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U-vormige arm 

Keuzehendel 

Stelschroef Scheidings- 
plaatje 

Rimpelplaatje 

Conisch 
bevestig-
ingspunt 

Hij ziet er wat ongebruikelijk uit, het rimpelapparaat  #86. 
Hij maakt kleine plooien waardoor stof, kant of band een 
geplooide of gerimpelde look krijgt. Hoewel dit accessoire 
er ingewikkeld uitziet, is hij, door het slimme ontwerp, 
makkelijk te gebruiken. Als u het rimpelapparaat aan de 
machine bevestigd, past de U-vormige arm precies rond 
de naaldstang en verder wordt het hele apparaat op 
dezelfde manier bevestigd als een gewone naaivoet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het rimpelapparaat gaat op en neer met de naaldstang 
terwijl de machine stikt en het rimpelplaatje gaat van 
voor naar achteren en neemt dan telkens een klein 
stukje van de stof mee en duwt dat onder de naald. Het 
scheidingsplaatje houdt de stof op zijn plaats en zorgt 
ervoor dat het rimpelplaatje niet in contact komt met de 
transporteur.  
 

Rimpel tips 
Gebruik de kniehevel wanneer u het rimpelapparaat aan 
de machine bevestigt. De extra hoogte en het verzinken 
van de transporteur geeft meer ruimte om de U-vormige 
arm makkelijk op zijn plaats te krijgen terwijl u de voet over 
het conische bevestigingspunt op de machine schuift.  
 

Plaats de stof op het rimpelplaatje en breng het in de juiste 
positie onder de naald om te beginnen. Let op: Het 
rimpelapparaat neem de stof niet direct vanaf het begin 
mee. De stof moet onder de naald zijn zodat het rimpel-
apparaat  de plooi kan maken en de stof verder kan 
schuiven. Naai langzaam zodat het rimpelapparaat op de 
juiste manier de stof kan “duwen en trekken”.  

   

Instellingen 

  0 = geen plooien 
 

12 = plooi elke   
        12e steek 
 

  6 = plooi elke  
        6e steek 
 

  1 = plooi elke  
        steek 

Om de diepte van elke plooi te veranderen draait u 
aan de stelschroef aan de voorkant van het 
rimpelapparaat. Met de klok mee worden de plooien 
dieper, tegen de klok in worden de plooien 
ondieper. Bij een “diepe” instelling krijgt u een 
geplooid effect, bij een minder diepe instelling een 
rimpeleffect. 
 

Het aanpassen van de steeklengte heeft ook effect 
op het rimpelen. Stel de steeklengte in tussen  2mm 
en 5mm. Hoe langer de steeklengte, hoe “losser” 
het gerimpelde effect, hoe korter de steek, hoe volu-
mineuzer de gerimpelde rand.  
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Rimpelapparaat #86 

Stel de gewenste hoeveelheid plooien of rimpels 
in m.b.v. de hendel aan de voorkant van het 
rimpelapparaat 

 

Meer informative op: www.bernina.com en www.berninablog.nl 


