Geef uw creativiteit de vrijheid met de
ruime keuze aan JUKI naai- en lockvoeten!

Naaivoeten

Geleverd inclusief viertalige handleiding.
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Quiltgeleider

Nuttig wanneer u rechte lijnen
naait bij quilten

Blindzoomvoet

Met instelbare geleider die
het naaien van blindzomen
vereenvoudigt

Set
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Optionele lockvoeten

Let op! De lockvoeten voor de MO-1000 (blaasfunctie) zijn
niet uitwisselbaar met de lockvoeten van alle overige Juki
lockmachines. Geleverd inclusief viertalige handleiding.
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Extra grote aanschuif-of
quilttafel (F-serie en G-serie)

Elastiekvoet

Kniehevel voor de F-serie
* Eenvoudig de naaivoet omhoog
of omlaag brengen

Om elastiek aan stoﬀen
te bevestigen

Ritsvoet

Voor het precies inzetten van
ritssluitingen
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Knoopaanzetvoet
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Quilt- rechtstikvoet
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Koordvoet

Om koord te bevestigen
aan de rand van de stof

Eenvoudig knopen aannaaien

Ideaal voor quilten en patchwork
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* Ideaal voor nog meer werkruimte
1

Accessoires

Breid de mogelijkheden van uw
naaimachine eenvoudig uit!

Overlockvoet

Blindzoomvoet

Voor het maken van blinde
zomen

Randen van stoﬀen afwerken
zodat de stof niet gaat rafelen

Quilt- borduurvoet
7

De transparante naaizool
garandeert een goed zicht
op uw quilt- en borduurwerk
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Applicatievoet
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Voor het plooien en naaien
met het diﬀerentieel transport

De transparante naaizool
garandeert een goed zicht
op het naaien van applicaties

Koordopnaaivoet

Voor een fraai 3D-eﬀect
op uw applicatiewerk
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Paspelvoet

Voor het naaien van paspels

Naaitafel met los leverbaar
onderstel (TL-98P)

Teflonvoet

Voor moeilijk transporteerbare stoﬀen als leer en plastic

Rollenvoet
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Rimpel-/plooivoet

Voor een perfect stoftransport
van stuggere stoﬀen
als leer en suède
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Parelbandvoet (recht)
Om parels en/of pailletten
te bevestigen met de overlock
steek

Rolzoomvoet

Voor een nette en
duurzame randafwerking

Rimpelvoet

Blindzoomvoet
7

Voor een fraai rimpeleﬀect
aan de rand van uw naaiwerk

(universele geleidevoet)
Voor het maken van blinde
zomen, ﬂatlocks en biezen

Blinde ritsvoet
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Een praktische oplossing
voor het naaien van
onzichtbare ritssluitingen

Patchworkvoet

Eenvoudig uw patchwork
naaien en afwerken
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Parelbandvoet (gebogen)
Voor het bevestigen van parels
en/of pailletten aan een stof
die rond loopt

Industriële perfectie bij u thuis - www.juki.eu
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In hoogte verstelbaar
Betere toegang tot de kniehevel
Zeer grote naaiwerkruimte
Geïntegreerde kabelpoort, dus geen last meer
van stroomkabels in de buurt van uw naaiwerk
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Handige naaitips & tricks - www.denijverenaaimachine.nl

