
ACCESSORY
CATALOGUE

Including instructions 

for all presser feet!

Het verschil zit 'm  
in de details!
Maak meer fantasievolle details met het grote  
assortiment PFAFF®-accessoires.

De naaimachines van de PFAFF®  hebben 
diverse accessoires waarmee u meer professionele  
resultaten en fantasievollere effecten kunt behalen.  

Ontdek een nieuwe wereld van  
inspiratie met een speciale naaivoet  
of een speciaal accessoire. Bekijk 
onze collectie in de nieuwe PFAFF® 
online accessoirecatalogus op 
www.pfaff.com.
Alle accessoires zijn verkrijgbaar 
bij uw erkende PFAFF® dealer.

Nieuwe inspiratie voor u! 
Het verschil zit 'm in de details!

Bekijk het stekenassortiment van de PFAFF®   
naaimachines van dichtbij en ontdek het verschil. Tot 195  
steken maken al uw ideeën waar. 

Professionele nuttige steken, perfecte 
knoopsgaten en een enorme hoeveel-
heid prachtige decoratieve steken, 
quilt-, kruis- en ajoursteken om uw crea-
tie die speciale finishing touch te geven. 
Kies uit 4 verschillende stijlen letter-
types en maak individuele namen, 
woorden en cijfers. Spiegel, com-
bineer tot 20 afzonderlijke steken, 
letters en opdrachten en sla ze op 
in uw reeksgeheugens. Het scherm 
met hoge resolutie geeft alles weer. 
Met verlenging kunt u cordonsteken  
verlengen terwijl u dezelfde dichtheid 
behoudt voor een professioneel  
resultaat.

Voor naaien uit de vrije hand brengt u 
de transporteur omlaag en bevestigt 
u de free-motionvoet (optioneel). 
Wanneer u met de tweelingnaald 
werkt, past het tweelingnaaldpro-
gramma de steekbreedte aan om te 
voorkomen dat de naald breekt.

Dit alles en nog veel meer wacht op u. 
Bezoek uw erkende PFAFF® dealer en 
probeer de PFAFF®  naai-
machines zelf uit. 

Spiegel, combineer steken en sla ze 
op en geef uw ontwerp uw eigen 
accenten. Tot 4 lettertypes. U kunt uit 
verschillende stijlen kiezen. 

Naaien uit de vrije hand – 
laat uw verbeelding de vrije loop.

Het verschil zit 'm in de details!
Laat u van uw "casual" kant zien. Cover Look: Zwarte denim 
wordt gecombineerd met felle kleuren voor een sportieve 
look – en versierd met extravagante stekencombinaties. 
Exclusieve naai-instructies voor het jasje en de blouse vindt u 
op www.pfaff.com

Uw erkende PFAFF® dealer zal u met plezier informeren. 

1800575-36 © 2012 KSIN Luxembourg II.S.ar.l. Alle rechten voorbehouden. Alle vermeldingen zijn 
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Het verschil zit 'm in  
de details!   

Maak in een handomdraai 
opvallende armbandjes. Met 
de naaimachines uit de PFAFF®  

 kunt u alle soorten 
naaiprojecten maken, groot of 
klein en met alle soorten stoffen.

Het verschil zit 'm in 
de details!
In het indrukwekkende assortiment PFAFF® 
naaivoeten vindt u inspiratie voor nieuwe idee- 
ën en mogelijkheden om uw    
naaimachine verder uit te breiden.

•  Garendecoratievoet met drie gaatjes
•  Vrije quiltvoet/stopvoet
•  Doorstikvoet met geleider links voor  
 het IDT™-systeem
•  Blinde ritsvoet
•  Soutachevoet voor het IDT™-systeem
•  Knoop-aannaaivoet
en nog veel meer...

Bezoek uw plaatselijke PFAFF® dealer om het 
volledige assortiment beschikbare accessoires 
te bekijken. Online catalogus beschikbaar op: 
www.pfaff.com

Zie de lijst met functies voor de details per model.

Met het originele

alleen van PFAFF®

Het verschil 
zit 'm in de 
details! 

systeem
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Ervaar de PFAFF®   naaima-
chines en voel het verschil dat deze  
naaimachines echt speciaal maakt. 
Het PFAFF®-design is uniek en net zo 
onderscheidend als het merk zelf.  
Achter de strakke lijnen bevinden 
zich de meest moderne functies om u 
verder te helpen. Het originele IDT 

™ 
systeem, het touchscreen met hoge 
resolutie, een groot aantal prachtige 
steken en lettertypes – dit zijn slechts 
enkele van de speciale functies die  
u niet vindt bij de vergelijkbare con-
currerende topmachines uit deze 
prijsklasse. Laat u meevoeren naar 
een wereld van nieuwe mogelijk- 
heden en inspiraties.

Het verschil zit 'm in de details!
Unieke decoratieve steken gecombineerd 
met fantasievolle franje. De chenillevoet 
van PFAFF® maakt het eenvoudig! Lees 
meer op www.pfaff.com 

Maak de vergelijking. 
Ontdek het verschil.

Drie modellen, allemaal met 
uitzonderlijke functies wachten
erop door u ontdekt te worden!

Het verschil zit 'm in de details! 

Dankzij de grootste naairuimte* en de lange 
vrije arm kunt u moeiteloos kleine en grote 
werkstukken naaien. 

Het perfect verlichte naaigebied en het touch-
screen met hoge resolutie optimaliseren uw 
werkproces. 

Het originele IDT 
™ systeem garandeert een 

absoluut gelijk matig stoftransport van boven- en 
van onderaf. 

ruiM

helder

Precies

*Vergeleken met concurrerende topmachines uit deze prijsklasse.

Maak de vergelijking. 
Ontdek het verschil.
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200 mm

Verheug u op een royale ruimte 
van 200 mm rechts van de naald. 
Dat betekent ontspannen werken en veel 
ruimte voor grote hoeveelheden stof– een 
voordeel voor quiltsters! Dankij de drie 
LED-lampjes wordt het volledige  
werkoppervlak optimaal verlicht zonder 
schaduwen. (Twee LED-lampjes voor de 
ambition essential™)

Kies een van de 195 steken uit het 
grote assortiment van de PFAFF® 

 naaimachine.
Het grote scherm met hoge resolu-
tie laat alles op volledige grootte, ge-
detailleerd zien en scherper dan ooit 
tevoren. Alle belangrijke informatie is 
in één oogopslag te zien. Het touch-
screen (alleen ) zorgt  
voor eenvoudige toegang tot alle  
steken met de stylus. De optimale instel-
lingen zijn vooraf geprogrammeerd  
en kunnen apart worden aange-
past en opgeslagen in één van de  
4 geheugens.

Pas de snelheid, draadspanning en 
naaivoetdruk aan als u speciale tech-
nieken of andere stoftypes gebruikt. 
De extra naaivoetstand en elek-
tronische naaldkracht zijn ideaal 
voor dikke stoffen en verschillende 
lagen.

Naai zonder het voetpedaal met de 
start/stoptoets, pas de snelheid 
aan met de snelheidsschuif en, als u 
dat wilt, zal de machine automatisch 
afhechten en stoppen.

Druk op een toets om uw naald zo in te 
stellen dat deze automatisch omhoog 
of omlaag in de stof stopt voor draaien, 
applicaties en andere speciale tech-
nieken. 
Met 29 naaldposities kunt u de naald 
precies daar plaatsen waar u dat 
wilt. Perfect voor doorstikken, quilten,  
ritssluitingen inzetten en dergelijke. 

Nieuw naaicomfort en 
nieuwe perfectie voor u! 

Het verschil zit 'm in de details!

 Zie de lijst met functies voor de details per model.

Mode, accessoires, quilts of woningtextiel – de naaimachines 
van de nieuwe PFAFF®  kunnen het allemaal 
aan en zitten vol verrassingen. 

3 heldere lampjes verlichten uw hele 
naaigebied zonder schaduwen. 2 
lampjes voor de ambition essential™.

U kunt uw selecties, opties en steek-
informatie op het scherm bekijken 
met het hoogste resolutieniveau. 
Alle steken worden op ware grootte 
weergegeven. Navigeren over het 
touchscreen ( ) is eenvoudig  
met de stylus.

De naaimachines van de PFAFF®  bieden de beste functies 
voor quilten! Royale naairuimte, origineel IDT™ systeem voor absoluut  
gelijkmatig stoftransport, 29 naaldposities, quiltsteken, naaldpositie omhoog/ 
omlaag en nog veel meer. Ontdek het verschil bij uw PFAFF® dealer. 

Het verschil zit 'm in de details!
De geometrische vormen, de geavanceerde versieringen en de ongewone 
combinatie van denim en katoenen stof geven deze quilt dat speciale. Typisch 
PFAFF® – altijd uniek. De instructies zijn te vinden op www.pfaff.com

Het verschil zit ´m 
in de details!
Unieke functies in vergelijking met  
concurrerende topmachines in deze prijsklasse:

• Groot scherm met hoge resolutie (1.0 en 1.5)
• Touchscreen (1.5) 
• Het originele IDT  ™ systeem
• Tot 195 steken 
• Tot 4 lettertypes
• Naairuimte van 200 mm

Veel ruimte voor grote 
hoeveelheden stof; fantastisch 
voor alle soorten naaiwerk! 
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 Het verschil zit 'm in de details!

Origineel IDT ™ systeem (Ingebouwd Dubbel Transport) – Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf. Het originele IDT 
™ 

systeem is ideaal voor quiltsters en naaisters! Het originele IDT 
™ systeem werkt bij alle steken vooruit of achteruit bij iedere steeklengte of -breedte. Het 

is direct op de machine gebouwd en kan eenvoudig naar behoefte worden in- of uitgeschakeld. Veel PFAFF®-accessoires en naaivoeten kunnen 
worden gebruikt met het originele IDT 

™ systeem voor gelijke naden met alle steken op iedere soort stof.

Grote naairuimte – De naairuimte rechts van de naald is 200 mm, fantastisch voor grote naaiprojecten.

Steken – Een groot aantal verschillende prachtige 7 mm-steken, inclusief nuttige steken, knoopsgaten, decoratieve steken, quiltsteken, 
kruissteken en ajoursteken.

Lettertypes – Kies uit vier verschillende lettertypes: Block-, Outline-, Script- en Cyrillic-letters. 

PFAFF®-design – Gebouwd om naaien eenvoudig te maken en om de professionele resultaten te behalen waar naaisters naar streven. 

Touchscreen – Geeft u eenvoudige toegang tot alle steken met de stylus.

Onderdraadsensor – Waarschuwt u wanneer de spoel bijna leeg is.

Scherm met hoge resolutie - U kunt uw selecties, opties en steekinformatie op het scherm zien, inclusief de aanbevolen  
draadspanningsinstelling. Alle steken worden op ware grootte weergegeven.

Start/Stoptoets – Druk op de starttoets om te naaien zonder het voetpedaal.

Snelheidsschuif – Pas de snelheid aan met de snelheidsschuif voor volledige controle.

Geprogrammeerd afhechten met indicator – Kies uit één of meerdere afhechtopties.

Tweelingnaaldprogramma – Past automatisch de steekbreedte aan om te voorkomen dat de naald breekt.

Steekbreedtebeveiliging – Beperkt de steekbreedte tot naald in het midden/rechte steek als u een steekplaat en/of naaivoet voor 
rechte steken gebruikt om te voorkomen dat de naald breekt.

Verlenging – Als u cordonsteken verlengt, wordt de hele steek langer maar blijft de dichtheid gelijk.

Persoonlijke steek opslaan  – Verander de instellingen van een ingebouwde steek naar uw persoonlijke voorkeur en sla de steek op.

LED-lichtbronnen – Geoptimaliseerde heldere lampjes verlichten uw hele naaigebied zonder schaduwen.

Naaien uit de vrije hand – Bevestig de optionele free-motion naaivoet voor eenvoudig quilten en borduren uit de vrije hand.

Extern omlaag brengen van de transporteur – Breng de transporteur omlaag voor meanderen, borduren uit de vrije hand of stoppen.

Extra hoge naaivoetstand – Brengt de naaivoet omhoog in de hoogste positie zodat dikke stoffen eenvoudig onder de naaivoet kunnen 
worden geplaatst.

Naaivoetdruk – Kan worden aangepast bij het gebruik van speciale technieken of bij het naaien van dunne of dikke stof.

Regelbare draadspanning  - Afhankelijk van de stof, tussenvulling, garen, enz. kan de draadspanning zo worden ingesteld dat de draden exact 
tussen de twee lagen stof bij elkaar komen.  

Naald omhoog /omlaag – Druk op een toets om uw naald zo in te stellen dat deze automatisch omhoog of omlaag in de stof stopt voor 
draaien, applicaties enz.

Onmiddellijk afhechten – Wanneer dit wordt geselecteerd, hecht de naaimachine automatisch af aan het einde van een naad voor een 
snelle en eenvoudige afwerking.

29 naaldposities – Perfect voor doorstikken, quilten, ritssluitingen inzetten en dergelijke.

Afbeelding spiegelen – Klap de steek horizontaal en/of verticaal om, voor meer mogelijkheden. (Voor de ambition essential™ horizontaal)

Geheugens  – Voor het opslaan van persoonlijke stekencombinaties. 

Stekenreeksen  – Combineer steken en/of letters en sla ze op in een geheugen.

Ingebouwde draadinsteker – Maakt het inrijgen van de naald snel en gemakkelijk.

Steekplaat – Markeringen links en rechts van de naald helpen u de stof te geleiden.

Klik-aan naaivoeten – Vervangen is eenvoudig – er zijn geen schroeven of andere gereedschappen nodig.

Van bovenaf in te leggen spoel – Goed toegankelijk. 

Permanent achteruitnaaien – Uw handen blijven vrij om de stof te geleiden.

Elektronische naaldkracht – Volledige naaldkracht bij iedere snelheid met totale controle.

Harde beschermkap – Bescherm uw naaimachine tijdens het vervoer en houd de machine stofvrij.

Twee garenpennen – Voor naaien met een tweelingnaald of speciale naaitechnieken. 

Accessoiredoos  – Met twee vakken om te gebruiken voor het opbergen van accessoires en spoeltjes op de ambition™ 1.0 en de ambition™ 1.5.

Inclusief extra naaivoeten – 0A Standaard naaivoet, 1A Siersteekvoet met het originele IDT 
™ systeem, 2A Siersteekvoet, 3 Blindzoomvoet 

met het originele IDT 
™ systeem, 4 Ritsvoet met het originele IDT 

™ systeem, 5B Eenstaps-knoopsgatvoet.

De kracht van het 
IDT™-systeem

Kijk binnenin voor meer...

Dankzij de geavanceerde techno-
logie kunt u alle stoffen en door 
meerdere lagen naaien - zonder dat 
u zich hoeft af te vragen of de stof-
delen op elkaar aansluiten aan het 
einde van de naad.

Het originele PFAFF® IDT™-systeem 
garandeert het optimale stoftrans-
port dat u op alle soorten stof ver-
wacht. Alles blijft op zijn plaats. 
Dunne en zijdeachtige stoffen rim-
pelen niet; strepen en ruiten sluiten 
perfect op elkaar aan; ronde naden 
zijn gemakkelijk te maken zonder 
veel te hoeven spelden.

Het IDT™-systeem is ongeëvenaard 
bij het transporteren van kleine 
stukjes stof voor maximale pre-
cisie en professionele resultaten. 
Uw naaimachine uit de PFAFF® 

 gaat van een enkele
laag probleemloos over op meerde-
re lagen stof en naait zelfs zonder 
aarzelen over dikke naden heen.
De resultaten zijn prachtige naai-
projecten met verbazingwekkend 
precieze details.

De ultieme  
patchworkperfectie  

Het origineel – al meer dan 40 jaar alleen van PFAFF®!

Quilters van over de hele wereld zijn verrast. Maar zelfs als u 
geen passie voor quilten heeft, zult u al snel ontdekken waarom 
het IDT™-systeem fantastisch is.

Het verschil zit 'm in de details!

De versiering op de quilt is gemaakt 
met de PFAFF® soutachevoet.

Het doorstikken van diverse lagen 
denim gaat eenvoudig met het 
originele IDT™-systeem, wat dikker 
garen en een doorstiknaald.

Lastig diagonaal lopend patchwork 
is geen enkel probleem dankzij het 
gelijkmatige transport van het PFAFF® 
originele IDT™-systeem. De 1/4" 
quiltvoet met geleider rechts voor het  
IDT™-systeem zorgt altijd weer voor 
perfecte naden van 1/4" breed!

U naait zonder moeite lastige  
materialen met het IDT™-systeem. 
Combineer de prachtige decoratieve 
steken en ontdek nieuwe technieken 
die worden vereenvoudigd met  
het grote assortiment extra  
accessoires. Ontdek het verschil  
bij uw PFAFF® dealer.

Het verschil zit 'm  
in de details!  
Door de vele beschikbare 
decoratieve steken en  
accessoires te gebruiken,  
kunt u de trend zetten voor 
een prachtig huis.

Alle functies in één oogopslag 
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Absoluut gelijkmatige stofdoor-
voer van boven en van onderen.

Alles blijft op zijn plaats als u met 
dunne stof of met verschillende lagen 
werkt. Ideaal voor quilten. Wanneer 
u lange stukken stof naait, bijvoor- 
beeld gordijnen, worden de beide 
lagen gelijkmatig getransporteerd 
over de hele lengte. Stoffen met mo-
tieven, zoals strepen, sluiten altijd op 
elkaar aan.
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