du også funksjonene mønsteravslutning
og speilvending (kun B 335), som er nyttige når du skal sy
dekorsøm. Og med hastighetsreguleringen kan du sy i den
farten du vil, opptil 900 sting i minuttet.

Den halvautomatiske itræderen gjør træingen til en lek,
og takket være det kraftige LED-sylyset kan du sy til langt
på natt. Med direktevalg-knappene kan du raskt og
enkelt velge den perfekte sømmen og justere stingbredde og
-lengde på et blunk [use arrow buttons to adjust stitch width
and stitch lenght]. Deretter kan de ulike søminnstillingene
lagres i minnet, så ingenting blir borte. Og best av alt: Du
kan følge med på alt på skjermen.

SMÅTT ER GODT

FØRSTEKLASSES KVALITET

16 cm til høyre for nålen gir rikelig med plass for ideene
dine, men tar nesten ikke opp noe av syområdet. Og med
friarmbordet kan du raskt og enkelt arbeide med lukkede
deler som ermer eller bukseben.

Med det store utvalget av alfabeter og dekorsømmer blir
syprosjektene like individuelle som du selv er. Spar tid med
funksjoner som knappisyingsprogrammet. Eller få plassen du
trenger med det populære sybordet, som utvider området
rundt trykkfoten og nålen. Tilbehørspakken inkluderer
diverse syfotsåler, og B 335 inkluderer automatisk knapphullsfot #3A, slik at du kan sy automatiske knapphull. Det er
enkelt å oppgradere maskinene i 3-serien med et stort utvalg
valgfritt ekstrautstyr.

BERNINA FRIHÅNDSSYSTEM (FHS)
Hev og senk syfoten samtidig som du senker transportøren
– uten å ta hendene vekk fra stoffet – takket være BERNINAs
frihåndssystem.
Kneløfteren gjør det mulig! FHS medfølger B 335 som
standard, mens kneløfteren er valgfritt tilvalg.
FHS er ikke tilgjengelig til B 325.

Så hvis ikke det høres spennende ut …

ELEGANT DESIGN, ENKEL Å B
SOLID KVALITET.
LCD-skjerm
• Oversikt over alle innstillinger
Variabel sømhastighet
• Opptil 900 sting per minutt

Oppsett
• Nålstopp oppe/nede
• Mønsteravslutning
• Speilvend (kun B 335)

Ergonomisk
• Knapper som er lette å nå:
Start/stopp og retursøm

Halvautomatisk nålitreder
• Praktisk integrert itræingshjelp

Syområde
160 mm område til
høyre for nålen

BRUKE,
Praktisk stingjustering
• Stingbredde, nålposisjon og
stinglengde er enkle å stille
inn med en knapp

Minne
• Det er enkelt å lagre
søminnstillingene i minnet

Sømalfabet
• Alfabet velges med en knapp

Direktevalg-knapper
• Raskt og enkelt vag av ulike
sømmer

Kraftig LED-sylys
• Godt lys i hele syområdet

Innebygget BERNINA
frihåndssystem (FHS)
• Samtidig heving av syfoten
og senking av transportøren
med kneløfteren (B 335) –
kneløfteren er valgfritt tilvalg

Generell informasjon

B 325

B 335

Gripersystem

CB

CB

Maksimal syhastighet (sting i minuttet)

900

900

160 mm

160 mm

Syområde til høyre for nålen
LCD-skjerm

ü

ü

8 LED-lamper

8 LED-lamper

Maksimal stingbredde

5,5 mm

5,5 mm

Maksimal stinglengde

5 mm

5 mm

Nålposisjoner

9

9

Antall snelleholdere

2

2

Halvautomatisk nålitreder

ü

ü

LED-sylys

Manuell trådkutter

3

3

Retursøm

ü

ü

Start/stopp-knapp

ü

ü

Hastighetsregulering

ü

ü

Nålstopp oppe/nede

ü

ü

Undertrådspoling under sying

ü

ü

8 kg

8 kg

B 325

B 335

ü

ü

ü

ü

Maskinvekt
Sying
Minne (langtids)
Speilvending
Funksjon for avslutning av mønster

ü

Alfabeter

1

2

Antall sømmer i alt (inkl. alfabeter)

97

221

Nyttesømmer

15

20

Dekorsømmer totalt

23

91

Korsstingsømmer

3

4

Quiltesømmer totalt

3

12

Knapphull (inkl. snorhull) i alt

1

5

Manuelle knapphull

ü

ü

Automatisk målesystem for knapphull

ü*

ü

Automatiske knapphull

ü*

ü

Isying av knapper

ü

ü

Stoppeprogrammer

ü

ü

Standardtilbehør

B 325

B 335

BERNINA syføtter/såler inkludert

5

6

Åpen standardsåle #1

ü

ü

Overlocksåle #2

ü

ü

Automatisk knapphullsfot #3A

*

ü

Knapphullssåle #3

ü

Glidelåssåle #4

ü

ü

Blindstingssåle #5

ü

ü

Åpen broderisåle #20

ü

BERNINA frihåndssystem (FHS)

ü

Kneløfter for frihåndssystem

valgfritt

Sybord-friarm

ü

ü

Fotpedal

ü

ü

Tilbehørsboks

ü

ü

Støvhette

ü

* For å sy automatiske knapphull trenger du automatisk knapphullsfot #3A,
et valgfritt tilbehør som ikke medfølger B 325 som standard.
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