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Skapa effekt!
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Skapa 
effekt!
Låt inspirationen leda dig.

Förvandla det vanliga till något unikt. PFAFF® 
sy- och brodérmaskin erbjuder en rad imponerande 
funktioner, kreativa möjligheter och ett otroligt utbud 
av olika broderier. Låt inspirationen leda dig när du 
kombinerar olika broderier och skapar oändliga, vackra 
kalejdoskopeffekter. Släpp lös din personlighet, kreativitet 
och skaparglädje tillsammans med den exklusiva 
teknologin i PFAFF®  sy- och brodérmaskin.  
Vill du skapa effekt?

www.pfaff.com
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Rymlig. Ljus. Exakt.
Det är vad PFAFF® står för. Upplev en helt ny frihet när 
du syr, den senaste teknikens snillrikhet och tydlighet 
med bättre resultat än någonsin.

Be om en demonstration hos din PFAFF®-återförsäljare. 
Det blir en upplevelse du aldrig glömmer.

Det handlar om 
perfektion.

Sy perfekta sömmar i alla tyger med exklusiva 
Original IDT™ System – integrerad övermatare 

från PFAFF®. Quiltarnas hemliga vapen vid 
sammanfogning av tygstycken.

Läs mer på sidan 8.

Skapa ännu större 
effekt!

Med marknadens största brodéryta 
kan du skapa broderier i alla 

storlekar.

Läs mer på sidan 8.
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Skapa effekt 
och egna broderier med oändliga möjligheter.

Låt broderierna spegla din personliga stil.

Med Basic Shape Creator™ kan du utveckla nya 
småbroderier och sömmar, skapa egna mönster och 
kalejdoskopeffekter. Kombinera dina kreationer och 
skapa nya, unika spegelmönster med en rad olika stilar, 
spännande former och exklusiva kalejdoskopeffekter. 

PFAFF®  sy- och brodérmaskin har 270 
inbyggda, högkvalitativa brodérmönster och tre vackra 
brodértypsnitt i tre olika storlekar. Skapa egna mönster 
med Basic Shape Creator™. Du kommer förbluffas av 
alla olika möjligheter och av hur enkelt dessa mönster 
kan göras om till egna unika versioner.
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Med PFAFF® Stitch Creator™ kan du 
skapa egna sömmar eller ändra de 
inbyggda sömmarna. Följ varje steg i 
PFAFF® creative™ Color Touch Screen. 
Skapa variation med obegränsade 
möjligheter.

Upptäck en helt ny värld av broderier.
PFAFF®  sy- och brodérmaskin har ett stort antal 
inbyggda sömmar och du kan till och med skapa egna!

PFAFF®  sy- och brodérmaskin 
har 480 inbyggda sömmar som alla 
fascinerar och inspirerar, samt ett särskilt 
urval av högkvalitativa 9  mm PFAFF®-
sömmar och maxisömmar (upp till 
48  mm breda) för unika dekorationer 
och perfekta stygn.

Experimentera 
med PFAFF® 
Stitch Creator™    
– du kommer att 
älska resultatet.

TIPS OCH RÅD
för hur du syr en byxdress med 
kalejdoskopeffekter hittar du 
på www.pfaff.com



66

Skapa effekt 
med broderier i alla storlekar och med fantastisk precision.

Precise Positioning.  
När som helst. 
Var som helst.
Precise Positioning-funktionen låter dig placera 
alla broderier precis där du vill ha dem. Du 
kan enkelt dela upp projektet i flera delar och 
skapa hur stora broderier som helst. Mycket 
praktiskt när du syr extra stora broderier som 
stora väggprydnader eller detta quiltade 
sängöverkast.

PFAFF®  sy- och brodérmaskin har 
dessutom en extra stor brodéryta som passar 
bra till 360x350 mm brodérbågen (extra 
tillbehör). Detta ger dig marknadens största 
brodéryta.*

TIPS OCH RÅD
för hur du syr en lampskärm 
med kalejdoskopmönster 
hittar du på www.pfaff.com

TIPS OCH RÅD
för hur du syr kalejdoskop kuddar 
hittar du på www.pfaff.com

*Med större brodérenhet.
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3. Cutwork-broderier

De vackra blommönstren på 
lampskärmen har broderats med 
cutwork-teknik. Sofistikerade och 
iögonfallande broderier, perfekt 
sydda. Fler brodérmönster med 
cutwork och andra tekniker hittar du på  
www.pfaff.com.

5. Riktiga quiltare strävar efter 
perfektion.

Perfekt sammanfogning av alla 
typer av tyg är bara en av de 
många fördelarna med PFAFF® 
Original IDT™ System – integrerad 
övermatare. På denna modell kan du 
välja mellan tre olika frihandslägen, 
och det finns dessutom ett brett urval 
quiltbroderier som bara väntar på 
ditt nästa mästerverk.

4. Dekorsömmar och 
taperingssömmar.

Med PFAFF®  sy- och 
brodérmaskin kan du skapa 
otroliga dekorationer. Lek med 
taperingseffekterna och öka eller 
minska bredden gradvis i sömmens 
början och/eller slut.

6. Designa ditt eget quiltmärke!

Få till det där lilla extra genom att 
kombinera ditt namn med dekorativa 
9  mm sömmar och maxisömmar. 
Bli ännu mer inspirerad och 
programmera in flera olika sömmar 
för att skapa helt nya kombinationer.

Exklusivt för PFAFF®!

2. Kombinationssömmar.
Sy vackra dekorsömmar 
i två färger med hjälp av 
kombinationssömmarna. 

Sy eleganta bårder och vackra 
effektsömmar med matchande 

sömkombinationer som sys ovanpå 
varandra.  
Patentsökt.

TIPS OCH RÅD
för hur du syr 
kalejdoskopquiltar hittar 
du på www.pfaff.com

Exklusivt för PFAFF®!

1. Bandsömmar.
Komplettera dina sömmar 

med band och skapa otroliga 
3D-dekorationer.

De inbyggda bandsömmarna 
låter dig skapa fantastiska effekter. 
Kör helt enkelt igång maskinen så 
stannar den automatiskt när det är 

dags att vika bandet. 
Patentsökt.
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Skapa effekt 
med en av marknadens modernaste sy- och brodérmaskiner.

Större yta, större 

broderier.
Till PFAFF®  sy- och 
brodérmaskin medföljer en 

brodérbåge som ger en stor 
brodéryta på 360x200 mm. Med 

brodérbågen creative™ Grand 
Dream Hoop får du marknadens 

största brodéryta – 360x350 mm 
(finns som extra tillbehör). Perfekt 

när du vill göra egna, unika 
broderier utan att spänna om 

tyget i bågen.*

*Med större brodérenhet.

Högre brodérhastighet. 
PFAFF®  sy- och brodérmaskin 
gör att du kan brodera snabbare än 
någonsin. Med 30 % högre brodér-

hastighet** kan du brodera snabbare 
än tidigare utan att kvaliteten och 

precisionen försämras. 

**Medelhastighet jämfört med creative performance™   

sy- och brodérmaskin. Medelhastigheten varierar beroende 
på brodérbåge och typ av broderi.

Original IDT™ System från 

PFAFF®. I över 45 år.
Beprövade PFAFF® Original IDT™ 

System och en avancerad sensorteknik 
garanterar perfekt tygmatning, på alla 

slags tyger.

Allt hålls på plats. Tunna och mjuka tyger 
veckar sig inte, ränder och rutor kan 

mönster passas perfekt och det är enkelt att 
sy svängda sömmar nästan helt utan att nåla. 
 Original IDT™ System är otroligt bra på att 
fånga upp och mata små tygstycken med 
högsta möjliga precision och ett proffsigt 

resultat. Din PFAFF®  sy- och 
brodérmaskin kan utan problem sy i ett eller 

flera lager tyg och syr till och med obehindrat 
över tjocka, kraftiga sömmar.
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Optimera din sömnads-
upplevelse.

Med de många olika pressarfötterna 
kan du förverkliga dina projekt!

1. Nya creative™ Color Touch 
Screen med modernt och tydligt 
grafiskt användargränssnitt.

Tack vare den breda visningsvinkeln 
ser du bra ur alla vinklar. Det 
användarvänliga layouten är lätt 
att läsa av. Se sömmarna i verklig 
storlek och broderiets verkliga 
färger på den tydliga, högupplösta 
skärmen, som nu har ännu 
skarpare färgåtergivning och högre 
intensitet för optimal precision och 
användarvänlighet.

2. Belysning.

Optimerad belysning som lyser upp 
hela sömnadsytan utan skuggor.
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Skapa effekt 
genom att utöka din maskins möjligheter.

Håll dig uppdaterad!

Din PFAFF®  sy- och 
brodérmaskin hålls alltid 
uppdaterad. Ladda ner de 
senaste uppdateringarna via 
internet.

Brodérdataprogram
Du som älskar att brodera och sy kommer 
att inspireras av vårt oöverträffade 
brodérdataprogram. Låt din fantasi leda dig 
när du  förverkligar dina broderidrömmar 
med PFAFF® brodérdataprogram för PC och 
 TruEmbroidery™ Software för Mac®.
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Original IDT™ System – integrerad övermatare från PFAFF® i över 45 år! En 
exklusiv PFAFF®-funktion som ger helt jämn tygmatning på både ovan- och undersidan, 
och perfekta sömmar på alla sorters tyg.

Stitch Creator™ – Skapa nya 9 mm-sömmar eller ändra inbyggda sömmar. Låt din 
kreativitet flöda!

Nya unika sömnadstekniker från PFAFF®:  
Särskilt utvecklade för PFAFF® sy- och brodérmaskiner – unika sömmar som låter 
kreativiteten flöda. Patentsökt.

•  Bandsömmar – Nyhet! Skapa dekorativa flerdimensionella effekter med våra vackra 
bandsömmar. Smala band vävs in i specialsömmarna allteftersom du syr. 

•  Kombinationssömmar – Sy vackra dekorsömmar i två färger. Kombinationssömmarna 
består av par med matchande sömmar som sys ovanpå varandra.

480 sömmar – inklusive ett stort urval 9 mm dekorsömmar och maxisömmar med en 
bredd upp till 48 mm. Kombinera eller ändra sömmarna så blir möjligheterna ännu fler. 
Alla sömtyper, inklusive knapphål, kan broderas i brodérbågen. Använd bågen till att 
skapa och brodera underbara taperingseffekter.

PFAFF®-standardtillbehör medföljer, samt ett brett urval 
extratillbehör, t.ex. IDT™-pressarfötter – 11 olika pressarfötter som 
uppfyller dina grundläggande behov och många extratillbehör från PFAFF® 
pressarfotssystem ger dig en ännu bättre sömnadsupplevelse.

Optimerad matning – För bättre kontroll när du syr i tjocka lager eller syr ihop 
mindre tygstycken.

Start/stopp – Sy utan fotreglage. Gör det lätt att sy långa sömmar, sy på frihand 
och brodera.

Nålstopp uppe/nere – Ställ in om nålen ska stanna i det övre läget eller nere i 
tyget när du behöver vända/vrida eller sy applikationer m.m.

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

creative signature™ sömnadsprogram:
•  Tapering på alla 9 mm dekorsömmar – Gör sömmen smalare i början och/

eller slutet. Ändra vinkel på den avsmalnande sömmen för obegränsade 
kreativa möjligheter. Du kan till och med brodera vackra avsmalnande sömmar i 
brodérbågen.

•  Patchworkprogrammet – PFAFF®  sy- och brodérmaskin kommer ihåg 
sömlängden när du syr en söm så att du kan sy den om och om igen. Använd 
programmet med både nytto- och dekorsömmar för att skapa specialeffekter.

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

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

•  Stygnposition – Hela sömmen flyttas 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.

Stor brodéryta – med en av marknadens största vändbara brodérbåge (tillval) och 
den stora brodérenheten kan du brodera upp till 360x350 mm utan att spänna om 
tyget i bågen. Väljer du den lilla brodérenheten kan du brodera upp till 260x200 mm 
utan att spänna om tyget.

Basic Shape Creator™ – Kombinera dekorsömmar eller designelement direkt och 
skapa unika bårder och mönster. Välj bland ett stort antal färdiga figurer, bl.a. stjärnor 
och blommor. 

Precise Positioning – Placera broderierna precis där du vill ha dem. Du kan 
enkelt dela upp projektet i flera delar och skapa hur stora broderier som helst.

Högre brodérhastighet – Nu kan din PFAFF®  sy- och brodérmaskin 
brodera snabbare än någonsin tidigare. Med 30 % högre brodérhastighet1 kan du 
brodera snabbare utan att kvaliteten och precisionen försämras. 
1Medelhastighet jämfört med creative performance™ sy- och brodérmaskin. Medelhastigheten varierar 

beroende på brodérbåge och typ av broderi.

270 fantasiska brodérmönster – PFAFF®  sy- och brodérmaskin 
erbjuder en rad specialtekniker för broderi. Broderierna i maskinen är indelade i tre 
olika kategorier: maskinbroderier, minibroderier och quiltbroderier.

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

creative signature™ brodérprogram: 
•  Spegelvänd – Vänd mönster vågrätt och/eller lodrätt, för att skapa ännu fler 

möjligheter.

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

•  Broderistorlek – Förstora eller förminska mönster utan att ändra stygnantalet.

•  Välj flera och gruppera – Välj ett eller flera mönster att redigera.

•  Redigera broderier – Redigera en söm eller kombination när du har valt den i 
brodérläget.

•  Redigera färg – Redigera mönstrets trådfärger direkt på skärmen.

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

•  Tråckla i bågen – Tråckla fast tyget mot ett mellanlägg i brodérbågen. Perfekt för 
sammet med flor och andra tyger som du inte vill spänna fast i brodérbågen.  
Två alternativ: tråckla runt hela bågen eller tråckla runt broderiet.

3 inbyggda brodértypsnitt – Finns i tre olika storlekar och innehåller versaler, 
gemener, siffror och symboler.

Autospara aktuell status – Används för att regelbundet spara stygntal och 
position. Dessutom sparas dina personliga inställningar automatiskt så att du kan 
fortsätta brodera senare, eller vid ett eventuellt strömavbrott.

Ångra/gör om vid redigering av broderi – Underlättar när du skapar 
mönsterkombinationer.

Brodérenhet med förvaring – Praktiskt och lättillgängligt förvaringsfack där du 
kan förvara spolar och tillbehör.

Program för visning och sortering av mönster – Håll ordning på de 
mönsterfiler du har sparat i datorn, omvandla mönster till bilder, skriv ut kataloger och 
mycket annat. Ladda ner gratis på www.pfaff.com/machine updates.

Nya creative™ Color Touch Screen med modernt och tydligt 
grafiskt användargränssnitt – Tack vare den breda visningsvinkeln ser du 
bra ur alla vinklar. Den användarvänliga layouten är lätt att förstå. Se sömmarna i 
verklig storlek och broderiets verkliga färger på den tydliga, högupplösta skärmen, som 
nu har ännu skarpare färgåtergivning och högre intensitet för optimal precision och 
användarvänlighet.

Stor sömnadsyta – PFAFF®  sy- och brodérmaskin är det perfekta valet 
för dig som syr quiltar, heminredningsdetaljer och kläder – för dig 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.

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

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

Elektroniskt knälyft – Pressarfoten höjs med en enkel rörelse så att du har 
händerna fria att styra tyget.

Skärmsläckare med startskärm – Startskärmen visas som skärmsläckare tio 
minuter efter att du senast rörde skärmen.

Separat motor för undertrådsspolning – Du kan enkelt spola undertråd när 
du syr eller broderar, utan att dra ur övertråden.

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

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

Knapplinjal – Använd knapplinjalen i locket för att mäta knappen. Ställ sedan in 
knapphålsstorleken och sy så många knapphål du vill med exakt resultat.

Trasselfri roterande gripare – Inga trådar fastnar i spolområdet.

Snabbhjälp och alfabetiskt register – Peka på hjälpikonen för snabb 
information eller sök i registret för fler råd och tips.

Hastighetsreglering – Ändra sömnadshastigheten. PFAFF®  sy- och 
brodérmaskin kommer ihåg dina inställningar.

Personliga filer – Spara dina personliga sömmar, kombinationer och mönster i en 
mapp och använd dem igen när du vill.

Gör din symaskin personlig – Med PFAFF®  sy- och brodérmaskin 
kan du bl.a. lagra ditt namn, välja språk och personlig startsöm, hämta personliga 
ljudfiler, spara favoritsömmar och inställningar.

Två inbyggda tillbehörslådor – Rymliga lådor för tillbehör, perfekta att ha 
nära till hands, med löstagbara fack för pressarfötter och undertråd. 

Uppdateringsbar – Via internet.

SÖMNADSFUNKTIONER BRODÉRFUNKTIONER EGENSKAPER

En detaljerad förteckning över 
funktioner och egenskaper finns på 

PFAFF®:s webbplats www.pfaff.com.*Med större brodérenhet.
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www.pfaff.com

Besök PFAFF® online
På PFAFF®:s webbplats, www.pfaff.com, finns 
mer information om denna maskin och dess 
teknologi. Här kan du lära dig ännu mer om 
sömnad och broderi. Upptäck vårt stora utbud 
av brodérmönster och få tillgång till otroliga 
mönster och motiv, sorterade efter typ och tema. 
Här kan du även få inspiration och tips om hur 
du använder olika specialtekniker.

Logga in på www.myembroideries.com och ta 
del av en unik broderiupplevelse. Upptäck det stora 
utbudet av broderier som finns att köpa och besök 
vårt konstgalleri.

© 2014 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Alla rättigheter förbehållna. Alla påståenden är giltiga vid tidpunkten för tryckning. Tryckt i Tyskland på miljövänligt papper. Patenten som skyddar denna produkt finns angivna på en etikett på symaskinens undersida.

PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (bild), SHAPE CREATOR, TRUEMBROIDERY, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR, CREATIVE PERFORMANCE och CREATIVE är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Tillbehör för varje tillfälle.

Skapa ännu fler möjligheter med din PFAFF® 
 sy- och brodérmaskin och de många 

tillbehören. Använd t.ex. metallbågen  creative™ 

Metal Hoop för att enkelt brodera färdiga 
plagg eller ömtåliga tyger. Gör den redan stora 
brodérytan ännu större med creative™ Grand 
Dream Hoop – marknadens största brodérbåge 
som ger en brodéryta på 360x350 mm.* 

På www.pfaff.com hittar du vårt stora utbud 
av pressarfötter och tillbehör som alla höjer dina 
sömnads-, quiltnings- och broderiprojekt till nya 
nivåer.

*Med större brodérenhet.

Din PFAFF®-återförsäljare
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