
15, 35, 55

• Automatische draadinrijger 

• Snelverwisselbare spoelsysteem

• LED naaiverlichting

• Verzinkbaar transport

• Centrale bediening

• Persvoethoogte instelling

Eenvoudig naaien.

15, 35, 55



15, 35, 55
Beginner of is naaien uw grootste hobby? Deze 
computergestuurde naaimachines zijn eenvoudig in gebruik 
en zullen u inspireren.

Brother’s nieuwe Innov-is modellen combineren grote 
functionaliteit met gebruiksgemak. Ontworpen met de 

gebruiker in gedachte. U krijgt creatieve vrijheid.

Kijk naar deze 3 modellen en zie welke het beste bij u past.

Innov-is 15
U kunt op zoek zijn naar 
uw eerste machine of 
naar een machine die 
gewoon eenvoudig in 
gebruik is. Dan is de 
Innov-is 15 een perfecte 
keuze. De elektronische 
kiesschijf maakt deze 
machine heel gebruiks-
vriendelijk. Draai het simpelweg naar de steek die u wilt gebruiken 
en u kunt van start. Het LCD scherm geeft u in één oogopslag 
informatie over de steeklengte en – breedte. Zelfs de draad 
doorvoeren is eenvoudig met de automatische draadinrijger. 
Eenvoudig betekent niet dat u hoeft in te leveren op functies. 16 
steken inclusief 3 verschillende knoopsgatstijlen geven u dat 
professionele resultaat.

*Alle projecten gemaakt met Innov-is 15, 35, 55

Innov-is 35
Als u al langer bezig bent 
met naaiwerk en u bent 
op zoek naar een 
uitbreiding van functies, 
dan is de veelzijdigheid 
van de Innov-is 35 iets 
voor u. De elektronische 
kiesschijf biedt u 70 
steekpatronen, inclusief 7 
knoopsgatstijlen. Het LCD scherm laat u in één oogopslag de 
gekozen steek zien. Met de elektronisch bestuurde functies kunt u 
het steekformaat op een nauwkeurige en eenvoudige manier 
instellen.

Innov-is 55
De Innovi-is 55 is de 
perfecte keuze voor 
iedereen die nog 
creatiever te werk wil 
gaan. De Innov-is 55 zit 
vol met functies, 81 
steekpatronen waarvan 
10 knoopsgat-stijlen die 
snel en eenvoudig 
geselecteerd kunnen worden met het bedieningspaneel. De 
ingebouwde letterpatronen kunnen worden gebruikt voor labels 
en initialen. U kunt zelfs 35 verschillende steken combineren tot 
uw eigen steekpatroon.

Centrale bediening
Bedieningsknoppen gebundeld op een 
handige locatie.
Kiesschijven en elektronisch toetsenbord 
bieden controle onder uw vingertoppen. 

Eenvoudige functies
De Innov-is 15, 35 en 55 zijn eenvoudig in gebruik. Hier zijn 
enkele van de praktische functies:

**Innov-is 35 & 55

LCD scherm
Informatie over uw steken in een 
oogopslag. Zoals lengte, breedte en 
benodigde type persvoet.**

Automatische draadinrijger
Het inrijgen van de naald kan snel en 
simpel met één handeling.

Snel verwisselbare spoel
Plaats een volle spoel met het draad in de 
richting van de pijl en u bent klaar om te 
naaien.

7-punts transporteur
Extra tanden verzekeren een gladde 
doorvoer en superieure steekkwaliteit. 
Naai strakke naden op elke stofdikte, van 
zijde tot denim.

LED naaiverlichting
Een helder licht verlicht uw werkgebied. De 
LED lamp gebruikt een fractie van de 
energie van een traditioneel lampje en gaat 
even lang mee als de machine.

F.A.S.T. bobbin winder
Wind de draad enkele keren om de spoel, 
haal hem door de geleidingsgleuf en druk 
op de startknop. Simpel!



Functie Voordelen  Innov-is 
15

 Innov-is 
35

 Innov-is 
55

Ingebouwde steken  Aantal ingebouwde steken die u helpen creëren.  16*  70*  81*

 1-staps automatische 
knoopsgatenfunctie  Maak in 1 stap uniforme knoopsgaten in het door uw gewenste formaat en stijl.  3 stijlen 7 stijlen 10 stijlen

 Automatische draadinrijger  Doorvoeren van de draad is eenvoudig. Eén druk op de knop.

 Snel verwisselbare spoel Plaats eenvoudigweg een nieuwe spoel en u bent klaar om te gaan naaien.

Accessoirecompartiment  Bewaar alle accessoires van uw machine in dit handige compartiment.

 LED lamp verlichting Een helder licht schijnt automatisch. Rustig voor uw ogen en maakt het makkelijker 
te werken met donkere stoffen.

Vlakstelknop persvoet Houdt de persvoet horizontaal zodat u een mooie naad krijgt over verschillende 
diktes van stoffen.

7-punts transporteur Extra tanden zorgen voor een betere stof doorvoer. 

Transportverzinker Het transport is eenvoudig te laten zakken voor het vrij naaien en quilten.

Snel spoelsysteem  Spoelen opwinden is nu heel snel en eenvoudig.

Naaldstoppositie
 Selecteer de stand van de naald wanneer deze stopt, omhoog of omlaag. 
Een onmisbare functie als u materiaal draait, hoeken naait of stukken quilt 
aan elkaar zet.

 Automatische verstevigingsteek Naait automatisch een versteviging voor een professioneel begin of eind aan een 
naad.

 LCD scherm Een duidelijk scherm met alle belangrijke informatie zoals steek lengte/breedte en 
het te gebruiken type persvoet. **

Foutmeldingen Waarschuwt u voor een incorrecte instelling.

 Steken patroon selectie Mogelijkheid om snel het vereiste stekenpatroon te selecteren. Elektronische 
kiesschijf

Elektronische 
kiesschijf

Bedienings-
paneel

 Regelbare bovendraadspanning  Past de spanning van de bovendraad aan naar de dikte van de stof en soort steek 
in gebruik.

 Handige centrale bediening  Bedieningsknoppen gebundeld op een handige locatie.

Koffer Beschermt de machine wanneer deze niet in gebruik is. Zacht Hard Hard

 Kliksysteem persvoet  Verwissel snel en eenvoudig de persvoet.

Snelheidsregelaar Met de eenvoudige snelheidsregelaar past u de naaisnelheid aan.

Steekpatroontabel  Een verwijderbare steekpatroontabel zodat u eenvoudig alle mogelijke steken kunt 
overzien.

Naald modus selectie 
(enkel/tweeling) Wissel eenvoudig tussen enkel en tweeling naald.

Regelbare naaldstartpositie  De naald kan links of gecentreerd worden ingesteld.
Zodat u kunt beginnen op het punt dat u wenst.

Alfabet Kies de lettersteken om namen, labels en initialen
op uw werk te plaatsen.

Combineer patronen  Creëer uw eigen patronen door tot 35 steken te combineren.

Steekbreedteregelaar met 
snelheidsregelaar Creëer eenvoudig uw eigen zigzag patronen met deze regelaar.

Spiegelfunctie  Voor meer variatie in uw steekpatroon gebruikt u de spiegelfunctie om de steken 
te spiegelen.

Herhaal functie steekpatroon Kies of het stekenpatroon éénmaal wordt gedaan of steeds wordt herhaald.

Verticale patroon bijstelling  Pas de lengte van uw decoratieve steekpatronen aan.

* inclusief knoopsgaten ** alleen breedte/lengte informatie



Voor een volledig overzicht van accessoires bij uw verkoper of op www.brothersewing.eu
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Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

135  stitche

70  stitches in total

p

Innov-is 15, 35, 55

Innov-is 35, 55

Innov-is 55

Grote stekenselectie

Cirkel hulpstuk
Creëert cirkels met een straal van 30mm 
tot 130mm. Een geweldig hulpstuk om 
cirkels in naai- en decoratieve steken. 

Decoratieve spoelhuls
Maak prachtige steken met decoratieve 
onderdraad.

Harde plastic koffer meegeleverd 
bij de Innov-is 35 en 55. Groot werkblad*

Zodat quilts of andere grote projecten 
makkelijk door te voeren zijn.

Accessoires verschillen bij de 
diverse modellen.

* Ingesloten bij de Creative Quilting Kit

Creative Quilting Kit
Groot werkblad, grip om 
uit de vrije hand te 
quilten, Steken geleider, 
Quiltvoet bevestigings-
houder, vrije open 
boventransportvoet, 1/4’’ 
quiltvoet met geleider

Optionele AccessoiresMeegeleverde 
accessoires


