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•  Borduuroppervlak van 180 mm x 130 mm 

•  136 ingebouwde borduurmotieven

•   Groot naaioppervlak

•  Honderden steekcombinaties

•  850 steken per minuut in naaimodus

• 650 steken per minuut in borduurmodus

• Usb-poort

Borduurmachine

Creëer snel en gemakkelijk 
borduurmotieven en naaiprojecten met 
hoge kwaliteit.

1250



Voor al uw naai- en borduurbehoeften.
De Innov-is 1250 heeft alles om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van borduurwerk, quilten, 
stoffering en stikken van kleren.
Met zoveel fantastische eigenschappen zult u genieten van het enorme gamma creatieve mogelijkheden 
die de Innov-is 1250 u biedt.

Patronen voor kaders
Leg de laatste hand aan uw borduurwerk 
met behulp van een elegant kader.
Kies uit 10 kadervormen en 12 randstijlen. 
Combineer dit met belettering tot een 
elegant monogram.

Ingebouwde lettertypes 
Ingebouwde letterstijlen maken de 
personalisatie van al uw naai- en 
borduurprojecten gemakkelijk.
• 6 lettertypes
• 3 lettergrootten

Een uitgebreid gamma ingebouwde 
borduurpatronen 
Begin onmiddellijk te borduren met een 
van de 136 ingebouwde borduurpatronen 
die u vindt in de Innov-is 1250. Kies uit 
bloemen, dieren, geometrische vormen, 
seizoensgebonden motieven en vele 
andere.
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De borduurmotieven die in deze folder zijn afgebeeld zijn afkomstig van de Brother borduurkaarten 67 en 80.



Persvoet met instelbare druk
Stik rimpelvrije naden, zelfs in het meest 
rekbare breiwerk, door de druk van de 
persvoet in te stellen.

PE-Design
Met de optionele software PE-DESIGN 
kunt u uw eigen unieke borduurmotieven 
ontwerpen in enkele gemakkelijke 
stappen.
Scan tekeningen of foto’s of gebruik 
clipart-beelden en zet ze om in 
borduurpatronen.

Geniet van het maken en versieren
van speciale projecten
Met de meegeleverde accessoires kunt u 
veelzijdiger en keuriger naaien of quilten.

F.A.S.T. spoelwikkelsysteem
Het automatische spoelwikkelsysteem 
maakt het wikkelen van spoelen snel en 
gemakkkelijk.

Bewerking op het scherm
De krachtige bewerkingsmogelijkheden 
omvatten lay-out, verdraaiing van het 
motief in stappen van 1 graad, spiegeling 
en schaalaanpassing.

Lcd aanraakscherm
Beheers alle functies via een simpele 
aanraking van het gemakkelijk afl eesbare 
lcd-scherm. Omvat pictogrammen en 
15 talen.



Groot borduuroppervlak
De Innov-is 1250 heeft een groot 
borduuroppervlak van 180 mm x 130 mm, 
waardoor u nog grotere en complexere 
ontwerpen kunt creëren.
• Een extra groot borduurkader van 

300 mm x 130 mm met meerdere 
posities wordt ook meegeleverd.

Usb-poort
Wij hebben het u zelfs gemakkelijk 
gemaakt uw eigen motieven in te voeren. 
Steek gewoon uw usb-geheugenstick in 
en laad uw borduurontwerp direct in de 
machine.

Importeer ogenblikkelijk patronen 
vanaf Brother geheugenkaarten
Zet ogenblikkelijk borduurmotieven over 
van de Brother geheugenkaarten in de 
Innov-is 1250.

De borduurmotieven die in deze folder zijn afgebeeld zijn afkomstig van de Brother borduurkaarten 67 en 80.



Venster van het 
draadopnamesysteem
Controleer via dit handige venster of de 
draad correct in de opnamehendel zit.

Automatische opspanning van de 
bovendraad
Of u nu werkt met zwaar denim, dun 
georgette, rekbaar breiwerk of massief 
fl eece, de Innov-is 1250 stelt automatisch 
de draadspanning in om mooie, gelijke 
steken te vormen op elk soort textiel.

Compatibel met garen van andere 
fabrikanten
De Innov-is 1250 heeft ingebouwde kaarten 
voor Brother garens en voor die van drie 
andere belangrijke garenfabrikanten. Kies 
gewoon het garen van uw fabrikant via het 
aanraakscherm en de overeenkomstige 
kleur zal worden weergegeven.

Snelplaatsing spoel
Steek er gewoon een volle spoel in en je 
bent klaar om te beginnen.

Draadsensors op onderste spoel
De Innov-is 1250 is uitgerust met sensors 
op de onderste draadspoel om u te 
waarschuwen wanneer het garen gebroken 
is of opraakt.

Gemakkelijk draadinvoersysteem
Dankzij dit geavanceerde automatische 
draadinvoersysteem verloopt het inrijgen 
van de draad in de naald en de invoer 
in de machine bij de Innov-is 1250 
moeiteloos.

Vlak werkblad
Het vlakke werkblad en de royale 
werkruimte maken het u mogelijk uw stof 
gemakkelijk en veilig te behandelen.
• Naaioppervlakte van 190 mm x 104 mm.



         

         

       

         

      

        

Kies voor elke toepassing de beste steek
Dankzij de honderden ingebouwde steekcombinaties, met 
inbegrip van een ruim gamma nuttige steken van blinde 
zomen tot grote decoratieve motieven, kunt u met de 
Innov-is 1250 de juiste steek kiezen voor elke toepassing.

• Honderden ingebouwde steekcombinaties
• Omvat 10 automatische soorten knoopsgaten, 

143 utilitaire en decoratieve steken en het alfabet.

My Custom Stitch™ (Mijn persoonlijke steek)
Met deze unieke functie kunt u uw eigen decoratieve 
steken aanmaken op het lcd-scherm. Die kunt u dan in het 
geheugen opslaan voor later hergebruik.

Knielift (in de naaimodus)
Maak uw handen vrij door uw knie te 
gebruiken om de persvoet op te lichten.

Snelheidscontrole, aangepast aan 
de zigzagbreedte (in de naaimodus)
• Met een schuifschakelaar kunt u de 

naaisnelheid instellen van langzaam tot 
snel.

• Kan geprogrammeerd worden om de 
steekbreedte te wijzigen.

Steken combineren
Met de Innov-is 1250 kunt u steken 
combineren voor meer variatie en 
creativiteit.
Combineer tot 70 steekpatronen en sla ze
op in het geheugen voor later gebruik.

Zijdelingse voeding
Zijdelingse voeding is bijzonder nuttig 
om oplegwerk te bevestigen aan textiel 
dat niet kan worden gedraaid, zoals 
cilindrische stukken. Er zijn rechte steken 
en zigzagsteken die stikken naar links of 
naar rechts beschikbaar.

Handige centrale bedieningselementen
Om het gebruik te vergemakkelijken zijn alle 
bedieningsknoppen verzameld op een enkel 
handig paneel. Deze knoppen omvatten de 
bediening van de automatische garenssnijder, 
de knop omkering / bekrachtiging, de op/neer-
sturing van de naald en de start/stop-knop.

Instelknop persvoet
Houdt het niveau van de persvoet stabiel 
voor zacht, consistent naaien over 
wisselende stofdikten, zoals bij het begin of 
het einde van een zoom of bij de kruising 
van zomen.



Optionele accessoires 

Wat zit er in de doos?

Borduurgarens
Een ruim gamma 
borduurgarens van hoge 
kwaliteit.

Boorduurkaartenbibliotheek
Honderden fantastische patronen 
waaruit u kunt kiezen!

Circulair hulpstuk
Vorm exacte cirkels met een straal 
tussen 30 mm en 130 mm. Een 
geweldig hulpmiddel voor het maken 
van cirkels met een rechte steek, een 
zigzagsteek, een fantasiesteek of 
decoratieve steken.

Brede tafel
Voor gemakkelijkere 
hantering van stoffen bij het 
stikken of quilten van grotere 
voorwerpen.

Voor een volledig overzicht van accessoires bij uw verkoper of op www.brothersewing.eu
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu




