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Alle eigenschappen
op een rij!

hobby 1122
hobby 1132
hobby 1142

824_Flyer hobby_dutch

Innovatief Duits design
Eenvoudig in het gebruik! Alle steken worden duidelijk, recht voor u,
afgebeeld, inclusief de te gebruiken naaivoet.
Kwalitatief hoogwaardige steken.

9 17 23

Eenvoudig inrijgen door het gemarkeerde inrijdpad en de van bovenaf in
te leggen spoel! De onderdraad wordt automatisch meegenomen!
Naai achteruit door simpelweg de achteruitnaaiknop naar beneden
te duwen. Ideaal voor het afhechten van een begin of einde van een zoom.
Inclusief alle accessoires om direct te kunnen beginnen,
zigzagvoet, blinde zoomvoet, ritsvoet, automatisch knoopsgatvoet,
spoeltjes, naalden en nog veel meer!
Olievrij! Smeren is niet langer nodig.
Naai gemakkelijk en geruisloos, zonder dat olievlekken in uw stoffen komen.
Inclusief stevige, harde kap! Deze beschermt uw hobby wanneer
u de machine niet gebruikt.
Slanke vrije arm voor het werken met rondgesloten naaigoed zoals
manchetten, broekspijpen, en halslijnen.
Variabele naaldposities! Voor precies doorstikken zonder
dat u de stof hoeft te verplaatsen. Perfect voor het inzetten van ritsen.
Inclusief extra garenpen voor eenvoudig spoelen.
Kan ook worden gebruikt voor naaien met een tweelingnaald!
Instelbare steeklengte tot 4 mm!
Knoopsgaten in een handomdraai!
De steekdichtheid kan worden afgestemd op de stof.
Veel ruimte onder de naaivoet voor zware stoffen of meerdere stoflagen!
Eenvoudig verwisselen van naaivoeten druk op de knop en de naaivoet is los!
Ideaal voor quilten en patchwork! Veelgebruikte maten zijn op de
steekplaat aangebracht in millimeters en inches.
Knopen aanzetten – geen probleem met een hobby!
Handig geplaatste draadsnijder gemakkelijk te bereiken aan de zijkant van uw hobby.
Instelbare persvoetdruk voor een gelijkmatig stoftransport.
Instelbare steekbreedte tot 5 mm!
Eenstaps knoopsgat! Naait het ideale knoopsgat in één handeling!
De knoopsgatbreedte kan worden ingesteld tot wel 5 mm.
Inclusief 8 decoratieve steken.
Ingebouwde draadinsteker! Problemen met het vinden van het oog
van de naald? Laat de draadinsteker het werk doen en ga aan de slag!
Nog meer accessoires om direct te beginnen: zigzagvoet, blinde
zoomvoet, ritsvoet, automatische knoopsgatvoet, overlockvoet, knoopsgatvoet,
spoeltjes, naalden en nog veel meer.
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