
1 overtransport
 for fine stoffer

1 B 790 med 
sømdesigner

3 japanske broderimotiver
  som betyr «hell og lykke» 

1 perfekt passform for
en gledesstrålende brud

4 meter delikat silke  

KAZU HUGGLER  

SVEITSISK-JAPANSK MOTEDESIGNER, 

FOR BERNINA

1 ny stoffkolleksjon
1 integrert overtransport
   til quilting

 1 B 770 QE med
BERNINA stingregulator

6 uker til quiltemesse 

1 liten pus som har
funnet en ny seng

TULA PINK

AMERIKANSK QUILTEKUNSTNER

OG STOFFDESIGNER, FOR BERNINA 

TULA PINK

BERNINA
770 QE | 790



Med BERNINA-griperen med 9 mm stingbredde kan du
sy presise sting raskere og mer stillegående enn noensinne. 
Den ekstra store undertrådspolen kan romme opptil 70 prosent 
mer tråd enn vanlig, slik at du kan sy med færre avbrudd.

Direktevalgtaster: 
– Start/stopp-tast
– Heve og senke syfoten
– Automatisk trådkutter
– Sy bakover

Praktisk sybord inkludert

Halvautomatisk nålitreder

BERNINA over- 
transport (BDF)

Integrert broderifunksjon
Broderimodul er ekstra tilbehør 
som kan kjøpes til B 770 QE

Last ned gratis motiv til BERNINA 7-serien

fra bernina.com/7seriesLast ned gratis motiv til BERNINA 7-serien

Hastighetsregulering opptil 
1000 sting per minutt

1 ny stoffkolleksjon



Enkel navigasjon med sentralt plassert 
berøringsskjerm i farger

Tula Pink, amerikansk quiltekunstner og stoffdesigner

Tula Pink leker med bilder slik en dikter leker med ord, og forvand-

ler intetsigende tradisjonell design til rampete små skapninger. 

Tulas kjærlighet til tekstiler begynte tidlig, og snart fulgte en stor 

syinteresse. Tula begynte å quilte i et forsøk på å bruke opp den 

stadig økende haugen med stoffer slik at hun kunne rettferdigg-

jøre å kjøpe mer. I dag, 16 år senere, er hun en berømt designer 

og quilter. Tula Pink har designet en quilt fra sin «Moonshine»-

stoffkolleksjon eksklusivt for BERNINA.

«I tillegg til lidenskapen 

for design er jeg like 

begeistret for BERNINA. 

BERNINA 770 QE gir 
meg den plassen

jeg trenger til quilting, 
og stingregulatoren

er uslåelig for
jevne sømmer.»

BERNINA frihåndssystem (FHS)

Hele 330 mm friarm,
inkludert 254 mm til høyre for nålen

BERNINA stingregulator (BSR)
inkludert 



9 ting du vil like: Total stingkontroll

Alle modeller i BERNINA 7-serien gir stingkontroll på eksklu-
sivt nivå. Enten du vil endre stinglengde, stingbredde eller 
nålposisjon, vil maskinen huske stingdetaljene for deg. Alle 
personlige innstillinger kan lagres og hentes frem igjen ved 
behov. Og med USB-grensesnittet kan du importere og 
 eksportere sting og sømmer eller kombinasjoner.

BERNINA adaptive trådspenning 

BERNINA adaptive trådspenning, en nyskapning fra  BERNINA, 
gir ideell trådspenning under sying og perfekt sting kvalitet 
på begge sider av stoffet. Når spenningen er innstilt et-
ter  tråden og stoffet som brukes, vil BERNINA adaptive 
trådspenning kontinuerlig sjekke trådspenningen og justere 
den auto matisk ved behov. Resultatet blir de fineste sting 
uten å trykke på en eneste tast.

Enda enklere å sy

B 770 QE og B 790 kan utføre mange oppgaver helt på egen 
hånd. Syfoten senkes automatisk ved begynnelsen på en 
søm. Tråden blir tredd i halvautomatisk og kuttes automatisk 
når du er kommet til slutten av en søm, eller når du ønsker å 
skifte farge ved brodering. Et praktisk sybord, som gjør at du 
kan utvide arbeidsområdet 

BERNINA stingregulator (BSR)

BERNINA 770 QE og 790 er begge utstyrt med BSR-funk-
sjonen. BSR-foten hjelper deg når du frihåndsquilter med 
rettsøm eller sikksakk, og sikrer at stingene blir nøyak-
tig like lange, selv ved ulike syhastigheter. Begynnere blir 
raskt trygge på seg selv med BSR, mens erfarne quiltere får 
 ytterligere selvtillit. BSR-foten følger med i standard tilbehør-
spakke for både B 770 QE og B 790.

Forlenget friarm for store ideer

BERNINA 7-serien har en stabilt konstruert forlenget friarm 
med 254 mm til høyre for nålen. Ikke bare gir B 770 QE og 
B 790 deg rikelig med plass til store, flotte sy- og broderi-
prosjekter, med 9 mm stingbredde, de er også ideelt egnet 
for motivsøm. Med den ekstra store broderimodulen (ekstra 
tilbehør med B 770 QE) kan du sy store motiver. Og skulle am-
bisjonene dine vokse, kan begge modeller oppdateres med et 
bredt utvalg av tilbehør.

BERNINA overtransport

Innovative BERNINA overtransport temmer uregjerlige 
 materialer og gir enestående transport og optimal oversikt 
mens du syr. BERNINA overtransport er enkel å aktivere når 
du trenger den, og kan ryddes helt ut av veien når du ikke 
gjør det.
 

Inkludert broderimodul med ekstra stor 
broderiflate (400 x 210 mm broderifelt). 
Valgfritt tilbehør til til B 770 QE.



Vakkert broderi helt enkelt

Både B 790 og B 770 QE kan brodere, men B 790 er bro-
derieksperten vår og har enda flere funksjoner og alterna-
tiver for broderientusiaster. Skift til broderimodus direkte via 
berøringsskjermen. I broderimodus kan du enkelt plassere, 
speilvende, rotere og skalere motiver. Designredigering på 
B 790 gir en rekke ekstra alternativer, lar deg skape buede 
teksteffekter, endre stingtetthet og kombinere motivsømmer 
eller  alfabeter med broderidesigner. Du kan også endre rekke-
følgen til  avanserte kombinasjoner etter farger, og alternative 
fargevalg kan forhåndsvises før stingene sys. På begge model-
ler kan den ferdige designen lagres direkte på maskinen eller 
på en USB-pinne. I tillegg kan du også importere ytter ligere 
designer til maskinen via USB-porten. Med kontrollfunks-
jonen kan du plassere designen presist før brodering. Broderi-
modulen er standard på B 790, og er tilgjengelig som valgfritt 
tilbehør til B 770 QE.

Lag din egen søm 

BERNINA 790 har en helt spesiell, nyskapende funksjon: 
sømdesigneren. Lag din egen søm ved å tegne ideene direkte 
på berøringsskjermen. Med et klikk forvandler B 790 desig-
nen din til en søm. Eller du kan endre eksisterende sømmer 
når du får lyst til det. Lagre sømmene dine for å utvide søm-
biblioteket ditt kontinuerlig.

Lag din egen søm 
bare B 790

Hastighetsregulering opptil
1000 sting per minutt

Den nye maxirammen
er utviklet spesielt til
BERNINA 7-serien.

Halvautomatisk
nålitreder

BERNINA over-
transport (BDT)

Hele 330 mm friarm,
inkludert 254 mm 
til høyre for nålen



Inkluderer sømdesigner
og BSR-funksjon

BERNINA frihåndssystem (FHS)

175 mm stor berøringsskjerm i farger med 
enkel navigasjon og moderne teknologi
(Dra, slipp og kast-funksjoner)

30 gode LED-lys

Flerfunksjonsknapper

Tips og triks

Brukervennlighet og intuitiv betjening: Sykonsulenten og de 
innebygde veiledningene gir støtte direkte på skjermen og 
svar på spørsmålene dine når som helst – dag og natt.

BERNINA-griperen

Med lanseringen av 7-serien introduserte BERNINA en ver-
densnyhet: BERNINA-griperen, som på en enestående måte 
forener fordelene hos de to beste griperteknologiene. Denne 
nyeste BERNINA-oppfinnelsen er patentsøkt.

Kjerneproduktet i BERNINA 7-serien har en ny, sentralt plas-
sert fremdrift som gjør at BERNINA-griperen løper raskt, men
stille. BERNINA-griperen syr presisjonssting opptil 9 mm i 
bredde, med en hastighet på opptil 1000 sting i minuttet. 
Undertrådspolen rommer opptil 70% mer tråd enn vanlige 
undertrådspoler, slik at du kan sy lenger uten avbrudd.

BERNINA-griperen er laget av materialer i høy kvalitet som lar 
tråden løpe jevnt med stabil spenning.

BERNINA-griperen

Hele 330 mm friarm,
inkludert 254 mm 
til høyre for nålen



Kazu Huggler, sveitsisk-japansk designer

Kazu Huggler tilhører en ny generasjon internasjonale mote-

designere. Hun har sitt eget atelier og og motemerke «KAZU» 

i Zürich. Hun har japansk mor og sveitsisk far, og kreasjonene 

hennes forener japansk estetikk og nøkternhet med sveitsisk 

kvalitet. Den første kjolen i brudekolleksjonen hennes ble 

skapt på en BERNINA 790.

 

«Med BERNINA 

790 kan du brodere 

design på et spesielt 

stort område, og den 
har et stort utvalg 
av luksusfunksjoner. 

Overtransporten
passer perfekt for 

silkestoffene mine.»

«Med BERNINA 

790 kan du brodere 

design på et spesielt 

BERNINA-kvalitet

I flere årtier har BERNINA lidenskapelig viet seg til utviklingen 
av sy- og broderimaskiner. Sveitsisk presisjon utgjør kjernen 
i produktene våre, og materialer av høy kvalitet sikrer lang 
levetid og høy yteevne.

BERNINA 770 QE og 790 har mange funksjoner som vil gjøre 
syingen lettere for deg. Oppfinnelser som det halvautoma-
tiske nålitredersystemet, BERNINA stingregulatoren (BSR) og 
det enestående, brukervennlige broderisystemet med spe-
sielt stor broderiflate vitner om stor innovasjonsånd.

BERNINA 7-serien vil også imponere deg med sin enkle, men 
eksklusive design – fordi vi ikke bare fokuserer på sofistikert 
teknologi, men også på å sette nye standarder for produkt-
design.

BERNINA – made to create.



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

Egenskaper og funksjoner på BERNINA 770 QE og 790:

Generell informasjon B 770 QE B 790

Gripersystem
BERNINA 

griper
BERNINA 

griper

Maksimal syhastighet (sting i minuttet) 1000 1000

Friarmlengde til høyre for nålen 254 mm 254 mm

Berøringsskjerm i farger TFT 4,3-tommers 7-tommers

LED sylys 30 LED’s 30 LED’s

Maksimal stingbredde 9 mm 9 mm

Maksimal stinglengde 6 mm 6 mm

Nålposisjoner 11 11

Sying i alle nålposisjoner P P

Antall snelleholdere 2 2

Halvautomatisk nålitreder P P

Justerbart syfottrykk P P

Automatisk trådkutter P P

Manuell trådkutter 3 3

BERNINA overtransport P P

BERNINA adaptive trådspenning P P

Minne (korttids-/endret søm) P P

Minne (langtids-/endret søm) P P

Skape og lagre sømkombinasjoner P P

BSR-funksjoner (rettsøm og sikksakk) P P

Start/stopp-knapp (sying uten pedal) P P

Hastighetsregulering P P

Øvre trådindikator P P

Nedre trådindikator P P

USB-port for tilkobling til PC P P

Import/eksport av sømmer og sømmønstre via USB P P

Flerfunksjonsknapper P P

Endre søminnstillinger under sying P P

BERNINA pedal med kick-back-funksjon P P

Nålstopp oppe/nede P P

Dra og slipp P P

Undertrådspoling under sying/brodering P P

Hjelp på skjermen P P

Syveiledning P P

Kreativ konsulent P P

Personlig program P P

Historiefunksjon (tidligere brukte sømmer) – P

Setup-program P P

Eco-modus P P

Sying og quilting B 770 QE B 790

Kompassøm – P

Gigasømmer – P

Sømdesigner – P

Mønster start/slutt P P

Forbindende sting – P

Forlengelse P P

Sikkerhetsprogram P P

Totalt antall sømmer (inkl. alfabeter) 992 1352

Nyttesømmer totalt 30 32

Knapphull ( inkl. snorhull) totalt 13 15

Automatisk målesystem for knapphull P P

Automatiske knapphull P P

Manuelle knapphull P P

Isying av knapper P P

Stoppeprogrammer 2 2

Motivsømmer totalt 283 506

Motiv-gigasømmer totalt – 117

Sying og quilting (Forts.) B 770 QE B 790

Quiltesømmer totalt 50 34

Korsstingprogrammer 20 37

Tapering/silhuett – 28/24

Alfabet 6 8

Monogram (med gigasøm) – P

Standardtilbehør til sying og quilting B 770 QE B 790

BERNINA syføtter inkludert 7 10

Standardfot nr. 1C P P

Standard overtransportfot nr. 1D P P

Overlockfot nr. 2A – P

Knapphullfot nr. 3A P P

Glidelåsfot nr. 4D P P

Blindstingfot nr. 5 – P

Jeansfot nr. 8D – P

Åpen broderifot nr. 20C P P

Gigasømfot nr. 40C – P

Inchfot nr. 97D P –

BERNINA stingregulator (BSR) P P

BERNINA frihåndssystem (FHS) P P

BERNINA friarmssybord P P

Støvhette P P

Tilbehørsboks P P

Brodering B 770 QE B 790

Broderimodul (stor) ekstrautstyr P

Maksimum broderingshastighet (sting i minuttet) 1000 1000

Redigere design på skjermen: 

plassering, speilvending, rotering, skalering
P P

Kombinere design – P

Broderiveiledning P P

Innebygde broderimotiver 140 270

Bokstavtyper 6 8

Broderiformat .EXP .EXP

Megaramme-funksjonalitet (broderifelt: 400 x 150 mm) P P

Maxiramme-funksjonalitet (broderifelt: 400 x 210 mm) P P

Jumboramme-funksjonalitet (broderifelt: 400 x 210 mm) P P

Friarmbrodering P P

Personlig minne for motiver P P

Word ART – P

Importere mønstersømmer P P

Resekvensering av farger – P

Kutt overgangssting P P

Sekvenskontroll P P

Tråkling P P

Uendelig broderi – P

Posisjonsminne P P

Kompatibel med BERNINA DesignWorks Software & Tool P P

Standardtilbehør til broderi (inkludert med broderimodul) B 770 QE B 790

Broderifot nr. 26 P P

Stor oval broderingsramme med sjablong P P

Middels oval broderingsramme med sjablong P P

Liten oval broderingsramme med sjablong P P

BERNINA Embroidery Software ArtLink

(last ned fra bernina.com)
P P

www.bernina.com/7series
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