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Ultieme Eenvoud – Hoge Kwaliteit – PFAFF® design

Met de originele 
Pfaff ®- func t ie !

Kies & naai!
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Wilt u meer naaitips  
en inspiratie?



De  is er altijd klaar voor!

Het is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar een veelzijdige naai- 
machine. Modern design, overtuigende eigenschappen en veel naaicomfort –  
dat is typisch de  van PFAFF®. Kies uit 3 verschillende modellen!

Geniet van de grote verscheidenheid aan PFAFF® kwaliteitssteken en profiteer  
van de Directe Keuze Toetsen waarmee u heel makkelijk een steek kiest door  
gewoon op de toets te drukken. Ontdek ook de voordelen van het  
originele IDT™ systeem – alleen van PFAFF®! 

Ervaar de mogelijkheden van de PFAFF® .  
U zult bijna niet kunnen wachten! Gegarandeerd!

Perfection  
starts here™!
Al meer dan 150 jaar staat  
de naam PFAFF® voor hoge 
kwaliteit, mooie steken en extra 
veel naaicomfort. Dezelfde 
hoge kwaliteit kunt u ook van 
de  verwachten. 
Betrouwbare naaimachines die 
de naam PFAFF® meer dan 
waard zijn. Echte PFAFF®  
kwaliteit voor een betaalbare 
prijs. Uw erkende PFAFF® dealer 
geeft u graag uitgebreide
informatie. Service is onderdeel  
van de PFAFF® belofte –  
ook na aanschaf.

U naait graag?

Mix en Match - Design kussens van verschillende vormen  
en afmetingen. Combineer patronen en technieken voor een  

prachtige look. De select™ line levert een excellente  
stekenkwaliteit op alle stofdiktes en -soorten. 
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Krachtig, veelzijdig  
en comfortabel!

De  is uitermate geschikt voor iedereen 
die een betrouwbare naaimachine zoekt om  
creatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. 
27 verschillende kwaliteitssteken van PFAFF® 
garanderen een perfect resultaat met bijna alle 
verschillende stoffen – zelfs stretchstoffen! 

U hoeft niet naar uw steek te zoeken – met de 
Directe Keuze toetsen drukt u gewoon op een  
toets om uw steek te selecteren. Tijdens het naaien 
kan de steekbreedte naar wens worden vergroot 
of verkleind. Gebruik de speciale uit de vrije hand 
positie voor extra veel ruimte onder de naaivoet 
voor quilten uit de vrije hand en meanderen. Zo 
wordt uit de vrije hand quilten veel makkelijker!

De  is erg eenvoudig in het gebruik 
– en dat is waar het bij het naaien allemaal om 
gaat. Dit – en nog veel meer – is karakteristiek voor 
de  van PFAFF®! 

absoluut gelijktijdig stoftransport van 
onder én van boven!

Een keuze voor de  van PFAFF® is kiezen 
voor net dat extra beetje comfort waar momenteel  
wereldwijd al miljoenen mensen van profiteren:  
IDTTM (Ingebouwd Dubbel Transport) – Absoluut 
gelijktijdig stoftransport van onder én boven!  
IDTTM garandeert u een perfect stoftransport en 
perfecte naden – met alle soorten stoffen.

het kiezen van de juiste steek kan niet 
eenvoudiger!

Met de Directe Keuze Toetsen van PFAFF® is het 
zo makkelijk om de gewenste steek te selecteren.  
Druk op een toets en begin met naaien!

Met Directe Keuze 
Toetsen en extra  
naaicomfort: IDTTM!

- PFAFF® design
Makkelijker kan niet!  
Directe Keuze Toetsen 
Kies en naai!
Ontdek de Directe Keuze Toetsen van de 

. U hoeft niet meer naar een steek te 
zoeken - u drukt gewoon op een toets en begint  
met naaien! Alles wordt overduidelijk aan u  
gepresenteerd. De toetsen zijn groot en makkelijk 
in gebruik. Natuurlijk vindt u dit naaicomfort 
op alle drie de modellen. Het bewezen Directe 
Keuze Toetsen systeem van PFAFF® - gewoon een 
goed idee.

Perfect stoftransport met IDTTM systeem - alleen 
van PFAFF®! PFAFF® maakt het verschil!

Motieven en streeppatronen sluiten  
perfect aan.

LED-verlichting
Duurzame verlichting, zorgt voor een helder verlicht 
werkvlak.
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Het ORIGINEEL, al 40 jaar van PFAFF®!

Het beproefde originele PFAFF® IDT™  
systeem garandeert het optimale  
transport dat u verwacht, op alle soorten  
stoffen. 

Alles blijft op zijn plaats. Dunne en 
zijdeachtige stoffen rimpelen niet; stre-
pen en ruiten sluiten perfect op elkaar 
aan; ronde naden zijn gemakkelijk te 
maken zonder veel te hoeven spelden. 

Het originele IDT™ systeem is fantastisch  
in het grijpen en transporteren van vrij  
kleine stukjes stof voor een maximale 
precisie en professionele resultaten. Uw 
PFAFF®  naaimachine gaat  
zonder moeite van een enkele laag over  
naar meerdere lagen en naait zelfs  
zonder aarzelen over dikke naden heen.

Perfect stoftransport

Professionele knoopsgaten
zonder de stof te draaien.

Meerdere lagen?
Door de extra hoge persvoetlichter is het 
geen probleem om meerdere lagen stof of 
een dikke stof te naaien. De extra krachtige 
motor geeft u constante doorstikkracht.

Naast al het gemak van de , heeft de  
 een aantal indrukwekkende extra’s.

U kunt kiezen uit 40 verschillende  
steken, inclusief een grote variëteit aan sier - 
steken, voor perfecte resultaten met iedere stof. 
Nooit meer zoeken naar het oog van de naald 
met de ingebouwde draadinsteker. Profiteer  
ook van het originele IDTTM systeem voor een 
gegarandeerd gelijktijdig stoftransport van onder 
én van boven.

en er zijn nog veel meer mogelijkheden 
en accessoires die uw naaiplezier vergroten, 
zoals de stopvoet, de rolzoomvoet en de sier-
steekvoet. 

Vergelijk de mogelijkheden en de stekentabel van  
de drie  modellen om te kijken welke 

 het beste bij u past! Uw PFAFF® dealer 
zal u graag helpen!  

Siersteken!
Mooie accenten met de siersteken van  
de . Inclusief siersteekvoet!

Speciale accessoirebox.
Standaard meer accessoires, 
zoals: 
de standaard naaivoet, de geleider 
voor doorstikken/quilten, de trans-
parante voet, de blindzoomvoet,  
de ritsvoet, de knoopsgatvoet, het 
tornmesje, de stopvoet, de rolzoom- 
voet, de siersteekvoet, en een doos-
je naalden. Elke accessoire heeft  
z’n eigen plaats.

Eenvoudig inrijgen!
Problemen met het vinden van  
het oog van de naald? Met de  
ingebouwde draadinsteker is  
het zo voor elkaar.

Grote keuze aan naaldposities! 
Voor nauwkeurig doorstikken zonder de  
stof te verplaatsen! Uiterst geschikt voor  
het inzetten van ritsen. 

Nog meer  
mogelijkheden!

Nog veel meer  
optionele accessoires 
beschikbaar. Ga naar  
uw PFAFF® dealer of
www.pfaff.com

Alleen  , 



		



Alle steken op een rij!

  Steek  Beschrijving  Toepassing
   
 Knoopsgat  Knoopsgat voor blouses, overhemden en linnengoed.  
 
 

Rechte steek
 Voor het aan elkaar naaien en doorstikken. Vele naaldposities voor het kort  

  op de kant naaien of voor het inzetten van ritsen.
 
 

Versterkte rechte steek
  Voor versterkte naden zoals naden in broeken, kruisnaden of decoratief doorstikwerk. 

  Grote keus aan naaldposities. 
 
 

Zigzagsteek 
 Voor het afwerken van stof, zomen, het maken van applicaties en voor het aanzetten van kant.  

  Voor het vastzetten van koorden en het naaien van vetergaatjes. 
  
 3-voudige zigzag stretchsteek  Elastische steek voor decoratieve zoomafwerking en doorstikwerk.
  
 Genaaide zigzagsteek  Sterke steek voor het afwerken van naden, het vastzetten van elastiek, verstelwerk en patchwork.
  
 

Honingraatsteek
 Elastische, siersteek voor het decoratief afzomen van elastische stoffen,    

  voor elastische sierapplicaties en het naaien met elastisch garen op de spoel.   
  
 Elastische blindzoomsteek  Voor onzichtbare zomen en randafwerking op stretchstoffen.
  
 Blindzoomsteek  Voor een onzichtbare zoom in geweven stof.
  
 Overlocksteek  Voor het in een handeling aan elkaar naaien en afwerken van stretchstoffen.
  
 

Griekse steek, breed
 Decoratieve rekbare steek. Voor het versieren van geweven of gebreide stoffen.  

  Ook voor quilten geschikt.
   
 

Gesloten overlocksteek
 Voor het in een handeling aan elkaar naaien en afwerken van stretchstoffen.  

  De randdraad voorkomt dat de stof gaat rafelen.
 
 Decoratieve fagotsteek 

Voor het vastnaaien van elastiek en draadjes wol en voor rimpel- en smokwerk.
     

 of springsteek
  
 Deksteek  Voor het naaien van smal elastisch koord voor een smokeffect.
  
 Flanelsteek  Geeft een zeer elastische decoratieve zoomafwerking op sport- en vrijetijdskleding.

Siersteken - beschikbaar op alle drie de modellen

           Siersteken - alleen beschikbaar op de . Voor 
decoratieve afwerking op woondecoraties en werkstukken met 
handgemaakt uiterlijk.

Duidelijk stekenoverzicht:
Een groot aantal verschillende steken met de 
bekende PFAFF® kwaliteit. Alle steken staan 
handig op de bovenklep afgebeeld.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



www.pfaff.com

Alle eigenschappen op een rij!

Alleen bij PFAFF®! Eenvoudige steekselectie door de “Directe Keuze Toetsen.”  
Selecteer een steek en u kunt direct beginnen! 
 
De juiste steek voor elk naaiproject, inclusief siersteken! 
 
Naaien uit de vrije hand! Voor meanderen, naaien uit de vrije hand en stoppen. 
 
Altijd constante doorstikkracht, ook bij langzaam naaien, bij het naaien van zware stoffen of meerdere lagen. 
 
Extra hoge persvoetlichter! Voor naaien, quilten en stoppen – 
extra veel ruimte onder de naaivoet voor het naaien van zware stoffen en meerdere lagen. 
 
Variabele steekbreedte tot 5,5 mm en een steeklengte tot 6,0 mm. 
 
Perfecte knoopsgaten zonder de stof te draaien.
 
Snel knopen aannaaien met uw !
 
Comfortabel: Achteruitnaaien om naden vast te zetten.
 
Extra slanke vrije arm voor het werken met rondgesloten naaigoed zoals manchetten, broekspijpen, halslijnen enz.
 
Veel naaldposities voor perfect doorstikken bij het inzetten van een rits.
 
Spoelen via de naald is erg eenvoudig! U hoeft uw  niet opnieuw in te rijgen –  
gewoon spoelen via de naald. Het opspoelen stopt zodra de spoel vol is.   
 
De draadafsnijder altijd binnen handbereik zodat draden altijd makkelijk af te snijden zijn.
 
“Klik-systeem” – voor het snel verwisselen van naaivoeten en steekplaten – eenvoudig vast- of losklikken. 
 
Twee garenpennen – De eerste garenpen kunt u omhoog lichten ten behoeve van een eenvoudige 
draadinvoer. De extra garenpen is bedoeld voor het naaien met de tweelingnaald.  
 
Verlicht werkvlak – de LED-verlichting is vriendelijk voor de ogen en in staat al uw naaiprojecten  
perfect te verlichten.
  
Uitgebreide accessoires! De standaard naaivoet, de geleider voor doorstikken/quilten, de transparante   
voet, de blindzoomvoet, de ritsvoet, de knoopsgatvoet, het tornmesje, het doosje naalden.
 
Verwijderbare accessoirebox – al uw -accessoires bij de hand. 
 
Harde kap – voor een goede bescherming als u uw  niet gebruikt of tijdens transport.
 
Alleen bij PFAFF®! Al meer dan 40 jaar! Het Ingebouwd Dubbel Transport (IDT™ systeem) garandeert  
gelijktijdig stoftransport van onder én van boven!   
 
Eenvoudig inrijgen! Problemen met het vinden van het oog van de naald?  
Met de ingebouwde draadinsteker is het zo voor elkaar.
 
Extra accessoire voor meanderen en naaien uit de vrije hand: Inclusief stopvoet! 
 
Extra accessoires: De rolzoomvoet en de siersteekvoet.  
 
Speciale accessoirebox – elke accessoire heeft z’n eigen plaats.
 
Extra siersteken voor fraaie accenten.

Ultieme Eenvoud – Hoge Kwaliteit – PFAFF® design

Uw erkende PFAFF® dealer:
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Wilt u meer naaitips  
en inspiratie?

Nieuw op www.pfaff.com
– DE PFAFF® ACCESSOIRECATALOGUS
PFAFF® heeft een indrukwekkend  
assortiment naaivoeten en accessoires 
om uw naaiervaring nog beter te maken. 
Selecteer een van de extra naaivoeten
waarmee u nog nauwkeuriger kunt 
werken of kies naaivoeten  voor speciale 
technieken. Er zijn zelfs accessoires  
speciaal voor quiltsters. Breid de  
mogelijkheden uit met de juiste accessoires.

© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Alle rechten voorbehouden. Alle vermeldingen zijn geldig op moment van drukken. In Zweden gedrukt op milieuvriendelijk papier. De octrooien die op dit product rusten 
staan vermeld op een etiket op de onderkant van de naaimachine. PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (afbeelding), SELECT zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l.


