Nog creatiever naaien
met de naaivoeten van HUSQVARNA VIKING®
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Met de juiste naaivoet zijn bepaalde naaitechnieken een
stuk gemakkelijker uit te voeren zodat u zich kunt concentreren op uw creatieve ideeën.
Wij hebben ieder naaimachinemodel een getal gegeven. Dit getal vindt u bij de
omschrijving van de naaivoet of in de online accessoirecatalogus.
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H/Class 100Q, met naaivoethouder HUSQVARNA VIKING®
H/Class 600E, met naaivoethouder HUSQVARNA VIKING®
ORCHIDEA™, 1250, 1+, 1200, 1100, 1090, 1070, 1070 S, 1050
PRISMA™ 990 S, 990, 980, 960, 950 S, 950, 945, 940
OPTIMA™ 630, 620, 610, 190, 185, 180, 150, 120
PRELUDE™ 360, PRELUDE™ 340, DAISY™ 335, 330, 325, 320, 315,
310, HUSQVARNA VIKING® 250, 230, 225/215, 210, 205,
SCANDINAVIA™ 100, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M,
TRIBUTE™ 145M, EMERALD™ 122, 118, 116
DESIGNER JADE™ 35, JADE 20, PLATINUM™ 955 E, 950 E,
PLATINUM™ Plus 775, 770, 755 Quilt, 750 Quilt, 735, 730, 715,
ROSE™ 605, 600, IRIS™, LILY™ 555, 550, 545,540, 535, 530,
HUSQVARNA VIKING® 500, INTERLUDE™ 445, 435, FREESIA™ 425,
415, HUSQVARNA VIKING® 400, 350, SCANDINAVIA™ 400, 300,
200, EMERALD™ 203, 183, OPAL™ 650, 670, TRIBUTE™ 145C
DESIGNER DIAMOND Royale™, DESIGNER DIAMOND deLuxe™,
DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER RUBY Royale™, DESIGNER RUBY
deLuxe™, DESIGNER RUBY™, DESIGNER TOPAZ™ 50, 40, 30, 25,
20, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition, DESIGNER™ I, II,
QUILT DESIGNER™, QUILT DESIGNER™ II, SAPPHIRE™ 960Q,
SAPPHIRE™ 965Q, 930, 875Q, 870Q, 855, 850, 835, 830,
OPAL™ 690Q, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, DESIGNER BRILLIANCE™ 80, BRILLIANCE™ 75Q
EPIC™ 980 Q, DESIGNER EPIC™
8 ** niet in combinatie met de automatische draadinsteker
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Transparante

zoomgeleidevoet

Verstelbare blindzoomvoet

De metalen geleider leidt de naaivoet langs de rand van de stof en
zorgt zo voor een perfect gelijkmatige naadtoeslag.

In de breedte instelbaar om de
hoeveelheid stof die door de
blindzoomsteek wordt gepakt,
nauwkeurig in te stellen.

Art.nr. 413034845

Art.nr. 412976645

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

i 01 jklnopq

ijklnopq

Bij JADE™ modellen tot max. 5 mm steekbreedte

Overlockvoet J

Rolvoet

Voor een perfecte afwerking van de
stofrand. Het metalen geleidertje
aan de zijkant van de voet voorkomt
dat de stof gaat samentrekken of
omkrullen.

Perfect voor het verwerken van
lastig te transporteren stoffen zoals
leer en fluweel.

Art.nr. 412380645

Art.nr. 412990245

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

ijklnopq

6
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Eén-staps

Glijvoet H

knoopsgat sensorvoet
Door een speciale laag glijdt deze
naaivoet moeiteloos over kunststof,
stoffen met kunststof coating, leer
en imitatieleer.

Voor het nauwkeurig naaien van
een één-staps knoopsgat. Naait de
ingegeven knoopgrootte. Volgende
knoopsgaten worden in dezelfde
afmeting genaaid.
Art.nr. 412815102,
Machinecategorie

Art.nr. 412796145
MACHINECATEGORIE

ijklnopq

jop

Niet voor 415, 350, de EMERALD™ serie,,
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M /145M,
DESIGNER BRILLIANCE™ 80,
BRILLIANCE™ 75Q.
Art.nr. 68007010,
Machinecategorie
En voor DESIGNER BRILLIANCE™ 80 en
BRILLIANCE™ 75Q.

q

Platte naadvoet 9 mm
Voor het naaien van professionele
platte jeansnaden. Voor normale tot
dikke stoffen.

Art.nr. 413185545
MACHINECATEGORIE

ijklnopq
8
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Rimpelvoet

Blinde ritsvoet
Voor het rimpelen van enkele
stoflagen of voor het gelijktijdig
rimpelen en aannaaien van stoffen.
Geschikt voor dunne tot normale
stoffen. Hoe groter de steeklengte
des te meer stof gerimpeld wordt.

Voor het innaaien van blinde ritsen.

Art.nr. 412797145

Art.nr. 920458096

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

i 01 jklnopq

j 01 klnopq

Smalle ritsvoet

Transparante blinde ritsvoet

De voet is extreem smal en daardoor
kunt u extra dicht langs de
ritstanden naaien.

Geeft meer zicht bij het innaaien van
een blinde rits.

Art.nr. 412565745

Art.nr. 413286545

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

i 01 jklnopq

jklnopq
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Knopenaanzetvoet
met hulpstuk

Plisseerapparaat

Voor het professioneel aannaaien
van knopen. De voet tilt de knoop
een beetje op zodat er een steeltje
ontstaat.

Maakt kleine plissés of plooien in
dunne tot normale stoffen.

Art.nr. 412934545

Art.nr. 920032096

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq**

inopq**

Niet voor EMERALD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Doorstikvoet

Niet voor EMERALD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Elastiekvoet

met linker geleiding

Dankzij de speciaal gevormde
onderkant van de naaivoet, die
langs de stofvouw of stofrand glijdt,
ontstaan perfecte naden.
Deze naaivoet compenseert de
verschillen in stofhoogte.

De elastiekvoet geleidt en spant
6 tot 12 mm breed elastiek tijdens
het vastnaaien.

Art.nr. 412784245

Art.nr. 412815345

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

ijklnopq**
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Kantstikvoet

Naai- en vouwvoet

met geleider rechts

Voor een perfect transport tijdens
het doorstikken op de rand van de
stof of voor een gelijkmatige
stekenafstand op uw projecten.

Voor decoratieve kantafwerkingen.
Perfect geschikt voor het aannaaien
van kant.

Art.nr. 412796745

Art.nr. 413248845

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

ijklnopq

Kantstikvoet

met geleider in het midden

Koordvoet

voor een dubbele rand

Voor een perfect transport tijdens
het doorstikken en naaien op de
rand van de stof. Of voor het aan
elkaar naaien van quiltblokken of
twee stoflagen.

Voor het gelijktijdig naaien van twee
biezen met dik koord. Voor uniek
versierde randen.

Art.nr. 412796845

Art.nr. 412627145

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

i 01 jklnopq

ijklnopq
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Zoomvoet 10 mm

Smalle zoomvoet
Voor een smalle zoom van 5 mm in
dunne tot normale stoffen.

Voor het naaien van dubbele zomen
van 10 mm in dunne tot normale
stoffen.

Art.nr. 411851745

Art.nr. 412990045
MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

q

ijklnopq

En voor DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie, DESIGNER TOPAZ™
serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™ serie, BRILLIANCE™ serie, DESIGNER JADE™ 35, JADE™ 20.

Instelbare biasbandvoet

Mega passepoilvoet
Voor het professioneel naaien van
dikke passepoils. Gebruik kant-enklaar passepoilband of maak uw
eigen passepoils.

Voor het decoratief afwerken van
stofranden met biasband van
6-20 mm breed.

Art.nr. 412985045

Art.nr. 413195145

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklmnopq**

ijklnopq

Niet voor de EMERALD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.
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Contourdraad

Passepoilvoet

met contourdraad-/soutachegeleider
Voor beeldschone versieringen en
unieke driedimensionale effecten.
Gebruik een tweelingnaald, breedte
1,6 mm. De voet geleidt tijdens het
naaien twee draden. Inclusief een
speciale geleider om de draden nog
perfecter door te voeren en om
goed zicht op de stof te houden.

Voor het eenvoudig inzetten van
kant-en-klare of zelfgemaakte
passepoils. Voor een professioneel
resultaat.

Art.nr. 411851045

Art.nr. 920302096

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

pq

Transparante passepoilvoet

Cirkelapparaat

Voor het inzetten van kant-enklare of zelfgemaakte passepoils.
Voor een professioneel resultaat.
Dankzij de transparante voet heeft u
beter zicht en kunt u nog preciezer
naaien.

Voor het maken van perfecte cirkels. Ideaal voor het
maken van applicaties. Cirkels van 6 tot 26 cm.

Art.nr. 413097145

Niet voor de DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie,
DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™ serie, JADE™ serie,
TRIBUTE™ 140M/145M, 140C/145C, EDEN ROSE™ 250M/250C,
EMERALD™ serie en BRILLIANCE™ serie.

q

Art.nr. 920344096, MACHINECATEGORIE
En voor de DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie,
DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™ serie, JADE™ serie,
TRIBUTE™ 140C/145C, EDEN ROSE™ 250C en BRILLIANCE™ serie.
Art.nr. 920392096, MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq
18

jklnop

19

Contourdraadvoet

Contourdraad-/
soutachegeleider

Voor unieke effecten. De contourdraad wordt met een siersteek naar
keuze vastgezet.

Voor het geleiden van draden, bandjes en koordjes in de soutachevoet,
koordvoet of contourdraadvoet.

Art.nr. 412580545

Art.nr. 412554445

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

jklnopq

jklnopq

Niet voor EMERALD™ 122 , 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Smalle soutache-/koordvoet

Niet voor EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Mini passepoilvoet

Voor het opnaaien van koordjes en
smalle bandjes met de zigzagsteek
voor decoratieve siereffecten.

Voor het professioneel naaien van
smalle, kant-en-klare of zelfgemaakte passepoils. Omdat de naaivoet
transparant is, heeft u een uitstekend zicht en kunt u heel precies
naaien.

Art.nr. 411850945

Art.nr. 413183045

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

ijklnopq

Niet voor EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.
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Multi-line

Soutachevoet

decoratieve naaivoet
Voor een bijzondere look! Naai over
garen, koordjes of smal satijnband
met een siersteek naar keuze. Aanbevolen breedte maximaal 4 mm.

Door de geleidelijnen kunt u
eenvoudig rijen siersteken op exact
dezelfde afstand van elkaar naaien.

Art.nr. 412989845

Art.nr. 413337145

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

jklnopq

Garendecoratievoet

Garendecoratie Set

met drie gaatjes

Maak prachtige versieringen op de
stof door met speciaal garen uit de
vrije hand te naaien of te borduren.

Voor prachtige effecten. Rijg
maximaal 3 zachte draden door
de gaatjes van de naaivoet en naai
de draden vast met een mooie
siersteek.

Art.nr. 820912096
MACHINECATEGORIE

Art.nr. 920215096
MACHINECATEGORIE

p
q

Voor categorie q, de DESIGNER BRILLIANCE™
80 en de BRILLIANCE™ 75Q heeft u de
optionele set draadgeleiders nodig.
Art.nr. 920453096

Art.nr. 413187045
MACHINECATEGORIE

ijklnopq

Niet voor de OPAL™ 650, 670 en TRIBUTE™ 145C
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Kleine parelvoet 4 mm

Platte lovertjesvoet

Voor het vastnaaien van parelsnoeren tot 4 mm. Bij het naaien lopen
de parels door de speciale uitsparing
aan de onderkant van de naaivoet.

Voor het eenvoudig vastnaaien van
pailletsnoeren met ronde pailletjes.
Dankzij de transparante naaivoet
heeft u optimaal zicht op wat u
doet.

Art.nr. 412701145

Art.nr. 412823845

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

ijklnopq

Niet voor EMERALD™ 116, 118, 122, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/ /145M.

Transparante

decoratievoet 2-3 mm

Niet voor EMERALD™ 122 , 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Chenillevoet

Voor het vastnaaien van parelsnoeren tot 2-3 mm. Bij het naaien lopen
de parels door de speciale uitsparing
aan de onderkant van de naaivoet.

Met deze naaivoet naait u eenvoudig chenilleband op de stof. Voor
bijzondere effecten.

Art.nr. 413030445

Art.nr. 412975245

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

ijklnopq**

Niet voor EMERALD™ 122 , 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.
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25

Speciaal spoelhuis

Rolzoomvoet 2 en 3 mm

Maak prachtige steken met de
onderdraad. Gebruik dik naaigaren
op de spoel.
Art.nr. 920211096
MACHINECATEGORIE

Voor het naaien van bijv. schulprolzomen met een steeklengte/-breedte
van 2 of 3 mm.

nop

Niet voor de EMERALD™ serie, EDEN
ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.
Art.nr. 920452096
MACHINECATEGORIE

Art.nr. 411852045 voor 3 mm
Art.nr. 411852445 voor 2 mm

q

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

Niet voor EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Naaivoetenset voor linten

Voet met 7 gaatjes

met draadinsteker

Voor het naaien van decoratieve
linten. Met de drie verschillende
naaivoeten kunt u uw stof heel
eenvoudig met verschillende linten
versieren (6-13,5 mm).

Maak unieke belegsels en naai ze
in één keer op hun plaats. Voor
versieringen met maximaal 7 draden
tegelijk. Naai vast met siersteek of
zigzagsteek.

Art.nr. 920239096

Art.nr. 412989945

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

jklnopq

ijklnopq
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Transparante B kantstikvoet

Transparante borduurvoet B

met geleider in het midden

De uitsparing onder de naaivoet
zorgt voor een soepel transport bij
het naaien van decoratieve steken.
Omdat de voet transparant is heeft
u prima zicht op wat u doet. Door
de rode markeringslijnen kunt u nog
preciezer werken.

Voor het opnaaien van sierbandjes
of het naaien van siersteken over
een naad of een gemarkeerde lijn.
De liniaal zorgt voor een perfect
stoftransport.

Art.nr. 413113846

Art.nr. 413058445

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

ijklnopq

Transparante B kantstikvoet
De transparante B kantstikvoet met
geleider rechts is perfect voor het
met grote precisie naaien van
siersteken langs de rand van de stof.
De geleider zorgt voor een
gelijkmatige afstand.

Art.nr. 413058345
MACHINECATEGORIE

ijklnopq
28

Foto: www.shutterstock.com

met geleider rechts

29

Bolletjesvoet

Transparante A naaivoetenset

Perfect voor het naaien van volumineuze
steken, zoals bolletjessteken. De uitsparing aan de onderkant zorgt voor een
optimaal stoftransport.

Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
rechte steken en zigzagsteken met
een steeklengte van meer dan
1 mm. Dankzij het goede zicht kunt
u precies zien waar u naait.

Art.nr. 412510845
MACHINECATEGORIE

Inhoud: Transparante naaivoet A, Transparante kantstikvoet A met geleider rechts en
Transparante kantstikvoet A met geleider in
het midden.

jopq

Niet voor de IRIS™, SCANDINAVIA™ en EMERALD™
serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.
Art.nr. 413162345
Speciale bolletjesvoet met een iets grotere uitsparing
aan de onderkant van de naaivoet, speciaal voor
bolletjessteken.
MACHINECATEGORIE

Art.nr. 920237096
MACHINECATEGORIE

ijklnopq

jopq

Niet voor de IRIS , SCANDINAVIA™ en EMERALD™ serie, EDEN ROSE™ 250M,
TRIBUTE™ 140M/145M.
™

Biezenvoet

met 9 uitsparingen

Ajourvoet

Voor het eenvoudig naaien van
biezen in zeer dunne stoffen.
Voor absoluut geraffineerde steken.
Wordt gebruikt voor het aan elkaar
naaien van twee afgewerkte stofranden of voor het aannaaien van
boorden en andere randen.
Art.nr. 413064845
MACHINECATEGORIE

opq
30

Art.nr. 412370045
MACHINECATEGORIE

ijklnopq**
31

Biezenvoet

Biezenvoet

met 7 uitsparingen

met 3 uitsparingen
Voor het nauwkeurig geleiden en
naaien van biezen. De naaivoet
heeft aan de onderzijde 7 uitsparingen voor het maken van perfecte
biezen.

Voor het nauwkeurig geleiden
en naaien van biezen. De
naaivoet heeft aan de onderzijde 3 uitsparingen voor het
maken van perfecte biezen.

Art.nr. 412362845
MACHINECATEGORIE

ijklnopq**

Biezenvoet

Art.nr. 412992845
MACHINECATEGORIE

met 5 uitsparingen

q**

Voor het nauwkeurig geleiden en
naaien van biezen. De naaivoet
heeft aan de onderzijde 5 uitsparingen voor het maken van perfecte
biezen.

Voor DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie, DESIGNER TOPAZ™
serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™ serie, JADE™ serie, TRIBUTE™ 140C, 145C en EDEN ROSE™
250C, BRILLIANCE™ serie, DESIGNER™
Art.nr. 412845645
MACHINECATEGORIE

jklno*p*

Art.nr. 412369945
MACHINECATEGORIE

Niet voor de DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER
RUBY™ serie, DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™ serie, JADE™ serie,
EMERALD™ serie, TRIBUTE™ 140M, 140C, 145M, 145C, EDEN ROSE™ 250M en 250C,
BRILLIANCE™-serie
* Niet geschikt voor gebruik in combinatie met automatische draadinsteker.

opq**
32
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Boventransportvoet met

Doorslagvoet

verwisselbare naaivoeten
Voor het doorslaan van patronen.
Ook handig voor het naaien van
ajournaden of het maken van lussen
voor franje.

De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is ontworpen
om lagen stof en/of tussenvulling
gelijkmatig te transporteren.

Art.nr. 411850345

Art.nr. 920219096

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklmnopq

inopq

Niet voor de EMERALD™ 122 , 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Geleider voor doorstikken

((bij 8 inclusief)
Niet voor de EMERALD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Verwisselbare applicatievoet

De geleider voor doorstikken wordt
gebruikt voor brede naadtoeslagen,
biezen, doorstikken of het naaien
van tunnels.

						

Voor gebruik in combinatie met de
boventransportvoet (zie hierboven).
Gebruik deze voet bij het naaien
van applicaties met de cordonsteek,
tapse steken en decoratieve steken.

Art.nr. 412601945

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

nopq

inopq

Art.nr. 413237845
Voor boventransportvoet met
verwisselbare naaivoeten
Art.nr. 920219096

Niet voor de EMERALD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.
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Verwisselbare

quiltgeleidevoet

Verwisselbare

decoratieve geleidevoet

Voor gebruik in combinatie met de
boventransportvoet (zie pag. 35).
Voor naaien in de naad. De naaivoet
heeft markeringen waarmee u
eenvoudig hoeken kunt naaien bij
naden van 6 mm of 3 mm.

Voor gebruik in combinatie met de
boventransportvoet (zie pag. 35).
Gebruik de verwisselbare decoratieve geleidevoet wanneer u in de naad
doorstikt met een decoratieve steek.
De metalen geleider in het midden
helpt u bij het geleiden.

Art.nr. 413155545
Voor boventransportvoet met verwisselbare
naaivoeten
Art.nr. 920219096
MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

inopq

inopq

Niet voor de EMERALD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Verwisselbare

geleidevoet 6 mm

Niet voor de EMERALD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

Quilters naaivoetenset

Voor gebruik in combinatie met de
boventransportvoet (zie pag. 35).
Gebruik de verwisselbare geleidevoet
6 mm voor de rechte steek en de
handwerkquiltsteek. De geleider helpt
u een afstand van 6 mm te houden.

Inhoud: Boventransportvoet met
geleider, meandervoet, transparante
patchworkvoet 6 mm met geleider
rechts. Alles wat u nodig heeft om
te quilten!

Art.nr. 413238345
Voor boventransportvoet met verwisselbare
naaivoeten
Art.nr. 920219096

Art.nr. 413035302

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

inopq

inop

Niet voor de EMERALD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.

36

Art.nr. 413340845
Voor boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten, Art.nr. 920219096

Niet voor de EMERALD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M.
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Instelbare quiltvoet 6 mm
met geleider rechts

Transparante patchworkvoet
6 mm

Voor duidelijk zicht bij het naaien
van een rechte steek met 6 of 3 mm
naadtoeslag. Met markingen die het
draaien in hoeken bij naadtoeslagen
van 6 of 3 mm vereenvoudigen.

Perfect geschikt voor quiltnaden.
De kleine, ronde opening op de
naaivoet maakt het mogelijk om de
naald 4 stappen (1 mm) naar links
en naar rechts te wijzigen. Zo ontstaan exacte naden voor projecten
met inch-maten. Bovendien heeft
de naaivoet een geleider voor exacte
naadafstanden.
Art.nr. 920456096
MACHINECATEGORIE

Art.nr. 412927447
MACHINECATEGORIE

i 01 jklnopq

ijklnopq

Instelbare quiltvoet 6 mm

Transparante patchworkvoet
6 mm met geleider rechts

Perfect geschikt voor quiltnaden.
De kleine, ronde opening op de
naaivoet maakt het mogelijk om de
naald 4 stappen (1 mm) naar links
en naar rechts te wijzigen. Zo ontstaan exacte naden voor projecten
met inch-maten.

Ideaal bij het naaien van patchworknaden van 3 of 6 mm. Omdat de
naaivoet transparant is heeft u goed
zicht op uw werk.

Art.nr. 412927445

Art.nr. 920455096
MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

i 01 jklnopq
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Transparante patchworkvoet
met geleider in het midden

Transparante applicatievoet

Voor perfect zicht en gebruiksgemak
bij naaien „in de naad“.

Voor applicaties met cordonsteken,
tapse steken en siersteken. Dankzij
de uitsparing aan de onderkant
loopt de voet soepel over de steken.
Omdat de voet transparant is heeft
u perfect zicht op uw werk.

Er is ook een metalen versie
leverbaar.
Ar.nr. 920457096

Art.nr. 412927446
MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

ijklnopq

i 01 jklnopq

Kantstikvoet 6 mm
met geleider rechts

Applicatievoet

Voor perfect doorstikken en kantstikken. De geleider helpt u om
6 mm afstand van de rand te
houden.

Voor applicaties met cordonsteken,
tapse steken en siersteken. Dankzij
de uitsparing aan de onderkant
loopt de voet soepel over de steken
terwijl de open voorkant voor meer
zicht op uw werk zorgt.

Art.nr. 920456096

Art.nr. 412800945

MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

jklnopq

i 01 jklnopq
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Art.nr. 413031945
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Transparante naaivoet
voor naaien uit de vrije hand

Gesloten free motion voet
(verend)

Ideaal voor het uit de vrije hand
naaien of borduren. De steek is
duidelijk zichtbaar.

Zorgt voor een goed zicht vanuit
elke hoek. De gesloten, ronde vorm
van de naaivoet voorkomt dat garen
of stof zich in de voet ophoopt. De
verticale en horizontale markeringen
op de naaivoet dienen als geleiders.

Art.nr. 413385645

Art.nr. 412860645
MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

jpq

nopq

Niet voor de EMERALD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M/145M

Niet voor de OPAL™ 650, 670 en TRIBUTE™ 145C

Meandervoet (verend)

Free motion echo quiltvoet
Biedt meer controle en optimaal zicht
tijdens het quilten uit de vrije hand.
De brede basis zorgt voor een goed
contact met de stof. De markeringen
maken het eenvoudig om een quiltpatroon met een doorlopende lijn of
een motief te volgen.

Voor naaien en quilten uit de vrije
hand. De open voorkant biedt een
goed zicht op uw naaiproject. De
vering voorkomt dat de stof door de
naald wordt opgetild wanneer de
steek wordt genaaid.
Art.nr. 412801045 (zwevend)
MACHINECATEGORIE

pq

Art.nr. 413037646 (verend)
MACHINECATEGORIE

inopq

Niet voor de EMERALD™ serie, TRIBUTE™
140M, 145M EN EDEN ROSE™ 250M
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Art.nr. 413320245
MACHINECATEGORIE

pq

Niet voor de OPAL™ 670 en 650, TRIBUTE™ 145C
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Sensor Q voet

Borduurvoet U
Voor borduren, quilten of naaien uit
de vrije hand. Uitermate geschikt
voor het quilten op dikke of gewatteerde stoffen.
Art.nr. 413192045
MACHINECATEGORIE

Wordt gebruikt voor decoratief
naaiwerk en borduren.

p

Niet voor de OPAL™ 670, 650,
TRIBUTE™ 145C
Art.nr. 68017593
MACHINECATEGORIE

q

Borduur-/stopvoet R

Art.nr. 412727601
MACHINECATEGORIE

Voor de PLATINUM™ 955 E/950 E , PLATINUM PLUS, ROSE™, IRIS™, SCANDINAVIA™
400 en 300

Naaldbeschermer
De naaldbeschermer is een veiligheidsmaatregel tijdens het naaien.
De metalen beschermer zit vast aan
de naaivoet zodat u de naald niet
per ongeluk kunt aanraken tijdens
het naaien.

Perfect voor borduurwerk uit de
vrije hand, decoratief naaiwerk en
borduren.

Art.nr. 413137545

Art.nr. 412849801
MACHINECATEGORIE

MACHINECATEGORIE

jpq

nop

Niet voor de 1200, 1100, 1090, 1070, 1070S, 1050, OPAL™ 670 en 650, TRIBUTE™ 145C
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Niet voor de Emerald™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M en 145M.
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Garendecoratie naaivoetenset

Quilt bandgeleidevoet

Voor het opnaaien van structuurgaren zoals bijv. wol in verschillende
diktes. Voor deze techniek gebruikt
u steken met een reliëfeffect.
Het gebruik van verschillende garensoorten versterkt het effect.
Inhoud:
413 14

20

413 14

20

413 14

413 14

21

21

Met de quilt bandgeleidevoet
(12 mm) maakt u eenvoudig een
bies rondom twee stoflagen. De
benodigde breedte van de bies is
45 mm.
Art.nr. 920507096
Voor de volgende modellen is een speciale steekplaat vereist:
DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER RUBY™, DESIGNER TOPAZ™, SAPPHIRE™, OPAL™,
EDEN ROSE™ 250C en TRIBUTE 140C/145C, Art.nr. 412964206/412964207
Ook de verwisselbare boventransportvoet is vereist. Bij sommige modellen
wordt deze voet meegeleverd. Bij andere modellen is de voet optioneel.
Art.nr. 920219096
MACHINECATEGORIE

q

Voor de BRILLIANCE™ serie, DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™
serie, DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™ serie, EDEN ROSE™ 250C,
TRIBUTE™ 140C, 145C

Free motion rulervoet
Art.nr. 920403096
MACHINECATEGORIE

Voor quilten uit de vrije hand met
behulp van sjablonen.

q*

Voor DESIGNER EPIC™, EPIC™ 980Q,
DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNERRUBY™-serie, DESIGNER™ SE , DESIGNER SE
LIMITED EDITION™ SE, SAPPHIRE™ 960Q,
SAPPHIRE™ 965Q, DESIGNER BRILLIANCE™ 80,
BRILLIANCE™ 75Q.
*De DESIGNER EPIC™, DESIGNER
BRILLIANCE™ 80 en BRILLIANCE™ 75Q
hebben een draadgeleiderset nodig
Art.nr. 920453096

46

Art.nr. 920508096

INSPIRA® Rulervoet sjablonenset
Art.nr. 620145796
MACHINECATEGORIE

q

Voor de BRILLIANCE™ serie
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