
  80 landen met creatieve klanten

1 revolutionaire technologie
1 belangrijke reden voor een feestje

32.450 perfect geregelde steken

10 jaar de precisie van de 
      BERNINA SteekRegulator

PERFECTE STEKEN ALS 
NOOIT TEVOREN

10 
JAAR

BERNINA STEEK-
REGULATOR

En nog steeds een highlig
ht



Waarom de BERNINA SteekRegulator  
na 10 jaar nog steeds revolutionair is:  

Naai en quilt mooier en gemakkelijker

Met de BERNINA SteekRegulator behaalt u perfecte resultaten 
wanneer u uit de vrije hand naait. Dat is na 10 jaar nog steeds 
hetzelfde!

De technologie van het revolutionaire BSR-systeem garandeert 
een gelijkmatige lengte van de steken, hoe snel u ook naait, 
hoe lang uw steken ook zijn en hoe u uw stof ook beweegt.

Het resultaat: een hoogwaardige afwerking, welke creatieve 
technieken u ook gebruikt.

• Borduren uit de vrije hand
• Appliqueren
• Draadschilderen
• Quilten
• Kant naaien

Hoe werkt de BSR?

Het voetje van de BSR detecteert, net als de muis van een 
computer, met behulp van een optische sensor de bewe-
ging van de stof onder het naaivoetje. De naaisnelheid 
wordt geregeld op basis van de informatie die het voetje 
naar de naaimachine stuurt. Als de stof sneller wordt  
bewogen, beweegt de naald ook sneller. Op deze manier 
past de BERNINA SteekRegulator automatisch de naai-
snelheid aan.

Bijzondere combinatie met vilt: eerst punchen en daarna 

met de BSR uit de vrije hand borduren.



Volledige steekcontrole bij elke snelheid

Of u nu een rechte steek naait of een zigzagsteek: de BERNINA 
Steek Regulator zorgt altijd voor de hoogste nauwkeurigheid. 
Voor al bij ingewikkelde en complexe ontwerpen is een gelijkmatige 
steeklengte cruciaal voor een perfect resultaat.

De ingebouwde sensor van de BSR regelt de naaisnelheid die u 
anders zou moeten regelen met het pedaal. Daardoor kunt u zich 
tijdens het naaien en quilten volledig concentreren op de beweging 
van de stof, zodat uw creatieve ideeën perfect worden uitgevoerd 
en de juiste steeklengte hebben.

Ook ideaal voor beginners

De BERNINA SteekRegulator heeft er in de afgelopen 10 jaar niet 
alleen voor gezorgd, dat ervaren naaisters gemakkelijker dan ooit 
tevoren kunnen naaien, ook een beginneling heeft direct succes-
volle resultaten, want er zijn namelijk twee modi.

In modus 1 gaat de naald constant omhoog en omlaag, ook al 
beweegt de stof niet. Modus 2 werkt iets langzamer. De steken 
worden alleen genaaid wanneer de stof beweegt, zodat u zelf kunt 
bepalen hoeveel tijd u nodig hebt om uit de vrije hand te naaien.

Wereldwijd populair

Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de BERNINA Steek-
Regulator vroegen we onze wereldwijde klanten en experts naar 
hun mening over de BSR. Daarnaast verzochten we hen een naai-
project met instructies in te zenden. In dit jubileumjaar maakt u elke  
maand kennis met andere personen en hun projecten. Kijk voor 
meer informatie op onze website!

Bekijk de BSR-projecten uit verschillende landen met instructies 

op www.bernina.com/tenyearsbsr
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« Dankzij de BSR kan ik 
vrij textieldessins maken 
en behaal ik de mooiste 
resultaten. De BSR is 

een onmisbaar accessoire 
en alleen BERNINA kan 

zoiets bieden.»

Luca Zagliani, een Italiaanse ontwerper en fan van de BSR, 

fleurde een wit T-shirt op met een bloemmotief.

Luca Zagliani behaalde een diploma in Architecture and 

Furniture Design aan de School of Arts in Pavia. Zijn hart lag 

echter bij de modewereld. Na zijn afstuderen werkte hij onder 

andere voor Gucci en Christian Dior. In 2008 stelde hij zichzelf 

nieuwe doelen en begon hij met quilten. Vandaag de dag is 

Luca Zagliani een erkende textielartiest en auteur. Hij gebruikt 

uiteenlopende technieken en schakelt razendsnel tussen 

verschillende genres. Zijn merk ‘Fantasie Country’ is een groot 

succes in Italië. 

10 jaar BSR: van idee tot onmisbaar accessoire

Er gingen 18 maanden ontwikkeling aan vooraf, maar in 2005 
lanceerde het innovatieteam van BERNINA, geïnspireerd door 
textielkunstenaars, een kleine sensatie. Het team ontwikkelde 
een voetje dat met behulp van een sensor de naaisnelheid her-
kent en dat de lengte van de steken regelt wanneer u met 
uitgeschakelde transporteur naait.

De Zwitserse technici wilden, gestimuleerd door de groei-
ende trend van patchwork en quilts, het quilten uit de vrije 
hand vereenvoudigen. Vandaag de dag hebben ook naai-
sters van kleding en woondecoraties ontdekt wat je met 
de BSR allemaal kunt bereiken. Versieringen op kleding-
stukken, applicaties, decoraties ... er zijn maar weinig  
accessoires net zo veelzijdig als de BSR.

BERNINA modellen die geschikt zijn voor de BSR 

BERNINA biedt verschillende modellen die geschikt zijn voor 
de BSR. Afhankelijk van het model wordt het BSR-voetje  
standaard meegeleverd of kunt u het voetje aanschaffen als 
optioneel accessoire. 

De volgende BERNINA modellen zijn geschikt 
voor de BSR: 

• Alle modellen uit de BERNINA 8-serie 
• Alle modellen uit de BERNINA 7-serie 
• Alle modellen uit de BERNINA 5-serie


