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STEKEN
A – Nuttige steken
Steken voor het naaien en stoppen van kleding.

Steek Steeknr. Steeknaam Naaivoet Toepassing

1
Rechte steek,

naaldpositie in het 
midden

A Voor alle soorten naaiwerk. Selecteer 29 verschillende naaldposities.

 
2 Stretchsteek, 

naaldpositie links A Voor naden in tricot en elastische stof.

 
3

Versterkte rechte 
steek, naald in het 

midden
A

Voor naden die erg onder spanning staan. Drievoudig genaaid ter versteviging. Gebruikt om 
sportkleding en werkkleding te verstevigen en door te stikken. Voor doorstikken vergroot u de 
steeklengte en brengt u de naald in een van de 29 posities.

4 Rijgsteek A Voor het aan elkaar naaien van twee lappen stof  met een lange steeklengte. Voor doorstikken vergroot 
u de steeklengte en stelt u de naaldpositie in op een van de 29 posities.

5
Rechte steek met 

FIX
A Begint en eindigt met vooruit en achteruit naaien voor een betere bevestiging.

6 Rechte rijgsteek A Verzink de tanden van de transporteur. Gebruik deze steek met het voetpedaal om lappen stof  aan 
elkaar te rijgen. Voer de stof  door naar de volgende rijgpositie wanneer de sensorvoet omhoog gaat.

 
7 Zigzag A Voor applicaties, kanten randen, het opnaaien van band, enz. De steekbreedte neemt links en rechts 

evenveel toe.

 
8 Driestaps-zigzag J Voor repareren, lapjes opnaaien en elastische stoffen. Geschikt voor lichte en normale stoffen.

Voor afwerken kiest u 'afwerken' uit de Exclusive SEWING ADVISOR™.

9 Tweestaps-zigzag A Om twee stukken stof  met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen. Ook 
geschikt voor het aannaaien van kant.

 
10 Afwerksteek J In één stap randen naaien en afwerken. Voor dunne elastische en niet-elastische stoffen. 

 
11 Afwerksteek voor 

elastische naad B In één stap randen naaien en afwerken. Voor normale en normale/zware elastische stoffen.

12 Afwerksteek B In één stap randen naaien en afwerken. Voor normale elastische stoffen.

13 Dubbele 
afwerksteek

B In één stap randen naaien en afwerken. Voor dikke elastische en dikke geweven stoffen.

 
14 Platte locksteek B Gebruik deze steek voor decoratieve zomen, overlappende naden, ceintuurs en banden. Voor 

normale/dikke elastische stoffen. 

15
Blindzoomsteek 
voor elastische 

stoffen
D Blinde zomen in normale en dikke elastische stoffen.

16 Blinde zoom voor 
geweven stoffen D Blinde zomen in normale en dikke geweven stoffen.

17 Versterkte zigzag A Om stof  rand tegen rand aan elkaar te naaien of  overlappen bij leer. Voor decoratief  naaien.

18 Elastische steek of  
smokwerk

B Naai over twee rijen elastische draad voor elastisch rimpelen.
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Steek Steeknr. Steeknaam Naaivoet Toepassing

19 Elastische /
tunnelsteek B Voor overlappende naden in tricot. Om een tunnel te naaien over een smal elastiek.

20 Fagotsteek B
Om twee stukken stof  met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.

21 Trens
(handmatig) B Verstevig zakken, openingen van shirts, riemlusjes en het onderste deel van ritssluitingen.

22 Ceintuurlussteek A Voor het vastzetten van ceintuurlussen.

23 Stopsteek (vooruit en 
achteruit) A Stop en repareer gaatjes in werkkleding, jeans, tafelkleden en dergelijke. Naai over het gat heen, 

druk op de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop.

24 Stopsteek 
(horizontaal) A Voor het repareren van kleine scheurtjes.

25 Knoopsgat met trens
Eenstaps
knoopsg. 

Sensorvoet /C
Standaardknoopsgat voor de meeste stoffen.

26 Afgerond knoopsgat
Eenstaps
knoopsg. 

Sensorvoet /C
Voor blouses en kinderkleding.

27 Normaal versterkt 
knoopsgat C Voor gewone en dikke stoffen

28 Knoopsgaten met 
nostalgische uitstraling

Eenstaps 
Sensor

Knoopsgatvoet/C
Tip: Maak voor knoopsgaten in jeans de lengte en breedte van het knoopsgat groter. Gebruik 
dikker garen.

29 Sleutelgatknoopsgat
Eenstaps
knoopsg. 

Sensorvoet /C
Voor colberts, jassen, enz.

30 Knoopsgat voor 
intensief  gebruik

Eenstaps
knoopsg. 

Sensorvoet /C 
Met versterkte trenzen.

31
Knoopsgat met rechte 

steek voor leer A Voor leer en suède. 

32 Automatisch knopen 
aannaaien Geen naaivoet Om knopen aan te zetten. Stel het aantal steken in op het touchscreen.

33 Oogje B Voor ceintuurs, koordjes, enz.



1:13UW MACHINE LEREN KENNEN

B - Cordonsteken
Voor decoratief  naaiwerk en applicaties.

A - Nuttige steken
Steken voor het naaien en stoppen van kleding.
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C - Nostalgische steken
Voor blindzomen, smockwerk, het aannaaien van kant en 
meer. Sommige steken kunnen worden gebruikt met een 
zwaardnaald.

D- Quiltsteken
Steken voor alle soorten quilttechnieken.
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E - Vintage steken
Een selectie van quiltsteken voor crazy patch-quilten en 
decoratief  naaiwerk.

F - Decoratieve steken
Voor decoratief  naaien.

F - Decoratieve steken
Voor decoratief  naaien.

G - Speciale steken
Naai speciale technieken, zoals bolletjessteek en randen. Er 
kunnen extra accessoires nodig zijn. Gebruik de Quick Help 
voor meer gedetailleerde informatie.
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Brush Line

Block

Cyrillic en Hiragana
Russisch en Japans alfabet. Zie de lettertypes op het kleuren touchscreen van uw naaimachine.

LETTERTYPES


