
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologi

Stor brodéryta

Automatiskt trådklipp 

Sensor för över- och undertråd

Stor sömnadsyta 

Obs! Titta efter -symbolen för mer information om de viktigaste funktionerna.

Viktiga funktioner

Funktioner och finesser 



DET EXTRA BRODÉRDATAPROGRAMMET HUSQVARNA 
VIKING® föR PC
• Brodérdataprogrammet ger dina egna broderier en helt 

ny dimension.

• Det optimala programvarusystemet för kreativ frihet!

DET EXTRA BRODÉRDATAPROGRAMMET TruEmbroidery™ 
föR MAC®

• Det främsta brodérdataprogrammet för Mac®. www.
truembroidery.com

MINA BRODERIER
• www.myembroideries.com Med bara ett klick på datorn 

får du tillgång till tusentals broderier.

• Beställ broderier hos din lokala HUSQVARNA VIKING®-
återförsäljare.

• Ladda ner broderier från internet när som helst, 
dygnet runt.

AUTOMATISKT TRÅDKLIPP AV HOPPSTYGN
Du behöver inte klippa trådar när du skapar vackra 
broderier.

• Hoppstygn klipps av automatiskt.

• Drar ner tråden på avigsidan för snabb avslutning.

Kapacitet
STOR BRODÉRYTA 
Skapa och brodera stora motiv, upp till 240x150 mm, utan 
att spänna om tyget i brodérbågen.

• HUSQVARNA VIKING® utvecklar ständigt nya brodérbågar 
och tillbehör för olika tekniker.

STOR SöMNADSYTA
Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan 
problem.

• Stor yta (200 mm) till höger om nålen som gör det mycket 
lätt att sy.

REDIGERA BRODERI
Anpassa dina broderier direkt på skärmen.

• Spegelvänd, rotera och förstora eller förminska dina 
broderier precis som du vill.

• Avaktivera färgbyte och brodera broderier i en färg eller 
ton i ton.

GRAfISK SKÄRM
Se sömmen med eventuella justeringar i naturlig storlek 
innan du börjar sy.

• All information du behöver visas på skärmen.

• Den grafiska displayens kontrast ändras i SET-menyn. 

fLERA EXTRA BÅGAR
• Det finns ett stort urval extra brodérbågar för 

specialtekniker som Endless-broderi, quiltning, 
strukturbroderi och mycket mer.

HöGRE BRODÉRHASTIGHET
Sy stora broderier snabbt och enkelt.  

• DESIGNER TOPAZ™ 25 broderar 800 stygn/min. 

BRODERIER INGÅR 
Brodera vackra mönster direkt!

• DESIGNER TOPAZ™ 25 har 75 medföljande 
brodérmönster. 

NYTTOSöMMAR, SPECIALSöMMAR OCH TYPSNITT
Välj den perfekta sömmen för varje teknik och  
kreativ idé.

• 160 sömmar.

• 3 typsnitt.

• Obegränsat antal brodértypsnitt med QuickFont.

SENSOR föR öVER- OCH UNDERTRÅD 
När övertråden går av eller när undertråden håller på att 
ta slut visas ett meddelande som i förväg anger att spolen 
snart behöver bytas.

• Du behöver inte kontrollera över- eller undertråden när 
du syr eller broderar.

UPPDATERINGSBAR
Din DESIGNER TOPAZ™ 25 sy- och brodérmaskin är alltid 
uppdaterad.

• Uppdatera din maskin med senaste mjukvaran via internet.

PROGRAMVARA MEDföLJER MASKINEN
Ett mjukvarupaket för pc finns till din HUSQVARNA 
VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 25 sy- och brodérmaskin. Det 
innehåller följande funktioner:

• Sortera dina broderier, skapa bildfiler, skriv ut kataloger 
och mycket mer.

• Skapa brodértypsnitt av TrueType™-typsnitten på din dator 
med hjälp av QuickFont-programmet.

Innovation



EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-TEKNIK
Känner automatiskt av tygets tjocklek och justerar 
pressarfotstrycket så att tygmatningen hela tiden blir perfekt. 

Automatiskt pressarfotslyft
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje 

sömnadsteknik.

• Fyra lägen: ner, vändläge (pivot), upp och extra lyft.

• På så sätt får du händerna fria att styra tyget.

Exklusivt vändläge
• Stanna med nålen nere, foten känner av tygets tjocklek.

• Lyft pressarfoten till svävande läge för omedelbar 
vändning, enkel applikationssömnad och quiltning.

Automatiskt pressarfotstryck
• Alltid perfekt pressarfotstryck för just det tyg du vill 

använda.

Användarvänlig
AUTOMATISKT TRÅDKLIPP
Tidsbesparande och praktiskt när du syr. Du behöver 
ingen sax!

• Över- och undertråden klipps av på tygets undersida 
med bara ett knapptryck.

• Pressarfoten och nålen höjs automatiskt.

• När du broderar klipps övertråden av vid färgbyte 
och hoppstygn, och när du har broderat klart klipps 
både över- och undertråden av.

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™

Välj typ av tyg och sömnadsteknik så ställer Exclusive 
SEWING ADVISOR® omedelbart in allting åt dig.

• Rätt söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning och 
sömnadshastighet ställs in automatiskt.

• Den valda sömmen, rekommenderad pressarfot och 
nål samt pressarfotstrycket visas på skärmen.

HUSQVARNA VIKING® USB EMBROIDERY STICK
Spara tusentals mönster i den medföljande USB-stickan 
(USB Embroidery Stick).

• 1GB HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick 
medföljer DESIGNER TOPAZ™ 25.

• Flytta snabbt och praktiskt mönster mellan datorn 
och din DESIGNER TOPAZ™ 25.
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