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”Jag är alltid på jakt efter inspiration, nya kunskaper och  
möjligheter för att uttrycka min egen stil. Jag behöver en symaskin 
som uppfyller mina behov i dag och som jag kan vara fortsatt 
kreativ med i framtiden. Jag älskar broderier och de omfattande 
möjligheter som broderi erbjuder. Min perfekta maskin:  
PFAFF®  – Utmana din fantasi!”
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Generös! creative™ Elite Hoop (260 × 200 mm) för stora broderier och creative™  
120 Square Hoop (120 × 120 mm) för mindre broderier ingår i maskinen.
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LYX
på detaljnivå

1  I  FAnTAsTIsK – I maskinen ingår fler än 150 unika broderier. Ett fantastiskt utbud av vackra PFAFF®-broderier, däribland specialtekniker som garndekorationer, tekniken Thread Velvet™ och 
hålsöm, väntar på dig. Besök din PFAFF®-återförsäljare eller upptäck dem online på www.myembroideries.com. 2  I  FAnTAsIFullA TeKnIKer – Ett designelement som tolkas på flera sätt för 
intressanta effekter – ett fyllt broderi, en broderad applikation, en tunn spets eller en skapad tygstruktur. Äkta mångsidighet. Överväldigande snygg. 3  I  Tre lÄGen För FrIHAnDssöMnAD 
för vackra målningseffekter och fantastisk frihandsquiltning.

Sömnadsinstruktioner för den fantastiska och 
unika quilten finns på www.pfaff.com.
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UtrYmme
för enastående idéer

”PFAFF®-maskinens  snygga design 
passar min stil, och de avancerade funktionerna 
tar fram designern i mig. Allt jag gör är unikt 
– i minsta detalj. Oavsett vad jag hittar på blir 
resultatet alltid perfekt!”

4  I  IMPOnerAnDe PerFeKTIOn! Felfri brodering och perfekt placering tack vare Basic Precise Positioning. 5  I  ryMlIG! Den välutformade designen 
ger mycket utrymme för stora tygmängder. Den 250 mm stora sömnadsytan till höger om nålen är en stor fördel när du syr och quiltar. 6  I  TIllvAl! 
Med förlängningsbordet fördubblar du din sömnadsyta. 7  I  lJus! Optimerad LED-belysning som lyser upp hela arbetsytan utan att skuggor bildas.  
8  I  sMArT! Ett enda tryck med PFAFF® pekpinne får allt att hända.

Briljant och intuitiv!
PFAFF®   
färgpekskärm

Du kan se allt. Den tydliga, högupplösta 
skärmen visar sömmen i verklig storlek och 
broderiets verkliga färger.

Anpassa och kombinera broderier direkt 
på skärmen och placera dem hur du vill. 

Med det användarvänliga gränssnittet och de 
tydliga ikonerna blir processen hur enkel som 
helst. Med en skärm som är placerad i mitten 
får du en bra överblick från olika vinklar.
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Upptäck PFAFF® creative™ 3.0 sy- och brodérmaskinens 
alla fantastiska funktioner på www.pfaff.com och få 
en personlig demonstration hos närmaste PFAFF®-
återförsäljare! 

MönsTerKOMBInATIOner 
– Kombinera olika sömmar och 
sy dem flera gånger i ett steg. 
Lägg till ditt namn med något 
av de snygga alfabeten. 

FrIHAnDssöMnAD  
Välj ett av de tre lägena för 
frihandssömnad så att maskinen 
ställs in på quiltning och vackert 
frihandsbroderi.

FunKTIOnen PFAFF® 
stitch Creator™. Unik – 
Skapa nya 9 mm-sömmar eller 
redigera färdiga sömmar. 
Följ varje steg på den stora 
PFAFF® creative™ färgpek-
skärmen. Variera designen 
med de obegränsade 
möjligheterna.

vACKer BrODerAD sPeTs
Ingår i PFAFF® creative™ 
3.0 sy- och brodérmaskin. 
Fler PFAFF® spetskollektioner finns 
på www.myembroideries.com och 
hos din PFAFF®-återförsäljare. 

Tips och tricks för den fantastiska  
klänningen finns på www.pfaff.com.

TAPerInG på alla 9 mm-sömmar 
– Bredden ökas eller minskas 
gradvis i sömmens början och/
eller slut. 

Det beprövade systemet PFAFF® IDT™ och en 
avancerad sensorteknik garanterar den perfekta 
tygmatning du förväntar dig, på alla slags tyger. 

Allt hålls på plats. Tunna och silkiga tyger 
veckar sig inte, ränder och rutor kan 
mönsterpassas perfekt och det är enkelt att 
sy svängda sömmar nästan helt utan att nåla.  

IDT™-systemet är otroligt bra på att fånga 
upp och mata små tygstycken med högsta 
möjliga precision och ett proffsigt resultat. PFAFF® 
creative™ 3.0 sy- och brodérmaskin syr utan 
problem i allt från ett enda lager till flera lager tyg 
och syr till och med smidigt över kraftiga sömmar.

Perfekt tygmatning – mer 
exakt än någonsin tidigare

Många spännande sömmar väntar 
på att bli upptäckta.

FAnTAsTIsKT söMuTBuD

Ett stort antal vackra sömmar, 
däribland nyttosömmar, 
perfekta knapphål, 
PFAFF® 9 mm-sömmar 
av hög kvalitet, 
korsstygn, hålsömmar, 

quiltsömmar och mycket 
annat, väntar på dig.

 som du kommer att älska!
Precision
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SÖMNADSFUNKTIONER 

Den exklusiva funktionen Stitch Creator™ – Skapa nya 9 mm-
sömmar eller redigera färdiga sömmar. Låt din kreativitet flöda.

IDT™-system – Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från PFAFF® 
i över 40 år! Helt jämn matning från både ovansidan och undersidan.

Optimerad matning – För bättre kontroll när du syr i tjocka lager eller 
syr ihop små tygbitar.

Stor sömnadsyta – PFAFF® creative™ 3.0 sy- och brodérmaskin är det 
perfekta valet för dig som syr quiltar, heminredningsdetaljer och kläder – alltså 
för alla som älskar att skapa. Sömnadsytan till höger om nålen är extra stor för 
att du ska kunna sy stora projekt med mycket tyg eller vaddering.

Fler än 250 sömmar – Upptäck det fascinerande urvalet PFAFF® 9 mm-
sömmar av hög kvalitet – unika dekorationer med perfekta stygn.

Fyra färdiga sömalfabet – Välj ett alfabet för att sy  
personliga projekt.

creative signature™ Sömnadsprogram:

•	 	Tapering	på	alla	9	mm–dekorsömmar	–	Gör	sömmen	smalare	i	början	
och/eller slutet och välj olika vinklar för ännu fler möjligheter.

•			Patchworkprogram	–	Använd	patchworkprogrammet	för	att	sy	sömmar	
i samma längd om och om igen. Det här kan användas med både nytto- och 
dekorsömmar.

•			Enkelsömsprogram	–	Ställ	in	exakt	det	antal	repetitioner	av	sömmar	eller	
kombinationer som du vill sy.

•	 	Spegelvända	sömmar	–	Vänd	sömmen	vågrätt	och/eller	lodrätt	för	ännu	
fler möjligheter.

•	 	Stygnposition	–	Flyttar	hela	sömmen	åt	höger	eller	vänster	så	att	du	enkelt	
kan passa ihop dekorsömmar.

•	 	Stygntäthet	–	Genom	att	ändra	avståndet	mellan	stygnpunkterna	kan	
tätheten ökas eller minskas utan att styngdlängden påverkas.

Automatisk pressarfotslyft – Höjer pressarfoten direkt när du har 
valt nålstopp nere och/eller i slutet på en söm efter ett trådklipp.

Lägen för frihandsömnad – Tre lägen för frihandsquiltning, 
målningseffekter och lagning. Välj rätt läge för den teknik du använder.

Nålstopp uppe/nere – Anger om nålen ska stanna i det övre läget eller 
nere i tyget när du behöver vända/vrida eller syr applikationer med mera.

Knapphål med sensormatic – Knapphålsstolparna sys i samma 
riktning för bästa stygnkvalitet.

Start/Stopp –	sy	utan	fotreglage	–	Gör	det	lätt	att	sy	långa	sömmar,	sy	
på frihand och sy knapphål.

37 nålpositioner – För exakt placering av raksöm.

Stygnbreddsbegränsning – Begränsar stygnbredden till raksöm med 
nålen i mittläge för att förhindra att nålen går av.

Mönsteromstart – Återgå till början av en söm eller 
en mönsterkombination utan att behöva göra några speciella inställningar.

Omedelbar trådfästning– Fäster tråden automatiskt för en enkel och 
snabb avslutning. 

Medföljande pressarfötter – Åtta olika pressarfötter för alla  
grundläggande behov.

BRODERIFUNKTIONER

Anpassning av broderier direkt på skärmen – Du kan enkelt kom-
binera flera broderier direkt på skärmen. 

Inbyggda broderier och brodértypsnitt + minne för att spara 
kombinationerna – 157 fantastiska broderier och två brodértypsnitt – var 
och en i tre olika storlekar – finns i maskinens minne. Det finns mycket minne så 
att du kan spara dina broderier och komma åt dem lätt. 

Stort brodérområde – Broderier på upp till 260 × 200 mm.

Basic Precise Positioning – Placera ett broderi enkelt på en specifik 
punkt på tyget. 

creative signature™ brodérprogram:

•	 	Spegelvänd	–	Sömmen	kan	vändas	vågrätt	och/eller	lodrätt,	vilket	ger	
ännu fler möjligheter.

•	 Rotera	–	Rotera	med	precision	i	steg	om	1º.

•	 	Skala	broderiet	–	Förstora	eller	förminska	broderier	utan	att	ändra	 
stygnantalet.

•	 Monokrom	–	Sy	mönster	i	en	enda	färg	utan	stopp	för	färgbyte.

•	 Tråckla	i	bågen	–	Tråckla	fast	tyget	på	ett	mellanlägg	i	brodérbågen.	
 Perfekt för trikåtyger och andra tyger som du inte vill spänna fast i bågen.

Klipp av hoppstygn – Klipper av hoppstygn i broderiet automatiskt 
och drar trådändarna till baksidan.

Zoomfunktioner vid broderi – Underlättar när du vill göra exakta 
ändringar via PFAFF® creative™ färgpekskärm.

Brodérbågsposition – Flytta bågen till rätt position för att byta undertråd, 
klippa hoppstygn, klippa bort trådar från en applikation eller hitta mitten på 
mönstret.

Brodérbågar ingår	–	Maskinen	levereras	med	två	bågar:	 
creative™	120	SQUARE	HOOP	(120 × 120 mm),	creative™	ELITE	HOOP	
(260 × 200 mm).

QuickFont – Skapa brodértypsnitt från valfritt TrueType®-typsnitt med 
hjälp av datorn och programmet QuickFont.

Program för visning och sortering av mönster – Håll ordning 
på dina mönsterfiler som är sparade på datorn, gör dina mönster till bilder, 
skriv ut kataloger och mycket annat.

MASKINEGENSKAPER

PFAFF® creative™ 3.0  färgpekskärm är fantastisk – Den tydliga, 
högupplösta skärmen visar sömmen i verklig storlek och broderiets verkliga 
färger. Den användarvänliga layouten är enkel att arbeta med.

LED-belysning	–	Optimerad	belysning	som	lyser	upp	hela	arbetsytan	
utan att skuggor bildas.

Över- och undertrådsavkännare	–	Meddelar	när	över-	eller	 
undertråden börjar ta slut.

Trådklipp – Klipper automatiskt av över- och undertråden och drar 
ändarna till tygets baksida.

Snabbhjälp – Peka på hjälpikonen för snabb information.

Hastighetsreglering – Ändra sömnadshastigheten. PFAFF® 
creative™ 3.0  sy- och brodermaskin kommer ihåg vilken inställning du 
föredrar tills du stänger av den.

Personlig meny – Spara dina personliga sömmar och kombinationer 
i en mapp och sy dem igen när du vill.

Inbyggd hållare för pekpinnen – Hjälper dig hålla koll på pekpinnen.

Uppdateringar – Ladda ned den senaste programversionen på webben 
och uppdatera snabbt med ett USB-minne. 

Språk – Välj mellan olika språk på menyn Inställningar. Se till att PFAFF® 
creative™ 3.0  talar samma språk som du.

Det perfekta valet för dem som quiltar!
Stor sömnadsyta, patchworkprogram,  

IDT™, lägen för frihandssömnad  
och mycket annat.
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© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. All rights reserved. Alla påståenden är giltiga vid tidpunkten för tryckning. Tryckt i Sverige på miljövänligt papper. Patenten som skyddar denna produkt finns angivna på en etikett på symaskinens undersida.  

PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (bild), THREAD VELVET, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR and CREATIVE är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Det ger dig obegränsade möjligheter. Skapa egna broderier, använd befintliga broderier i nya kombinationer och visa flera 
broderier samt specialeffekter på verkliga plagg. Justera och sätt din personliga prägel på broderierna, lägg till monogram 
och använd specialtekniker. Mer information finns på www.pfaff.com eller hos närmaste PFAFF®-återförsäljare.

Upptäck PFAFF® Embroidery System och skapa egna brodérmotiv!

PFAFF® har ett imponerande utbud pressarfötter 
och tillbehör som förbättrar sömnads-, 
quiltning- och broderiupplevelsen. Se våra 
pressarfötter, brodérbågar, brodérprogram, 
quiltningtillbehör och mycket annat på  
www.pfaff.com.

Upptäck mer i PFAFF® tillbehörskatalog 
som finns online på www.pfaff.com.

Det här är bara början! 
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Din PFAFF®-återförsäljare:


