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PATRONEN EN 

WERKBESCHRIJVINGEN 

VOOR MODE EN 

WOONACCESSOIRES

Meer dan 700 naaipatronen voor een 
individuele stijl – vele patronen zijn 

super easy staan in de burda-catalogus. 
De nieuwe collectie is nu in de winkel 

verkrijgbaar of via naaipatronen.nl

Accessoires
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Mode
6 Behaaglijke blikvangers

Jurk met sierrand en gilet van imitatiebont 

8 Retro-chic
Met geruite bloes en culotte in sixties-look 

10 Lang en elegant
Modern longshirt en cardigan 

12 Klassiek met veel liefde voor details 
Warme wintermantel, smalle bandplooi-
broek, originele riem en tas in materiaalmix 

14 Feestelijk
Jurk en clutch voor de “ster” van de avond 

Tips voor naaien, borduren en 
overlocken 
17 Fijne stoffen – gemakkelijk genaaid 

18 Hulpmiddelen voor parallelle naden 

19 Klassiek mouwsplitje

News en Notes 
16 BERNINA News

BERNINA 700 borduurmachine en een voorproefje 
van de nieuwe borduursoftware

 BERNINA Notes 
21 Nieuwtjes uit het Creative Center

INHOUD
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28

26
22

Onze gast
32 Marloes Dadswell, korset-designer

Young Look
34 Happy X-mas! 

Vrolijke kersttruien

Klantenservice
35 Ons cadeau

Colofon

Kinderen
22 Happy Holiday 

Gilet van imitatiebont, rokje en kruik
met een leuk koekeman-design 

Wonen en lifestyle
24 Welbehaaglijk met wol

Kussen, lamp, mand 

26 Scandinavische winter
Betoverende sterren – genaaid of gestempeld 

28 Creatieve accessoires 
Cadeaus, zoals sieraden of mutsen voor 
uw beste vriendin of uzelf 

30 Cadeaus voor hem
Kleine cadeaus van kurk of toch liever 
een klassiek shirt, aan u de keus 

62921_Inspiration66.indd   5 23.08.16   16:32



MODE

62921_Inspiration66.indd   12 23.08.16   16:32



13 

Je hoeft niet over-de-top gekleed te gaan 
om stijlvol te zijn. 
Lange, smalle jassen en wijde broeken 
zijn onze winterfavorieten. Easy-feeling 
voor koude dagen.

6610 Mantel 
Als het maar lang is! Deze wollen mantel in 
de klassieke kleuren grijs, offwhite of camel 
is heerlijk behaaglijk en een must-have voor 
dit seizoen. De dwarsnaad in het achter-
pand zorgt voor een apart effect.

6611 Broek
Klassiek en toch nonchalant – de bandplooi-
broek is weer terug. De zakken met paspels 
van kunstleer zijn het highlight van dit 
model. Om de zakken in de voorpanden te 
verstevigen en te accentueren werd een 
plat koordje met de breiwolvoet langs de 
zak genaaid. 

Klassiek met

veel liefde voor details 

Broek met breiwolvoet nr. 12

Elementen van leer en kunstleer 

met zigzagvoet met glijzool nr. 52

www.bernina.com/foot-52

6612 Broekband
De broekband van extra zacht kunstleer is nog 
een bijzonder detail van deze broek. 
Als u de broek zonder band wilt dragen, kunt u 
deze door middel van de drukknopen wegnemen.

6613 Tas
Tassen met vierkanten, ruiten of strepen zijn 
trendy. De basis van de tas werd van hetzelfde 
zachte kunstleer als de broekband gemaakt. 
Om de elementen van echt leer en kunstleer 
beter te kunnen verwerken, raden we aan om de 
 zigzagvoet met glijzool nr. 52 te gebruiken, het 
materiaal wordt dan optimaal getransporteerd.
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Rond Kerstmis vinden talrijke events en feesten 
plaats. Wij willen graag ons “steentje” bijdragen, 
zodat u de “ster” van de avond wordt.

6622 Jurk
Een interessante inkijk door de met strasssteentjes 
en klinknagels gedecoreerde ster. Met dit prachtige 
model zult u gegarandeerd bij elke gelegenheid 
indruk maken. De rekbare jerseystof is natuurlijk 
ook geschikt om later op de avond een dansje te 
maken. 

6623 Clutch
Bij elke feestelijke out� t hoort natuurlijk de 
 passende clutch – ons model is vrolijk en fris. Een 
handvat aan de achterkant zorgt ervoor, dat 
u de clutch gemakkelijk kunt vasthouden en als u 
uw handen vrij wilt houden, kunt u de clutch 
met behulp van de ketting ook over uw schouder 
dragen. 

Feestelijk

Jurk 
met DesignWorks/CutWork tool
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Wol zorgt voor warmte en behaaglijkheid in huis. We hebben gedeeltelijk 
wollen stoffen gebruikt, gedeeltelijk ook alleen wolgarens gepuncht.

6635 Kussenhoezen
Met de punching tool kunnen de kussens prachtig worden versierd. De garens 
worden direct van de bol gepuncht. Hierbij is het van voordeel als de garens zich 
vanzelf kruisen of in elkaar draaien. De veelvoud aan motieven is op deze wijze 
oneindig.
Het roze kussen vormt een spannend contrast, niet alleen door de kleur, maar 
ook door de vorm van het motief dat u bij de lamp terugvindt.

6636 Mand
Een mand voor uw breiwerk of voor wat er verder nog in de woonkamer rond-
slingert, zorgt voor orde. De mand is ook als hij leeg is een decoratief woon-
accessoire. Dankzij de stevige steunstof blijft hij mooi in model.

6637 Lamp
Het motief van deze lamp ontstaat bijna vanzelf door de combinatie van de 
CutWork tool en uw borduurmachine. Het speciale papier «Snap Pap» kan 
probleemloos worden gewassen. De uitgesneden delen worden daarna op een 
normale gordijnstof genaaid – en klaar is de lamp.

Welbehaaglijk met wol

WONEN

62921_Inspiration66.indd   24 23.08.16   16:33



25 25 25 

Met punching tool, klein kussen met BERNINA 
borduursoftware en Jumbo Hoop
www.bernina.com/punch-work-tool
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