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achterkant goede kant 

 
Deze applicatievoet #23 is ontworpen voor het maken 
van applicaties met een satijnsteek en is perfect voor het 
appliqueren van designs op (kinder-)kleding en interieur 
decoraties.  
 
De 2 mm brede groef bij de naaldopening zorgt voor pre-
cisie stikwerk met satijnsteken. Omdat de groef wijder 
wordt, kan het satijnstiksel makkelijk onder de naaivoet 
doorglijden en hierdoor wordt voorkomen dat het stiksel 
gaat ophopen (knopen). Het zooltje van de voet is kort 
waardoor het makkelijk wordt om rond de vormen van de 
applicatie te bewegen. Het zooltje is transparant waar-
door u een goed zicht heeft op het werkgebied, waardoor 
deze uitermate geschikt is voor het maken van ap-
plicaties.  U krijgt een mooi satijnstiksel met de juiste combi-

natie van steeklengte en draadspanning. Deze zijn 
afhankelijk van het soort stof en het soort garen wat 
gebruikt wordt. Om te voorkomen dat er aan de 
achterkant opeenhoping van garen ontstaat, gebruik 
dun garen als onderdraad; De bovendraad kan ka-
toen, polyester of rayongaren zijn. 

 

 
Bij modellen met een CB  
grijper (5.5mm steekbreedte) 
rijg de onderdraad door het  
oogje van de vinger aan het 
spoelhuis; bij machines met  
een roterende grijper (9mm steekbreedte) rijg de 
onderdraad door het veertje (“varkensstaartje) van 
het spoelhuis of verminder de bovendraadspanning. 
Hierdoor wordt de spanning op het ondergaren iets 
groter, waardoor de bovendraad een mooie 
steekvorming krijgt. Aan de achterkant van de stof is 
de bovendraad zichtbaar aan de randen van het 
stiksel. 
 

De steeklengte wordt ingesteld op satijnsteek (0,5 
mm steeklengte) en 2 mm steekbreedte. De lengte 

  kan enigszins aangepast worden  (korter of langer) 
  om het gewenste resultaat te krijgen. 

Satijnstiksel tips 

Een andere toepassing voor de applicatievoet #23 is 
het maken van mini-paspels en het toevoegen van 
kleur en relief aan de stof door het opnaaien van dun 
koord. Voor elke toepassing kunt u koord gebruiken 
van maximaal 2 mm dik omdat dit goed in de groef in 
de zool past.  
 

Tips 
Indien mogelijk, acitveer de naaldstop boven/onder 
functie; dit maakt het volgen van rondingen en hoeken 
makkelijker.  
 

Voor een verhoogde steek, plaats dun koord zoals 
bijv. parelkatoen onder de naaivoet en geleidt dit door 
de groef in de zool.  

 

      Spoelhuis roterende  
      grijper 
      Spoelhuis CB grijper 

Created by Susan Beck Applicatievoet #23 

 

 

Voor meer informatie: bernina.com en berninablog.nl 


