Inclusief extra naaivoeten: 0, 1, 3, 4, 5

Verschil in eigenschappen ten opzichte van de
select™ 2.2 naaimachine
• Het originele IDT™ systeem. Ingebouwd Dubbel Transport systeem al meer dan 40 jaar alleen van
PFAFF®! Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven en van onderen.
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BASISTECHNIEKEN

naaimachine

BASISTECHNIEKEN
FASE 1

Basistechnieken
Techniek

Naaien

Vertellen

Demo gereed

Stel in: Breng een INSPIRA™ topstitchnaald
maat 90 aan.

• PFAFF® ingebouwd dubbel transport,
ofwel het IDT™ systeem, transporteert
de stof van boven- en van onderaf
met dezelfde snelheid voor gladde
naden en professionele resultaten.

demo van het
systeem

Inleiding

Naaien zonder
garen

• Rijg de machine in met normaal
naaigaren als boven- en onderdraad.
• Klik naaivoet 0 op de machine.
• Schakel het IDT™ systeem in.

• Schakel het IDT™ systeem in en uit zodat
uw klant ziet hoe eenvoudig dat gaat.

• Het IDT™ systeem is eenvoudig in en
uit te schakelen.

Stel in: Haal de draad uit de naald.

• Om te zien hoe het IDT™ systeem
werkt, verwijderen we de naaivoet en
naaien we zonder draad en zonder
stof.

• Klik naaivoet 0 van de machine.
Selecteer: Naald in het midden rechte
steek, G.
• Verleng de steek tot het maximum: 6 mm.
Naai: Vooruit en achteruit.

Normaal
naaien

• Het PFAFF® IDT™ systeem en de
precisie van de PFAFF® select™ 3.2
naaimachine maken het makkelijk om
prachtige resultaten te behalen.

Stof: Normale geweven stof.
Stel in: Rijg de machine opnieuw in.
• Klik naaivoet 0 op de machine.
• Steeklengte: 2,5.
• Spanning: 4.
Naai: Vouw de stof dubbel.
• Naai een naad langs de gevouwen rand.
Open de stof om de klant de naad te
laten zien.
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• Zie hoe de transporteur samenwerkt
met het IDT™ systeem, zelfs bij
achteruitnaaien.

• Het IDT™ systeem garandeert een
absoluut gelijkmatig stoftransport van
boven en van onderen. Uw resultaten
zullen altijd prachtig zijn.

BASISTECHNIEKEN
FASE 1
Techniek
Zijdeachtige
stoffen

Naaien

Vertellen

Stel in: Schakel het IDT™ systeem uit.
Stof: Dunne elastische stof, tricot.
Naai: Eén laag tricot, met de rek mee,
zonder het IDT™ systeem.
Stel in: Schakel het IDT™ systeem in.

Jeanszoom

• Heeft u wel eens geworsteld met het
naaien van zijdeachtige stoffen?
Zonder het IDT™ systeem kunnen
stoffen zoals tricot gaan trekken.
• Schakel het IDT™ systeem in en de
klus is geklaard.

Naai: Eén laag tricot, met de rek mee, met
het IDT™ systeem ingeschakeld.

• Wat voor stof u ook gebruikt, het
IDT™ systeem maakt uw naaiwerk
eenvoudig en leuk!

Stof: Vierkant stukje denim,
dubbelgevouwen, goede kanten op elkaar.

• Naai soepel en zonder moeite over
dik denim of door dunne tricot en
iedere andere stof.

Selecteer: De rechte steek, G.
• Steeklengte: 2,5.
• Steekbreedte: 0.
Naai: Een naad van 15 mm.
• Vouw de naad naar één kant en stik hem
door om een naad op een spijkerbroek
na te bootsen.
• Vouw de "jeanszoom" omhoog.
• Naai de naad.
Let op: zorg dat er een nieuwe, scherpe
naald in de machine zit voor deze techniek.

Koord

Stel in: Trek ongeveer 8 - 10 cm draad van
de naald.

• Maak uw eigen decoratieve koord
voor knoopsgaten met inlegdraad.

Selecteer: De zigzagsteek, G,

• Als u direct over draden naait,
transporteert het IDT™ systeem de
draad van bovenaf. De draad loopt
niet vast en het transport is soepel en
gelijkmatig.

• Steeklengte: 1,5.
• Steekbreedte: 3.
Naai: Leg de losse draden onder de
naaivoet. Houd ze vast aan de voor- en
achterkant totdat de eerste steken zijn
genaaid en de draden onder het IDT™
systeem liggen.
• Laat de achterkant van de draden los.
• Breng de draden omhoog in de groef in
de voorkant van de naaivoet en gebruik
deze als geleider.
• Ga door met naaien en geleid vanaf de
voorkant.
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• Kan uw naaimachine dat ook?
• Uw PFAFF® select™ 3.2 naaimachine
kan alle naaiprojecten met gemak
aan.

BASISTECHNIEKEN
FASE 1
Techniek
PROFESSIONELE
KNOOPSGATEN

Naaien

Vertellen

Stof: Normale geweven stof en versteviging.

• Een knoopsgat maken is net zo
eenvoudig als tot vier tellen.
Selecteer: Steek C, de eerste kolom van het
• De markeringen op de naaivoet
knoopsgat.
zorgen dat u de juiste maat
Stel in: Schakel het IDT™ systeem uit. Klik
knoopsgat kunt instellen voor uw
de knoopsgatvoet 5 op de naaimachine
knoop.
Controleer of de schuif helemaal vooraan
staat.

• Steeklengte: knoopsgatgedeelte.
• Steekbreedte: 5.

• De knoopsgatvoet is groot, zodat
de stof stabiel vast wordt gehouden.
Door de opening in de naaivoet ziet u
hoe het knoopsgat wordt gevormd.

• Spanning: 3.
Meet: Leg uw knoop tegen de markeringen
op de naaivoet om de lengte van uw
knoopsgat te bepalen.
Naai: Vouw de stof doormidden met
versteviging tussen de lagen.
• Leg de stof onder de naaivoet. Denk
eraan dat het knoopsgat eerst vooruit
wordt genaaid.
• Naai vooruit tot de gewenste lengte van
het knoopsgat.
• Ga over naar steek B. Naai enkele trenzen.
A

B

MEERDERE
NAALDPOSITIES

• Ga over naar steek A. Naai de lengte
van de eerste kolom achteruit.
• Ga over naar steek B. Naai enkele trenzen.
Stof: Normale geweven stof.
Selecteer: Naald in het midden rechte
steek, G.
• Steeklengte: 2,5.
• Steekbreedte: 0.
• Spanning: 4.
Stel in: Klik naaivoet 0 op de machine.
Schakel het IDT™ systeem in.
Naai: Naai ongeveer 2,5 cm met een
enkele laag stof.
• Pas de naaldpositieknop zo aan dat
de naald helemaal naar rechts wordt
gebracht. Naai 2,5 cm.
• Pas de naaldpositieknop zo aan dat
de naald naar de meest rechter positie
wordt gebracht. Naai 2,5 cm.
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• Absoluut precies naaien is eenvoudig
met uw PFAFF® select™ 3.2
naaimachine.
• Meerdere naaldposities maken
het eenvoudig om precieze naden
te naaien, perfect door te stikken,
passepoils te maken of een rits in
te zetten.

BASISTECHNIEKEN
FASE 1
Techniek
Applicatie

Naaien

Vertellen

Stof: Een vierkant van 5 cm quiltkatoen
met print, een vierkant van 15 cm normale
geweven stof en versteviging.

• Houdt u van applicaties? Die maakt
u eenvoudig met uw PFAFF® select™
3.2 naaimachine.

Selecteer: Zigzagsteek, G.
• Steeklengte: Knoopsgatgebied
• Steekbreedte: 3.
• Spanning: 3.
Stel in: Schakel het IDT™ systeem uit.
Klik de transparante naaivoet 1 op de
naaimachine.
Naai: Leg het vierkant met de print in het
midden van de normale geweven stof met
versteviging eronder.
• Pas uw stof of uw naaldpositie zo aan
dat de beweging naar rechts van de
naald op de kniprand van het vierkant
met print komt.
• Naai omlaag langs één zijkant van het
vierkant.
• Draai. Naai de overige drie zijden.

Eenvoudige
blindzoom

Stof: Normale geweven wollen stof.
Selecteer: Steek H, de blindzoomsteek.
Stel in: Klik de blindzoomvoet 3 op de
naaimachine.  Schakel het IDT™ systeem in.
• Steeklengte: 1.5 – 2.5.
• Steekbreedte: 4 - 5.
• Spanning: 3.
Naai: Vouw een zoom in een stukje wol.
• Pas de rode geleider aan als nodig
zodat u net een draadje van de vouw
grijpt met de beweging naar links van
de naald.

• Meerdere naaldposities maken het
eenvoudig om precies langs de rand
van uw applicatie te naaien.
• Met een tikje op de naaivoet blijft
de naald in de stof staan, zodat u
uw positie behoudt wanneer u de
naaivoet omhoog brengt en de stof
draait.

• Uw PFAFF® select™ 3.2 naaimachine
heeft twee blindzoomsteken - een
voor geweven stoffen en een voor
elastische stoffen.
• De blindzoomvoet die bij uw
accessoires zit, kan nauwkeurig
worden afgesteld voor perfecte
onzichtbare zomen in veel
verschillende stoffen.
• De blindzoom is perfect voor kleding
en woondecoraties.
• Wilt u nog meer zien?

• Naai de blindzoom met de vouw langs
de rode geleider van de naaivoet.

Blijf demonstreren met de technieken in Fase 2.
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BASISTECHNIEKEN
FASE 2
Meer technieken
Techniek
Zoom- en
afwerksteken

Naaien

Vertellen

Stof: Sweatshirtstof met een bocht eruit
geknipt langs één rand en één stuk tricot,
dubbelgevouwen.

• De afwerksteken naaien een naad
en werken de randen af in één
eenvoudige stap.

Selecteer: Steek I, gesloten afwerksteek.

• Gebruik dezelfde steek voor naden in
elastische stoffen.

Stel in: Klik de blindzoomvoet 3 op de
naaimachine Schakel het IDT™ systeem in.
• Steeklengte: elastisch.
• Steekbreedte: 5.

• Uw PFAFF® select™ 3.2 naaimachine
heeft veel afwerksteken zodat u de
juiste steek voor uw techniek kunt
kiezen.

• Spanning: 3-5.
Naai: Leg de tricot op de gebogen rand.
Rek het iets uit en leg de knipranden op
elkaar.
• Naai langs de gebogen rand, met de
beweging naar rechts van de naald van
de rand van de stof af.

Ingebouwde
decoratieve
steken

Stof: Normale geweven stof met
versteviging.
Selecteer: Steek M, de honingraatsteek.
Stel in: Schakel het IDT™ systeem uit.
Klik de transparante naaivoet 1 op de
naaimachine
• Steeklengte: elastisch.
• Steekbreedte: 5.
Naai: Naai een rij steken over het midden
van de stof.
• Laat de klant een andere steek of
stekencombinatie kiezen en naai.
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• Uw PFAFF® select™ 3.2 naaimachine
heeft diverse decoratieve steken om
uw project speciaal te maken.
• Speciale steken geven een heel ander
effect.

BASISTECHNIEKEN
FASE 2
Techniek

Naaien

QUILTEN EN
NAAIEN uit de
vrije hand

Vertellen

Laat zien: Quiltvoorbeeld, gequilt uit de
vrije hand.
Stof: Een stukje katoenen tussenvulling
tussen twee stukjes quiltkatoen.
Selecteer: Naald in het midden rechte
steek, G.
Stel in: Schakel het IDT™ systeem uit.
Bevestig de optionele stopvoet of open
naaivoet voor quilten uit de vrije hand.
• Breng de transporteur omlaag met de
hendel in het spoelhuis.
• Leg de stof onder de naaivoet en stel de
naaivoet in op de Free-motion stand.

• Naaien uit de vrije hand is eenvoudig
met uw PFAFF® select™ 3.2
naaimachine.
• Meanderen en schilderen met garen
is niet moeilijk.
• De speciale free-motion positie zorgt
ervoor dat uw steken altijd perfect
blijven.
• Probeert u het! Het is vreselijk
eenvoudig!
• Al uw quiltwerk is nauwkeurig en ziet
er prachtig uit.

Naai: Naai uit de vrije hand.
• Laat uw klant op hetzelfde stukje stof
naaien.

PFAFF, SELECT, IDT en INSPIRA zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
© 2013 KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
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