
1

creative™
 1.5

Doe meer met 
je creativiteit



22

Doe meer met je 
creativiteit
Maak indruk en durf.

U bent uniek! Waarom zou u dat niet uitdrukken op 
een manier die uw persoonlijkheid echt weerspiegelt 
en waardoor u opvalt? Met de PFAFF®  
naai- en borduurmachine maakt u op een makkelijke 
en leuke manier unieke borduurmotieven met een 
stijlvol accent. Door alle fantastische voordelen van 
de machine en de Embroidery Intro Software voor PC 
te gebruiken, ziet u uw dromen steek voor steek tot 
leven komen. 

Maak er iets spectaculairs van! 

TIPS & HINTS
voor de Bohemien top die 
op pfaff.com staat
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Gemaakt om te 
creëren!

Met de indrukwekkende 
werkruimte van 200 mm en een 
borduurgebied van 240 x 150 
mm is er veel ruimte voor uw 

werkstukken.

Denk groot!

Geen zorgen over de grootte 
van het borduurmotief dat u wilt 
maken. Het  model heeft 
een groot borduurgebied en een 

 MASTER HOOP van 240 
x 150 mm. Dit betekent dat u 
grote, unieke borduurmotieven kunt 
borduren met eenmaal opspannen 
in de borduurring. 

Ruim. Helder. Precies.
Daar staat het merk PFAFF® voor: de scherpte en 
helderheid van de modernste technologie en de 
meest perfecte resultaten ooit. Ontdek de nieuwe 
vrijheid van naaien!

pfaff.com

Snelle precisie

Er is geen enkele naai- en 
borduurmachine in deze prijsklasse 
die sneller borduurt. Borduur sneller 
en behoud de kwaliteit en de 
precisie die u verwacht. 
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Doe meer met je persoonlijkheid
Schattig of stoer. Kleurrijk of grafisch. Borduurmotieven zorgen ervoor dat u met persoonlijke 
creaties voor uw huis en uw garderobe uw eigen stijl kunt showen. Uw  naai- en 
borduurmachine heeft eindeloos veel mogelijkheden en heel veel slimme functies.

TIPS & HINTS
voor het Folklore kussen dat op pfaff.com staat

Borduur met hoogwaardi-
ge borduurmotieven

Er worden 101 fantastische 
borduurmotieven meegeleverd, 
die speciaal zijn gemaakt voor 
PFAFF® naai- en borduurmachi-
nes. Vind extra borduurmo-
tieven en ontdek mogelijkheden 
in de bijgeleverde Embroidery 
Intro Software!
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De Embroidery Intro Software wordt bijgeleverd 
om uw creatieve mogelijkheden uit te breiden. 
Gebruik de software op uw PC om uw 
borduurmotieven aan te passen, persoonlijk te 
maken en met elkaar te combineren. Roteer, 
spiegel, pas schaalverdeling toe en vergroot/
verklein; voeg letters of monogrammen toe om 
uw ideeën helemaal af te maken!
*Alleen in het Engels

Elegante steken  

Verrijk uw creaties met unieke combinaties van 
decoratieve steken. Kies uit 150 prachtige steken 
en de 2 extra lettertypes. Combineer tot 60 steken 
en/of letters in een reeks. Geniet van het ruime 
naaigebied, dat speciaal is ontworpen om zelfs 
met grote werkstukken makkelijk te kunnen werken!

Stijlvolle lettertypes 

Inspirerende citaten zijn super trendy! Borduur teksten 
of maak uw creaties persoonlijk met geborduurde 
monogrammen. Kies uit de prachtige lettertypes van 
uw  naai- en borduurmachine of een van 
de vele aanvullende lettertypes uit de Embroidery 
Intro Software. 

Gratis Embroidery Intro 
Software voor PC* 

Meerdere combinaties – Maak een 
fashion statement door unieke borduur-
motieven te combineren op uw eigen 
manier. Alles is mogelijk dankzij de 
Embroidery Intro Software!

Letteropties - Maak nieuwe 
borduurlettertypes met de slimme 
QuickFont tool. Kies opties voor de 
stijl, afmetingen en uitvoeropties zoals: 
cordonsteek, omranding, opvullen - en 
zelfs applicatie!

Versieringen – Meerdere rijen 
decoratieve steken zijn prachtige 
blikvangers! Een perfect rechte uitlijning 
is geen probleem als u de Multiline 
decoratieve naaivoet gebruikt.

Eindeloze schoonheid – Wilt u meerdere 
borduurmotieven borduren op een rij? De 
optionele  ENDLESS HOOP met 

quick release-functie zorgt dat u in een 
klik de stof opnieuw in de borduurring 

kunt opspannen!

Alles draait om 
perfectie!
Naai perfecte naden in alle stoffen 
met het exclusieve originele IDT™ 
systeem – Ingebouwd Dubbel 
Transport van PFAFF®.  
De ultieme hulp bij  
naaiperfectie.

Lees meer op pagina 7.
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Doe meer met je passie
Het doel van het merk PFAFF® is om u te helpen uw artistieke 
ideeën waar te maken. Ontdek eerst de slimme tools en 
technische functies en laat dan uw creativiteit de vrije loop!  

BEKIJK DE 
VIDEO'S! 
Er is een ongelooflijke inspiratiebron 
online beschikbaar!  U vindt extra 
materiaal zoals video's en foto's 
van achter de schermen op 

pfaff.com /creativity

Moeiteloos inrijgen

U kunt snel en makkelijk inrijgen met de ingebouwde 
draadinsteker – handig tijdens het borduren en als er 
veel draadwissels moeten worden uitgevoerd. 

Automatische technologie

De naai- en borduurmachine stelt de optimale 
draadspanning in voor iedere steek. Als uw naad 
klaar is, drukt u gewoon op een toets om de beide 
draden automatisch af te snijden. Fantastische 
voordelen voor gepassioneerde creatievelingen!

Een echt designstuk

Net als alle naai- en borduurmachines 
van PFAFF®, is het model  
een robuust high-tech-apparaat 
met een sterk design-statement, dat 
een prominente plaats in uw huis 
kan innemen! Tijdens het naaien of 
borduren wordt alle informatie die 
u nodig heeft weergegeven op het 
grafische display en verlichten de 
LED-lampjes het hele werkgebied 
zonder schaduwen - optimaal voor 
fantastische resultaten!

INSTRUCTIEVIDEO EN 
AANWIJZINGEN

voor de bloemen clutch die op 
pfaff.com staat
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Het originele IDT™ systeem – Ingebouwd Dubbel Transport, alleen van PFAFF® al 
meer dan 45 jaar! Een exclusieve PFAFF® functie die voor absoluut gelijkmatig stoftransport 
zorgt van boven- en onderaf en perfecte naden geeft in alle stoffen.

Grote naairuimte – De PFAFF®  naai- en borduurmachine is de perfecte 
keuze voor wie graag quilt, woonaccessoires maakt, van mode houdt – voor iedereen die 
iets creëert. De 200 mm grote naairuimte rechts van de naald is ideaal voor het naaien 
van grote hoeveelheden stof of tussenvulling.

Elektronische draadspanning – De optimale bovendraadspanning wordt 
elektronisch ingesteld voor iedere steek en ieder borduurmotief - dat maakt uw naaiwerk 
eenvoudig.

Naald omhoog/omlaag – Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in de 
stof stopt voor draaien, applicatie enz.

Start/stop – Naai zonder het voetpedaal - maakt het naaien van lange naden, naaien 
uit de vrije hand en knoopsgaten eenvoudig.

Een grote hoeveelheid prachtige 7mm-steken – Kies uit 150 steken, inclu-
sief nuttige steken, knoopsgaten, quiltsteken, naaldkunststeken, cordonsteken, decoratieve 
steken en steken voor optionele naaivoeten.

2 ingebouwde naailettertypes (Block en Cyrillic) – Hoofdletters en kleine 
letters, plus cijfers en symbolen om alle naaiprojecten een persoonlijk accent mee te geven.

Stekenreeksen en reeksgeheugen – Combineer tot 60 steken en/of letters in 
het reeksgeheugen - naai steeds opnieuw in één stap. Druk op de toets Opslaan om uw 
reeks op te slaan. 

Inclusief extra naaivoeten – 8 verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen. 
Daarnaast vele optionele accessoires uit het originele PFAFF® naaivoetensysteem voor nog 
meer naaimogelijkheden.

Naaien uit de vrije hand – Bevestig de optionele free-motion naaivoet voor eenvou-
dig quilten en meanderen uit de vrije hand. 

Persoonlijke steekinstellingen – Verander de instellingen van ingebouwde steken 
naar eigen wens. 

Geïntegreerde draadinsteker – Maakt het inrijgen van de naald snel en gemak-
kelijk.

Klik-aan naaivoeten – De naaivoeten kunnen makkelijk worden vervangen - er 
is geen schroevendraaier of ander gereedschap nodig - door ze gewoon vast of los te 
klikken.

Van bovenaf in te leggen spoel – Makkelijke toegang voor het vervangen van 
spoelen.

Extern verzinken van de transporteur - Handige plaats voor het omlaag 
brengen van de transporteur vanaf de achterkant van de vrije arm. Ideaal voor meanderen, 
borduren uit de vrije hand of stoppen.

Snelheidsschuif – Pas uw naaisnelheid aan voor speciale garens, technieken of 
persoonlijke voorkeur.

Afbeelding spiegelen – Spiegel de steek of het borduurmotief horizontaal en/of 
verticaal voor nog meer creatieve mogelijkheden.

Steekbreedtebeveiliging – Selecteer deze functie als u een naaivoet voor quilten 
gebruikt, die verkrijgbaar is als optioneel accessoire, om de middelste naaldpositie te 
vergrendelen voor alle steken om schade aan de naald of de naaivoet te voorkomen..

Steekpositie – Brengt de hele steek naar rechts of naar links om de positie van de 
steek te veranderen.

Automatisch afhechten - Hecht automatisch af aan het begin en/of het einde van 
een naad voor een snelle, eenvoudige afwerking. 

Groot borduurgebied – De PFAFF®  naai- en borduurmachine heeft 
een groot borduurgebied - tot 240 x 150 mm. Borduur uw eigen, persoonlijke creaties 
met eenmaal opspannen in de borduurring, met de grote  MASTER HOOP.

Hoge borduursnelheid - Er is geen enkele naai- en borduurmachine in 
deze prijsklasse die sneller borduurt. Met de hogere borduursnelheid voltooit u de 
borduurmotieven sneller terwijl u toch de kwaliteit en precisie behoudt die u verwacht. 

Inclusief 101 fantastische borduurmotieven – Ontworpen door 
modeontwerpers voor de PFAFF®  naai- en borduurmachine, hoge kwaliteit, 
een mix van afmetingen en technieken voor veel verschillende borduuropties. 

Inclusief 2 borduurlettertypes – Hoofdletters, kleine letters plus cijfers en 
symbolen om alle borduurprojecten een persoonlijk accent te geven.

Schaalverdeling - U kunt het borduurmotief maximaal 20% vergroten of verkleinen 
ten opzichte van de originele grootte om het geschikt te maken voor uw project.

Optionele borduurringen –  ENDLESS HOOP II (180x100mm), 
 ALL FABRIC HOOP II (150x150mm),  TEXTURE HOOP (150x150mm), 
 120 SQUARE HOOP (120x120mm),  PETITE SQUARE HOOP 

(80x80mm).

USB-verbinding – Breng borduurmotieven snel en makkelijk over tussen uw 
 en uw computer met de USB Embroidery Stick.

Inclusief USB Embroidery Stick – De USB Embroidery Stick van 4 Gb bevat 
alle borduurmotieven die bij de naai- en borduurmachine worden geleverd en kan 
bovendien worden gebruikt voor het opslaan, het maken van een back-up en het 
overbrengen van persoonlijke borduurbestanden.

Draden afsnijden – Snijd automatisch de boven- en onderdraad af met een druk 
op een toets, een echte tijdbespaarder.

Infotoets – Druk op deze toets om belangrijke naai-adviezen te bekijken op het 
verlichte grafische display.

Update mogelijk – Download de nieuwste softwareversie van het internet; update 
snel met een USB-stick, een makkelijke manier om ervoor te zorgen dat u altijd de 
nieuwste software gebruikt.

Talen - Kies uit verschillende talen in het menu Instellingen. Zorg ervoor dat uw 
PFAFF®  naai- en borduurmachine dezelfde taal spreekt als u.

LED-lampjes - Optimaal heldere lampjes verlichten het hele werkgebied zonder 
schaduwen.

Opspoelen vanaf de naald – U hoeft de draad niet opnieuw in te rijgen om 
op te spoelen als u direct vanaf de naald opspoelt. Het opspoelen stopt automatisch 
wanneer uw klosje vol is. 

Grafisch display - Op het grafische display kunt u al uw selecties en opties zien. 
De steken worden op ware grootte weergegeven.

Accessoiredoos – De afneembare accessoiredoos maakt uw naaioppervlak groter 
en houdt al uw accessoires netjes op hun plaats. Verwijder de doos om makkelijk bij 
de vrije arm te kunnen.

NAAIFUNCTIES BORDUURFUNCTIES

SPECIALE BORDUURFUNCTIE

EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE

Het beproefde originele PFAFF® IDT™ systeem garandeert het optimale 
transport dat je verwacht, van alle soorten stof. Alles blijft op zijn plaats. 
Dunne en zijdeachtige stoffen rimpelen niet; strepen 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®  naai- en borduurmachine gaat zonder 
moeite van een enkele laag over naar meerdere lagen en naait zelfs zonder 
aarzelen over dikke naden heen.

Perfect stoftransport - gewoonweg 
onvervangbaar!

pfaff.com
Op de PFAFF® website kunt u uw naai- en borduurkennis verruimen door meer te lezen over deze machine en zijn technologie.

Inclusief Embroidery Intro Software voor PC (alleen in het Engels) – 
Breid uw creatieve mogelijkheden uit!

• Pas uw borduurmotieven aan, maak ze persoonlijk en combineer ze - gewoon op 
uw eigen PC.

• Roteer, spiegel en verklein/vergroot alle gewenste borduurmotieven met de optie 
om de steekdichtheid constant te houden. 

• Gebruik de intelligente ColorSort functie om het aantal garenwissels tijdens het 
borduren te verminderen. 

• Veel keuze aan letters – inclusief 10 speciaal gedigitaliseerde lettertypes en de 
QuickFont Wizard om automatisch borduurlettertypes te maken van de meeste 
TrueType® en OpenType® lettertypes die op uw computer staan.

• 72 Super Designs die u voor alle projecten kunt aanpassen. U kunt ze makkelijk 
vergroten of verkleinen terwijl de perfecte steekdichtheid behouden blijft.

• Een grote selectie borduurmotieven, omrandingen en hoeken voor creatieve 
combinaties.

• Extra mogelijkheden! Upgrade uw Embroidery  
Software voor nog meer mogelijkheden. WILT U MEER?  

Ga naar pfaff.com/
software om te zien 

wat u nog meer 
kunt doen met 

borduursoftware!



8

www.pfaff.com

 victorian  
thread velvet™

Sewinginstructions 
included!

Special Techniques

7393033092993

for creative
™
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EXTENSION TABLE  

Stap de online-wereld van PFAFF® 
binnen
Op pfaff.com vindt u een fantastische selectie borduurmotieven 
en krijgt u toegang tot ongelofelijk veel instructies en tips. Het 
is ook een geweldige bron van inspiratie en een plaats waar u 
meer kunt leren over de vele verkrijgbare optionele accessoires.

WILT U MEER?
Log voor een echt unieke 
borduurervaring in op  
www.myembroideries.com.  
Ontdek een enorme selectie 
borduurmotieven die u 
kunt kopen en bezoek de 
kunstgalerie.

© 2015 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Alle rechten voorbehouden. Alle vermeldingen zijn geldig op moment van drukken. In Duitsland 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), CREATIVE en MYEMBROIDERIES zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l. 47
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Accessoires voor iedere 
gelegenheid

Leer nog beter naaien met de vele 
verkrijgbare accessoires. U vindt ons 
indrukwekkende assortiment naaivoeten 
en andere fantastische accessoires om uw 
naai-, quilt- en borduurmogelijkheden uit 
te breiden op www.pfaff.com en bij uw 
plaatselijke PFAFF® dealer.

Breid uw werkruimte uit.
Deze stevige aanschuiftafel, die 
speciaal is ontworpen voor de 
nieuwe , zorgt ervoor 
dat u de vrije arm kunt veranderen 
in een verlengd werkoppervlak. De 
perfecte ondersteuning voor grote 
projecten als quilts! Verkrijgbaar bij 
uw PFAFF® dealer.

Uw PFAFF® dealer

De optionele Soutachevoet voor het 
IDT™ systeem wordt gebruikt voor 

decoraties met garen - maximaal effect 
in minimale tijd! 


