DE JUISTE NAALD VOOR ELK MATERIAAL

Naaimachinenaalden
Advies en assortiment
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De juiste

naaimachinenaald
voor een perfect naairesultaat!
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Perfecte en gelijkmatige resultaten
met de juiste naaimachinenaald.
Verschillende naaitechnieken en de professionele
verwerking van speciale materialen vereisen speciaal
gevormde naalden. Bij het naaien is de kwaliteit en
vorm van de naald direct merkbaar. Met de juiste
naaimachinenaald behaalt u optimale naairesultaten
en voorkomt u beschadigingen aan het materiaal. Bij
SINGER® vindt u een naaldenassortiment van de
hoogste kwaliteit. Uw SINGER® dealer laat u graag
de juiste naald voor een perfecte verwerking zien.
Hoe vindt u de juiste naald?
Op de volgende pagina's vindt u uitgebreide
informatie. Wat kunnen de SINGER® naaimachinenaalden en welke naald is geschikt voor uw
project?

SINGER®
naaimachinenaalden:
·
·
·
·
·
·
·

Universele naalden
Jeansnaalden
Stretchnaalden
Overlocknaalden
Leernaalden
Zwaardnaalden
Borduurnaalden
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U n i v e r s e l e na a l d
Voor vele doeleinden
De naaimachinenaald voor
alle standaard werkzaamheden
Universele naalden hebben een
iets afgeronde punt en zijn in
meerdere diktes leverbaar. Voor
standaard naaiwerkzaamheden
en verschillende stofsoorten en
-diktes.

Geschikt voor:
Katoen, linnen, dun leer, brokaat,
koord, chiffon, vilt, crêpe, zijde,
dunne jeans etc.
Toepassingsvoorbeeld:
· Pakken en kostuums
· Mantels
· Overhemden
Naaldencategorie:
2020 universele naald
Verkrijgbaar in de diktes:
■ 60/08, ■ 80/11, ■ 70/09, ■ 90/14,
■100/16, ■ 110/18
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J e a n s n aald
Robuust en scherp
Deze speciale naald naait
perfect dichtgeweven stof
Jeansnaalden zijn erg scherp.
In combinatie met de sterke
schacht steekt de naald moeiteloos door dichtgeweven stoffen,
zonder te verbuigen of dat het
materiaal beschadigd raakt.

Geschikt voor:
Alle jeansstoffen en
dikke canvas stoffen
Toepassingsvoorbeeld:
· Jeanskleding
· Werkkleding
Naaldencategorie:
2026 Jeansnaald
Verkrijgbaar in de diktes:
■ 90/14, ■ 100/16
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Stretchnaald
Voor elastische materialen
De juiste naald voor
rekbare en gebreide
stoffen
Stretchnaalden hebben speciaal
geslepen oog dat het overslaan
van steken bij rekbare stoffen
voorkomt. De extra afgeronde
punt voorkomt beschadigingen
aan de stof.

Geschikt voor:
Gebreide katoenen stof, grof
gebreide stof, fleece, lycra, bouclé,
imitatieleer
Toepassingsvoorbeeld:
· T-shirts en sweatshirts
· Badkleding
· Sportkleding
· Fleecejacks
Naaldencategorie:
2045 Jerseynaald
Verkrijgbaar in de diktes:
■ 70/09, ■ 80/11, ■ 90/14,
■ 100/16, ■ 110/18
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Leernaald
Stabiel en precies
Gaat krachtig en nauwkeurig
door leer zonder te
breken.
De verwerking van leer vereist een
hele stabiele naald. De leernaald
beschikt over een scherp snijvlak
waardoor hij krachtig door het leer
gaat. Zo kunt u met grote precisie
het materiaal verwerken.

Geschikt voor:
Sterk, stevig leer
Toepassingsvoorbeeld:

TIP

!

Gebruik de leernaalden uitsluitend voor de
verwerking van sterk, stevig leer. Deze naald is
niet geschikt voor stoffen zoals bijvoorbeeld
gebreide of rekbare stoffen, dunne stoffen of
katoen.

· Lederen bekleding
· Lederen tassen
· Lederen riemen
Naaldencategorie:
2032 Leernaald
Verkrijgbaar in de diktes:
■ 90/14, ■ 100/16
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De juiste naald
voor een perfect naairesultaat

Naaldencategorie
Alle naalden zijn in een categorie ingedeeld die kenmerkend
zijn voor het type naald (bijvoorbeeld 2020 universele naald).
De naalddiktes gaan van 6 –18. Hoe hoger het getal, hoe
dikker de naald.

Naaldencategorie

De categorieën op een rij:
2020 Universele naald

2024 Tweeldingnaald, 4 mm

2026 Jeansnaald

2025 Tweeldingnaald, 3 mm Naaldsterkte

2045 Jerseynaald

2028 Tweeldingnaald, 2 mm

2032 Leernaald

2044 Borduurnaald

2040 Zwaardnaald

2022 Overlocknaald

Naaldpunt

Zo vindt u uw SINGER® naaimachinenaald:

Naaldencategorie
Naalddikte
De juiste naalddikte herkent u aan
de kleurmarkering op de schacht
van de naald en op de verpakking.

Naaldpunt
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Welke naalddikte voor welk materiaal?
Materiaal
Delicate stoffen, dunne stoffen, fijn linnen, overhemdstoﬀen
en strijkvrije stoffen
Fijn gebreide stoffen, jersey, lastex, tricot, helanca

Naalddikte
■ 70/09
■ 80/11
■ 70/09
■ 80/11
■ 90/14

Dikke, wollen stoffen, mantelstoffen, kostuumstoffen en
corduroy

■ 80/11
■ 90/14

Dikke, linnen stoffen, keper, jeans, dunne canvas

■ 90/14

Gebreide stoffen

■ 80/11
■ 90/14

Leer, wildleer, imitatieleer, plastic, wasdoeken

■ 80/11

Korsetstoffen, lycra

■ 80/11
■ 90/14

Naaitechnieken
Decoratieve siersteekeffecten, naaiprojecten uit de vrije hand
Doorstiknaden

Naaldpunten
Smalle, ronde punt

Zorgt voor een gelijkmatige steek op alle geweven materialen.
Niet voor rekbare stoffen gebruiken.

Brede, ronde punt

Is ideaal voor rekbare stoffen, lycra en alle elastische stoffen. De
ronde naaldpunt voorkomt het beschadigen van de stof.

Scherpe punt

Zijn speciaal gevormd voor het naaien van leer. De scherpe
punt verwerkt gemakkelijk leer en vinyl. Deze naalden zijn in
diktes van 11–18 beschikbaar. Dikte 11 is geschikt voor dun,
soepel leer, dikte 18 verwerkt zelfs meerdere lagen leer.

■ 70/09
■ 80/11

■ 100/16
■ 110/18
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Zwaardnaald
Voor nostalgische effecten
Traditioneel naaiwerk
met de zwaardnaald
De zwaardnaald (vleugelnaald)
heeft aan beide zijden brede
„vleugels“, die bij het naaien
kleine gaatjes in de stof
(natuurlijke materialen) maken.
Deze techniek wordt veel
gebruikt voor nostalgisch
naaiwerk en verfijnd linnen- en
beddengoed.

Geschikt voor:
Linnen stoffen, natuurlijke stoffen,
grove katoenen stoffen
Toepassingsvoorbeeld:
· Tafellakens
· Beddengoed
· Schorten
· Klederdracht
· Kussens
Naaldencategorie:
2040 Zwaardnaald
Verkrijgbaar in de diktes:
■ 80/11, ■ 90/14, ■ 100/16
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Tweelingnaald
Voor decoratieve effecten
Voor dubbele naai-effecten
De tweelingnaald bestaat uit twee
naalden die in in één kolf
gestoken zijn. Zij worden gebruikt
voor decoratief naaiwerk en voor
het naaien van biezen. Er zijn
tweelingnaalden met een
naaldafstand van 2, 3 en 4 mm.

Geschikt voor:
Katoen, linnen, dun leer, brokaat,
corduroy, chiffon, vilt, zijde,
dunne jeans
Toepassingsvoorbeeld:
· Voor het naaien van biezen
· Dubbel doorgestikte jeansnaden
· Siernaden
Naaldencategorie:
2024 Tweelingnaald, 4 mm afstand
2025 Tweelingnaald, 3 mm afstand
2028 Tweelingnaald, 2 mm afstand
Verkrijgbaar in de diktes:
2024, ■ 90/14
2025, ■ 90/14, ■ 80/11
2028, ■ 90/14
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Borduurnaald
Voor perfecte borduurresultaten
Borduurnaalden hebben
een speciale vorm met een
lichte afgeronde naaldpunt.
Het naaldoog is groter zodat
het garen eenvoudig kan
worden ingeregen, niet
beschadigt en niet splijt. Voor
de verwerking van metallic en
andere speciaal garen, voor
borduren en decoratief naaien.

Geschikt voor:
Metallic-, effect- en borduurgaren,
rayongaren
Toepassingsvoorbeeld:
· Borduurwerk met speciale
borduur- en effectgarens
Naaldencategorie:
2044 Borduurnaald
Verkrijgbaar in de diktes:
■ 80/11, ■ 90/14
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O v e r l o c k n a ald
Speciaal voor de overlockmachine
Voor een perfecte draaddoorvoer.
Overlocknaalden zijn speciaal
ontwikkeld voor overlockmachines en uitsluitend voor
deze machines te gebruiken. De
naalden beschikken over een
inkeping voor een perfecte
draaddoorvoer en een platte kolf
voor het eenvoudig inzetten in de
overlockmachine.

Geschikt voor:
Elastische en dunne stoffen
Toepassingsvoorbeeld:
· Sportkleding
· T-shirts
· Terry stoffen
Geschikt voor:
2022, 2054 Overlocknaald
Beschikbaar voor overlock SH 14:
2022 ■ 80/11, ■ 90/14, ■ 100/16
Beschikbaar voor Ultralock:
2054 ■ 70/09, ■ 90/14
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Professioneel uiterlijk van uw naaiproject
Met de juiste naald worden steken netjes genaaid
en wordt de kwaliteit van uw naaiprojecten vele
malen verbeterd.
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Alle naalden op een rij
Artikelnummer

N202008B05799R
N202009B05800R
N202011B05801R
N202014B05804R
N202016B05806R
N202018B05808R
N2020B05AS822R

Omschrijving
Universele naald
Universele naald
Universele naald
Universele naald
Universele naald
Universele naald
Universele naald

N2020B10AS823R

Universele naald

N353364000EXP

Universele naald

Dikte

2020, ■ 60/08
2020, ■ 70/09
2020, ■ 80/11
2020, ■ 90/14
2020, ■ 100/16
2020, ■ 110/18
2020, 2 x ■ 80/11, 2 x ■ 90/14,
1x ■ 100/16
2020, 2 x ■ 70/09, 2 x ■ 80/11,
4 x ■ 90/14, 2 x ■ 100/16
2020, ■ 80/11, ■ 90/14, ■ 100/16
2045, ■ 80/11, ■ 90/14

Aantal naalden
in verpakking

5
5
5
5
5
5
5
10
5

N2032B05AS832R

Leernaald

2032, 3 x ■ 90/14, 2 x ■ 100/16
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N202414B02824R
N202514B02825R
N202511B02725R
N202814B02828R

Tweelingnaald
Tweelingnaald
Tweelingnaald
Tweelingnaald

2024, ■ 90/14, 4 mm
2025, ■ 90/14, 3 mm
2025, ■ 80/11, 3 mm
2028, ■ 90/14, 2 mm

2
2
2
2

N204014B05850R

Zwaardnaald

2040, ■ 90/14
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N2044B05AS4703R

Borduurnaald

2044, 2 x ■ 80/11, 2 x ■ 90/14
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N2026B05AS826R
N202616B

Jeansnaald
Jeansnaald

2026, 3 x ■ 90/14, 2 x ■ 100/16
2026, 5 x ■ 100/16

5
5

N204509B05840R
N204511B05841R
N204514B05844R
N204516B05845R
N204518B05849R
N2045B05AS846R

Jerseynaald
Jerseynaald
Jerseynaald
Jerseynaald
Jerseynaald
Jerseynaald

5
5
5
5
5
5

N2045B05AS847R
N2045B05AS848R

Jerseynaald
Jerseynaald

2045, ■ 70/09
2045, ■ 80/11
2045, ■ 90/14
2045, ■ 100/16
2045, ■ 110/18
2045, 2 x ■ 70/09, 2 x ■ 80/11,
1 x ■ 90/14
2045, 3 x ■ 70/09, 2 x ■ 80/11
2045, 2 x ■ 80/11, 2 x ■ 90/14,
1 x ■ 100/16

N202211B05501R
N2022B05AS500R

Overlocknaald
Overlocknaald

N2054B05AS854R

Overlocknaald

2022, ■ 80/11
2022, 2 x ■ 80/11, 2 x ■ 90/14,
1 x ■ 100/16
2054, 2 x ■ 70/09, 3 x ■ 90/14

5
5
5
5
5

Naaien

Borduren

St rijken

Zuigen

Toebehoren

SINGER® – De goede beslissing!
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