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Product: Matrimatic

Naaimachine, Jubilee 4, Super-Top-Stich naaimachine

Technische gegevens:

Stekenoverzicht + 10
Motor
Mechanische naaimachine70 Watt AC Motor
Vrije arm Automatisch 4 stappen knoopsgat
Eigenschappen
Draadinsteker
Omschrijving:
Krachtige en lichtgewicht naaimachine met automatische draadinsteker!
Matrimatic ! Ons eigen merk; Omdat wij streven naar een voortdurende verbetering
en onze klanten enkel met de beste en nieuwste kwaliteitsproducten willen
bedienen! Bovendien, Matri verzekert u 100% de beste prijs-kwaliteitverhouding!
De Matrimatic Jubilee 4 is een eenvoudig te bedienen naaimachine inclusief automatische
draadinsteker! Nu tijdelijk speciale aanbiedingsprijs incl. gratis bezorging in Nederland en
België. Gratis service, ook na uw aankoop!
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Unieke aanbieding
Lichtgewicht
Zeer sterke machine
Geheel compleet
Stretch en overlocksteken
Vele steken
Blindzomen
Gestikte zig –zag
Automatisch knoopsgat
Vrije arm
Eenvoudige bediening
Topkwaliteit
Metalen binnenframe
Geschikt voor alle stoffen
Eenvoudig inrijgen
Ingebouwde verlichting
Handvat op de machine
Opbergbakje voor onderdelen
Nederlandse handleiding
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Levering: Het product is binnen 24 uur na
Verpakking: Doos (6 kg.) 43 x 35 x 22 cm.

bestelling geleverd.

Uitpakken en eerste indruk
De doos is kleiner en lichter dan verwacht. De naaimachine is bovendien ook
lichter dan verwacht. Een beetje aktetas of rugtas met documenten en een
laptop is al zwaarder. Ietsje zwaarder dan de gemiddelde handtas van een
dame. Dus daar ergens tussen in.
De naaimachine oogt sober. Voor een techneut die gek is op knopjes,
technische snufjes en knipperende of zelfs lichtgevende lichtjes, is dit wellicht
een teleurstelling.
Voor een naaister die houdt van eenvoud, duidelijkheid en geen overbodige
tierelantijntjes is dit een plaatje om te zien.
De behuizing is van hard plastic (niet van metaal). Dit is waarschijnlijk om het
gewicht te beperken en de naaimachine niet een oubollige uitstraling te geven.
De vorm heeft veel rondingen en geen scherpe hoeken. Hierdoor oogt de
machine vriendelijk, vrouwelijk en vooral gemakkelijk in het gebruik.
De machine staat stevig op tafel. De onderkant is ruim en zwaarder. Dit
voorkomt dat de machine topzwaar wordt (zoals soms bij machines het geval
is) en instabiel. Hierdoor gaat de naaimachine ook niet aan de wandel.
Aan de slag!
1. De cover en handleiding:

De bijgeleverde cover (plastic hoes) is van eenvoudig plastic. Ideaal om even
snel over de naaimachine heen te doen tegen stof. Erg mooi is de hoes echter
niet. Tijd om er één te gaan maken!
De handleiding is tweetalig, Nederlands en Frans. Een boekje in A5 horizontaal
formaat. Ideaal om te bladeren en bijzonder genoeg: exact de maat van naaipatronen. Gemakkelijk om op te bergen dus bij alle naaipatronen en zo zal de
kans klein zijn om de handleiding kwijt te raken.
De vertaling is niet altijd even geslaagd: “U bent thans de gelukkige eigenaresse van
een nieuwe, uiterste precieze naaimachine waarmee u alle soorten textiel, van denim (bleu
jean) in allerhande dikten tot de fijnste zijde kunt naaien.”

Maar het maakt niet zoveel uit want de teksten zijn desondanks duidelijk, kort,
krachtig en de tekeningen zijn beter dan die van de meeste handleidingen.
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2. De voorbereiding

De handleiding leert mij dat de persvoethendel versteld kan worden door de
knop bovenop de naaimachine met een munt te verstellen. Dit kan een groot
voordeel zijn als u graag met heel dikke of juist heel dunne stoffen werkt.
De verlichting is goed. Het gloeilampje schijnt duidelijk en gericht. Het lampje
is zelf te vervangen. Dit staat duidelijk beschreven in de handleiding.
3. Spoel opwikkelen en draad inrijgen:

De handleiding is duidelijk, ook voor een beginner. Volg gewoon de pijltjes bij
het inrijgen van de draad. Een kind kan de was doen!
Indien u er toch niet uitkomt is er een handige link voor een instructievideo:
https://www.matri.eu/product-videos/matrimatic-jubilee-4
4. Automatische naald-inrijger:

Een geschenk voor iedere naaister die bibberende handen heeft of toe is aan
een leesbril!
5. Het naaien:

Het naaien gaat soepel en lekker. De draadspanning staat goed ingesteld.
Blijf hier ook altijd zoveel mogelijk van af.
Het geluid van de motor is normaal tot luid. Daarnaast maakt de naaimachine
een ‘stampend’ geluid. Dit ‘probleem’ kunt u gemakkelijk oplossen door een
dikke vilte mat of een matje van geluiddempend materiaal onder de
naaimachine te leggen. Nadat wij de naaimachine op een geluiddempende mat
hadden gezet, was het stampende geluid verholpen.
De achteruit-knop is eenvoudig te bedienen.
De steken zijn beperkt tot de hoogstnoodzakelijke. Ruim voldoende om goed
naaiwerk te leveren.
Siersteken en borduursteken zijn in beperkte mate aanwezig. Quilten (met een
handige tool de quiltsteekgeleider!), appliceren, patchwork en basis-borduren
zijn allemaal mogelijk, desondanks is deze naaimachine hier niet in
gespecialiseerd.
De steken voor elastische stoffen zoals jersey, tricot of stoffen met lengte- of
breedte stretch, zijn prima. Let op: een stretch-naald gebruiken is wel van
groot belang. Dit wordt niet in de handleiding vermeld.
De knoopsgaten zijn in drie stappen te maken. Prima resultaat. Let er wel op
dat de naald iedere keer omhoog staat (en niet in de stof!) als je de
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steekselectieknop omdraait naar de volgende stap. Anders breekt de naald.
Dit staat niet aangegeven in de handleiding.
Onderhoud
Op zich hoeft u niet veel te doen aan deze naaimachine. In de handleiding
staan tips voor het onderhoud en trouble-shooting bij problemen. Ook op de
website van de leverancier staan een paar linken met tips voor onderhoud.
Onderdelen zijn tevens altijd verkrijgbaar:
https://www.naaimachine-onderdelen.eu/
Zoekgeraakte handleidingen kunt u ook gemakkelijk weer terugvinden door
deze te downloaden. Deze handleidingen zijn per merk en type naaimachine
tevens te vinden op bovengenoemde link.

ONZE CONCLUSIE
De Matrimatic Jubilee 4 is een eenvoudige, lichtgewicht naaimachine. De
naaimachine is ideaal om bijvoorbeeld mee te nemen naar naailes of op reis.
De naaimachine is licht genoeg om te worden vervoerd in een grote
weekendtas of een boodschappenwagentje.
De Matrimatic heeft beperkte mogelijkheden qua steken en extra toebehoren.
Voor een beginnende naaister is dat ook niet nodig en heeft deze naaimachine
in principe genoeg om een lange tijd mee vooruit te kunnen.
Een extra geluiddempend matje onder de naaimachine is aan te raden en een
mooiere hoes om eroverheen te doen, na gebruik, is zeker ook aan te raden.
Indien u een naai-studio heeft en bijvoorbeeld begint met naailessen geven, is
deze naaimachine een prima keuze. Een lange tafel met een veelvoud van
deze naaimachines zal zeer professioneel ogen. Deze basisnaaimachines zijn
voor beginnende naaisters prettig in het gebruik en bieden voldoende
mogelijkheden om het vak te leren.
Vanaf 5 stuks is de prijs, op aanvraag, bespreekbaar.
De prijs is niet meer dan een merk-kledingstuk. Hiervoor krijgt u een prima
naaimachine die boven verwachting lekker loopt en het klavertjevier
waarmaakt dat als symbool op de naaimachine staat.

