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1 PFAFF® creative™ kleuren touchscreen 
Het heldere scherm met hoge resolutie geeft de steken weer 
op ware grootte en de borduurmotieven in de echte kleuren. 
De intuïtieve lay-out is goed te begrijpen. 

Borduurmotieven aanpassen op het scherm 
U kunt eenvoudig meerdere borduurmotieven direct op het scherm 
combineren.

Exclusive Stitch Creator™ functie
Maak nieuwe 9mm steken of bewerk ingebouwde steken voor 
ongelimiteerde creativiteit. 

Ingebouwde borduurmotieven en borduurlettertypes + 
geheugen om combinaties in op te slaan 
157 prachtige borduurmotieven en 2 borduurlettertypes - allemaal 
in 3 verschillende grootten - zijn opgeslagen in het geheugen van 
de machine. Er is ook volop ruimte om uw persoonlijke creaties 
op te slaan en ze gemakkelijk te kunnen openen.

Het originele IDT™ systeem
Ingebouwd Dubbel Transport systeem al meer dan 40 jaar alleen van 
PFAFF®! Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven en van onderen.

ToP VIJF EIgEnscHAPPEn*

NaaifuNcties
Exclusive stitch creator™ functie – Maak nieuwe 9mm steken 
of bewerk ingebouwde steken voor ongelimiteerde creativiteit. 

Het originele IDT™ systeem – Ingebouwd Dubbel Transport 
alleen van PFAFF® al meer dan 40 jaar! Absoluut gelijkmatig 
stoftransport van boven en van onderen.

geoptimaliseerd transport – Verbeterd om meer controle te bieden 
als u door dikke lagen naait of kleine stukjes stof aan elkaar naait.

grote naairuimte – Uw PFAFF® creative™ 3.0 naai- en 
borduurmachine is de perfecte keuze voor wie quilt, 
woonaccessoires naait en van mode houdt – kortom voor iedereen 
die iets maakt. De naairuimte rechts van de naald is extra groot 
voor het naaien van grote hoeveelheden stof of tussenvulling.

Meer dan 250 steken – Laat u verbazen door de fascinerende 
selectie hoogwaardige PFAFF® 9mm steken – unieke versieringen, 
perfect genaaid. 

* De top-vijf functies worden vetgedrukt herhaald onder iedere categorie
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NaaifuNcties
4 ingebouwde naailettertypes – Kies een lettertype om uw 
projecten persoonlijk te maken.

creative signature™ naaiprogramma's: 
•	 Tapering van alle 9mm decoratieve steken – Taper het 

begin en/of het einde van iedere gewenste steek en 
kies uit veel verschillende hoeken voor ongelimiteerde 
mogelijkheden.

•	 Patchworkprogramma – gebruik Patchworkprogramma 
om dezelfde naadlengte op te slaan om die steeds 
opnieuw te kunnen herhalen. Dit kan zowel met nuttige 
als met decoratieve steken worden gebruikt. 

• Enkelmotiefprogramma – stel het exacte aantal steken of 
het aantal reeksherhalingen in dat u wilt naaien. 

•	 Afbeelding van steken spiegelen – spiegel de steek 
horizontaal en/of verticaal, voor meer creatieve 
mogelijkheden. 

•	 stitch positioning – Brengt de complete steek naar rechts of 
naar links om decoratieve steken eenvoudig op elkaar aan 
te laten sluiten. 

•	 steekdichtheid – De dichtheid kan worden vergroot of 
verkleind zonder dat dit invloed heeft op de steeklengte 
door de afstand tussen de steekpunten te regelen. 

Automatische persvoetlichter – brengt de naaivoet onmiddellijk 
omhoog wanneer de naald is ingesteld om omlaag en/of aan het 
einde van een naad te stoppen na het afsnijden van de draden. 

standen voor naaien uit de vrije hand – Drie standen voor quilten 
uit de vrije hand, schilderen met garen of stoppen. selecteer de 
beste modus voor uw specifieke techniek. 

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

sensormatic knoopsgat – De kolommen van het knoopsgat 
worden in dezelfde richting genaaid voor een precieze 
steekkwaliteit. 

start/stop – naai zonder het voetpedaal - Maakt het naaien 
van lange naden, naaien uit de vrije hand en het naaien van 
knoopsgaten eenvoudig. 

37 naaldposities – Voor een exacte plaatsing van uw rechte steek.

steekbreedtebeveiliging – Beperkt de steekbreedte tot naald in 
het midden/rechte steek als u een naaivoet voor rechte steken 
gebruikt, om te voorkomen dat de naald breekt. 

Tweelingnaaldprogramma – Voer de tweelingnaaldgrootte 
in om de steekbreedte automatisch aan te passen. U ziet de 
tweelingnaaldbreedte op het scherm. 

steek opnieuw starten – Keer terug naar het begin van een steek 
of reeks zonder dat u speciale instellingen die u heeft gemaakt 
hoeft te resetten. 

onmiddellijk afhechten – Als u hierop drukt, hecht de 
naaimachine automatisch af en stopt voor een snelle en 
eenvoudige afwerking.

Inclusief extra naaivoeten – 8 verschillende naaivoeten voor al 
uw basisbehoeften.

BorduurfuNcties
Borduurmotieven aanpassen op het scherm – U kunt 
eenvoudig meerdere borduurmotieven direct op het scherm 
combineren.

Ingebouwde borduurmotieven en borduurlettertypes 
+ geheugen om combinaties in op te slaan – 157 
prachtige borduurmotieven en 2 borduurlettertypes – allemaal 
in drie verschillende grootten – zijn opgeslagen in het geheugen 
van de machine. Er is ook volop ruimte om uw persoonlijke 
creaties op te slaan en ze gemakkelijk te kunnen openen.

groot borduurgebied – Borduur borduurmotieven tot 260 x 
200mm groot. 

Basis Precise Positioning – Laat uw borduurmotief eenvoudig 
aansluiten op een specifiek punt op uw stof.

creative signature™ borduurprogramma's:
•	 spiegelen – spiegel de borduurmotieven horizontaal en/of 

verticaal, voor nog meer mogelijkheden. 

•	 Roteren – Roteren in stappen van 1 graad voor 
nauwkeurige aanpassingen. 

•	 schaalverdeling borduurmotief – Vergroot of verklein 
borduurmotieven, zonder het aantal steken te veranderen. 

•	 Monochroom – naai ieder gewenst borduurmotief in een 
enkele kleur zonder kleurenstops. 

•	 Rijgen in de borduurring – Rijg stof op versteviging die 
al in de borduurring is gespannen. ook zeer geschikt 
voor gebreide stoffen of andere stoffen die u niet in de 
borduurring wilt spannen. 

sprongsteken afsnijden – snijdt automatisch de sprongsteken van 
het borduurmotief af en trekt de draden naar de achterkant. 

Zoom-mogelijkheden – Maak aanpassingen op het PFAFF® 
creative™ kleuren touchscreen eenvoudig en precies. 

Borduurringposities – Breng de borduurring in de correcte 
positie voor het vervangen van de spoel, het afsnijden van 
sprongsteken, het bijsnijden van een applicatie of voor het 
opzoeken van het midden van het borduurmotief. 

Inclusief borduurringen – De machine wordt geleverd met twee 
borduurringen: creative™ 120 sQUARE HooP (120x120), 
creative™ ELITE HooP (260x200). 

QuickFont programma – gebruik uw computer en het QuickFont 
programma om borduurlettertypes te maken van ieder gewenst 
TrueType® lettertype (gratis download op www.pfaff.com/
machine updates).

Programma voor het bekijken en het organiseren van 
borduurmotieven – organiseer borduurmotiefbestanden die 
op uw computer zijn opgeslagen, verander borduurmotieven 
in afbeeldingsbestanden, druk catalogi af en meer (download 
gratis van www.pfaff.com/machine updates).
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eigeNschappeN vaN de machiNe
PFAFF® creative™ kleuren touchscreen – Het heldere 
scherm met hoge resolutie geeft steken weer op ware grootte en 
borduurmotieven in de echte kleuren. De intuïtieve lay-out is goed 
te begrijpen. 

LED-lampjes – optimaal heldere lampjes verlichten het hele 
werkgebied zonder schaduwen. 

Boven- en onderdraadsensoren – Waarschuwen u wanneer 
de boven- of onderdraad bijna op is. 

Draden afsnijden – snijdt automatisch de boven- en onderdraad 
af en trekt de draaduiteinden naar de achterkant van de stof. 

Quick Help-systeem – Druk op het quick help-pictogram voor 
directe informatie. 

snelheidsbereik – Pas de naaisnelheid aan en uw PFAFF® 
creative™ 3.0 naai- en borduurmachine onthoudt uw 
voorkeursinstelling. 

Persoonlijk menu – sla uw persoonlijke steken en reeksen op in 
een map om ze opnieuw te kunnen naaien wanneer u dat wilt. 

Ingebouwde stylushouder! – Zorgt dat uw stylus altijd binnen 
handbereik is. 

Update mogelijk – Download de nieuwste programmaversie van 
het internet, update snel met een UsB stick. 

Talen – Kies uit verschillende talen in het Menu Instellingen. Zorg 
ervoor dat uw PFAFF® creative™ 3.0 dezelfde taal spreekt als u.
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