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Naaigids BERNINA 770QE   Sylvia’s Art Quilts Studio 

 
Klik op het ‘Paspopje’ om de naaigids te openen – je ziet diverse vakjes met stofsymbolen staan. 
In de lijst hieronder zie je waar welk symbool voor staat. 
Je kunt het op je machine bekijken, door eerst op het Vraagteken naast het Paspopje te klikken (op je 
scherm) en dan op een vakje met stofsymbool: informatie is direct beschikbaar.  
 
De stofsymbolen van links naar rechts, en van boven naar beneden: 
 
Zware rekbare stoffen = grove stretchstoffen, dikke fleece en walkstof 
 
Halfzwaar geweven = lichte wollen stoffen, gabardine, taft, jacquard, flanel, dunne spijkerstof, 
wildzijde en halfzware linnen stoffen 
 
Dicht geweven – tweed, loden, canvas, meubelstof en mantelstof 
 
Denim = denim/spijkerstof 
 
Lichte rekbare stoffen = single jersey (t-shirt, ondergoed, beddengoed), lycra (badkleding) en wet-
look stretch en interlock 
 
Halfzware rekbare stoffen = dubbele jersey (truien, t-shirts met lange mouwen, trainingspakken), 
sweatshirt, ribtricot, stretch badstof en fleece (halfzwaar) 
 
Zware rekbare stoffen = grove stretchstoffen, dikke fleece, walkstof 
 
Bont = bont, imitatiebont  
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Badstof = badstof (badjassen, handdoeken) en tricot badstof 
 
Stoffen met een vleug = pluche, fluweel, nicky velours en ribfluweel 
 
Leer en vinyl = leer, suède, imitatieleer, alcantara, vinyl, parachutestof en coated stoffen 
 
Tule en kant = tule en kant 
 

 
 
Als je op een stofsymbool zelf klikt, zoals hier bij ‘denim’, krijg je meer vakjes te zien, die je weer kunt 
aanklikken. Deze vakjes verwijzen naar een bepaalde handeling, zoals naaien, afwerken, knoopsgaten 
maken, rits inzetten, siersteken maken enz.  
 
Om te weten welke aanwijzingen je B770QE geeft, klik op een vakje en bekijk de informatie die 
daarbij gegeven wordt. Het zijn indicaties/hulpverwijzingen: je kunt alles volgen en daarbij de 
machine een betere opzet geven bij het maken van je projecten.  
 
Veel plezier 
Sylvia Kaptein voor BERNINA – Sylvia’s Art Quilts Studio 
Mient 10 
1655 KR SIjbekarspel 
Webshop: www.sylviasartquilts.nl 
E-mail: sylvia@sylviasartquilts.nl  
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