
COVERLOCK
nederlands

Outfit compleet  
genaaid met de 
PFAFF® admire™ air 
coverlock.
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maakt naaiprojecten perfect.

PFAFF®

COVERLOCK

De

In uw  PFAFF® admire™ air COVERLOCK BOX  vindt u, 
speciaal voor de PFAFF® admire™ air coverlock geselec-
teerde, hoogwaardige en handige accessoires waarmee 
het naaien nog leuker wordt.

Ontdek de kracht en de creativiteit van de coverlock. 
Verheug u op naden zoals u die alleen ziet bij confectie-
kleding, perfect en extreem duurzaam. Met de PFAFF® 
admire™ air coverlock kunt u ook decoratieve naden in 
stoffen verwerken. Probeer het uit! 

Voor een perfect resultaat en lang plezier van uw 
naaiproject is het gebruik van het juiste garen 
uiterst belangrijk. Daarom vindt u in deze box 
ook een prachtige selectie kwaliteitsoverlock-
garen van Gütermann creativ.

Gütermann creativ  staat voor hoogwaardig 
naaigaren – Made in Germany – en past 
perfect bij uw PFAFF® coverlock.

PFAFF® 
admireTM air 7000

Slimme toebehoren in uw

PFAFF® admireTM  air COVERLOCK BOX

nederlands



Kleding naaien is trendy - steeds meer overlock- en cover-
lockmachines vinden hun weg naar naaikamers over de
hele wereld. Gütermann creativ levert naaigaren van 
hoge kwaliteit voor hippe en modieuze naaiprojecten. Af-
werken, zomen, decoratief naaiwerk of naaiwerk met een 
speciaal effect, er is altijd een geschikt soort garen dat bij 
het werk past. Of het nu gaat om universeel naaigaren in 
Micro Core Technology®, zacht en elastisch bulkgaren 
of semi-transparant doorlopend garen, met het juiste 
naaigaren van Gütermann creativ kan een grote verschei-
denheid aan stoffen eenvoudig, mooi en professioneel 
worden genaaid. 

  Decoratieve, meerkleurige stiksels  
  voegen trendy effecten toe en maken  
  van uw zelfgemaakte kledingstuk een  
  uniek designer item. Het uitgebreide  
  aanbod aan effen kleuren biedt altijd de  
  perfecte kleur voor uw stof. Fijn gestikte 
   naden met het semi-transparante door- 
  lopende garen verbinden de stof met  
  een bijna onzichtbare draad. 

Hoogwaardige Miniking spoelen garanderen een nauw-
keurige draadafvoer op alle standaard naai-, overlock- en 
coverlockmachines voor huishoudelijk gebruik.

· PFAFF®  Hoogwaardige kleermakersschaar 
               „Made in Germany“
· PFAFF®  Meetlint
· PFAFF®  Rimpelvoet (pagina 38)
· PFAFF®  Transparante deksteekvoet (pagina 40) 
· Gütermann creativ 
 Kwaliteitsnaaigaren Bulky-Lock 80 en Miniking 
 Bulky-Lock 80 is een hoogwaardig, elastisch  
 bulkgaren voor aangenaam zachte naden en  
 een zeer dichte afwerking van snijranden. 

 Het universele Miniking naaigaren is bij uitstek  
 geschikt voor het sluiten van naden, quilt- 
 naden of klassiek naaien.
 Alle soorten stoffen, inclusief fijne en 
 lichte stoffen met fijne naalden, 
 kunnen perfect worden 
 genaaid.

Voor beeldschone naairesultaten

En dit vindt u allemaal
in de PFAFF® admire™ air

COVERLOCK BOX:
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De rimpelvoet
De rimpelvoet is perfect voor het gelijktijdig rimpelen en 
naaien van twee lagen stof (de onderste laag stof wordt 
gerimpeld en de bovenste laag blijft gewoon recht). 
Geschikt voor dunne en normale geweven stof.

Aanbevolen steek:
• 4-draads overlock of 3-draads overlock, breed

Instellingen:
•  Gebruik de standaard instellingen uit de handleiding  
 voor steeklengte, snijbreedte en persvoetdruk. Stel 
 het differentieel transport in op 1.5 - 2.0.

Instructies:
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2.  Klik de rimpelvoet op de machine.
3.  Schuif de onderste laag stof (de te rimpelen stof) 
 tussen de steekplaat en de rimpelvoet, helemaal tot 
 aan het mesje, met de goede kant omhoog.
4. Schuif de bovenste stoflaag in de opening van de 
 rimpelvoet en op gelijke hoogte met de onderste laag 
 met de goede kant omlaag.
5. Breng de naaivoet omlaag en naai. Geleid de stof 
 tegen de stofgeleider en laat de onderste laag vrij 
 transporteren om te rimpelen.

Art.nr. 
620117996

Inbegrepen in de box!

Tip!

1. Zo krijgt u een voller  
 rimpeleffect:

• Verhoog de bovendraad-
 spanning.
•  Zet het differentieel transport 
 op een hoger cijfer.
•  Zet de steeklengte op een 
 hoger cijfer.

2. U kunt ook een enkele  
 laag stof rimpelen door  
 de stof onder de naaivoet te  
 leggen en de steeklengte,  
 het differentieel transport en 
 de bovendraadspanning aan 
 te passen op de gewenste 
 volheid.
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De transparante 
deksteekvoet

Met de transparante deksteekvoet kunt u uw stof en de 
gemarkeerde lijn onder de naaivoet zien terwijl u naait.

Instructies:
1. Stel de machine in op een deksteek of een kettingsteek.
2.  Teken met een wateroplosbare markeerpen een lijn op 
 de stof om de steeklijn te markeren.
3.  Klik de transparante deksteekvoet op de machine.
4.  Leg de stof onder de naaivoet en de naalden. Begin te  
 naaien op de stof zonder eerst de ketting af te hechten.
6.  Gebruik de rode middenmarkering op de naaivoet als 
 geleider terwijl u een lijn volgt die op de stof is getekend. 
 De transparante deksteekvoet geeft u zeer goed zicht op 
 de gemarkeerde lijn en op uw stof terwijl u naait.

ACCESSOIRE
CATALOGUS

Meer dan 100 pagina‘s boordevol items die het 
naaien nog leuker maken!

Kijk op www.pfaff.com

Art.nr. 
620096896Inbegrepen in de box!

Nog meer handige en 
creatieve accessoires 
vindt u in de online
 PFAFF® accessoirecatalogus
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