
Briljant innovation.
Glimrande resultat.
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Vi introducerar
DELUXE™ StitcH SYSteM

En dold juvel
BanBrYtande innoVation!

Vår nyfikenhet och öppenhet för nya idéer från maskinanvändare, 

lärare och återförsäljare har spelat en viktig roll för  

HUSQVARNA VIKING®:s framgångar genom åren. Med sy- och  

brodermaskinen DESIGNER DIAMOND deLuxe™ har vi lagt ner  

själ och hjärta på att klara av en stor utmaning – att sy vackrare 

sömmar än någonsin, med mindre ansträngning. 

Våra duktiga och erfarna svenska tekniker har utvecklat  

helautomatiska deLuxe™ Stitch System, som matar fram exakt rätt 

trådmängd för varje stygn. 

Vi är stolta över att presentera denna exklusiva innovation för våra 

sömnadsentusiaster – deLuxe™ Stitch System. 

Titta inuti!➛
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deLuxe™ Stitch System
Hur fungerar det?

Nya deLuxe™ Stitch System matar  
övertråden på två olika sätt. 

Systemet väljer automatiskt den bästa metoden.  
Allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig.

trådmatning och trådspänning
När trådmatningsfunktionen är aktiverad känner  

DeSigNer DiAmoND deLuxe™ sy- och  
brodermaskin kontinuerligt av tygtjockleken och matar  

ut rätt trådmängd för varje stygn. 
När trådspänningsfunktionen är aktiverad ser  

spänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.
Den här maskinen har fler inbyggda hjälpfunktioner än 

någonsin för bästa möjliga resultat! 
Be din återförsäljare om en ”deLuxe™-demo” om du vill 

se denna dolda juvel i aktion.
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Fördelar Med  
denna SYMaSkinernaS  

kronjuVel:

– Mindre tid och arbete läggs på  

maskinjusteringar. 

– Högkvalitativt resultat oavsett tyg  

eller trådtyp.

– Vackra stygn på tygets båda sidor.
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Sy- och brodermaskinen deSiGner diaMond deLuxe™ från  

HuSQVarna VikinG® gör sig verkligen förtjänt av sitt prestigefyllda 

namn. denna unika juvel ger proffsiga resultat och kommer att öka din 

kreativitet på sätt du inte trodde var möjliga. njut av resultatet!

FantaStiSk innoVation.. .

• Sy vackrare sömmar än någonsin med mindre justering tack vare det nyskapande deLuxe™  

 Stitch-systemet. 

 • Med funktionen Design Shaping skapar du originella broderier med sömmar och mönster  

 på ett ögonblick. 

• Funktionen Design Positioning gör det lättare än någonsin att passa in stora broderier. 

FantaStiSk kaPacitet.. .

• Den exceptionella interaktiva skärmen ger optimal översikt.

• Den generösa sömnads- och broderytan är perfekt för stora projekt.

• DESIGNER™ Selection omfattar hundratals sömmar och exklusiva broderier.

FantaStiSk anVÄndarVÄnliGHet.. .

• Den unika EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-tekniken känner av tygets tjocklek och ger en  

 perfekt tygmatning.

• Funktionerna Exclusive SEWING ADVISOR® och EMBROIDERY ADVISOR™ optimerar din  

 sömnad och ditt broderi.

• Stegminimerande operativsystem! Så få steg som möjligt mellan dig och den funktion du vill  

 komma åt.

• Funktionen Smart Save sparar dina broderprojekt, även vid ett plötsligt strömavbrott.

En flickas bästa vän
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Upplev briljansen i  
HUSQVARNA VIKING®  
DESIGNER DIAMOND deLuxe™  
sy- och brodermaskin på  
www.husqvarnaviking.com
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INNOVAT ION

   Oändliga  
       möjligheter!

Funktionen DELUXE™ StitcH SYSteM
– Sy vackrare sömmar än någonsin tidigare, med mindre 
ansträngning.
Med den unika, inbyggda och helautomatiska funktionen 
HUSQVARNA VIKING® deLuxe™ Stitch System uppnår du 
fantastiska resultat på båda sidor av tyget. Du kan  
koncentrera dig på det roliga istället för att ägna tid åt att 
ställa in maskinen och provsy. Resultaten blir fantastiska till 
och med på mycket tunna material och med specialtråd.

deSiGn PoSitioninG
– Passa in dina broderier perfekt, varje gång.
Funktionen Design Positioning gör det lätt att passa in 
broderier. Precisionen är häpnadsväckande! Det har  
aldrig varit lättare att sammanfoga stora broderier.
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   Oändliga  
       möjligheter!

Med funktionen Design Shaping 

kan du på ett ögonblick skapa 

originella broderier med sömmar 

och mönster på den optimerade 

interaktiva skärmen. Utforska de 

oändliga möjligheterna och släpp 

loss kreativiteten!

Instruktioner för  

DESIGNER DIAMOND deLuxe™ 

smyckefodral finns på  

www.husqvarnaviking.com

Ge den en personlig prägel!  

Välj mellan fyra olika teman 

för den optimerade interaktiva 

skärmen som återspeglar din 

färgstarka personlighet och din 

sinnesstämning.
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Enastående storlek!

KAPAC ITET

Den optimerade interaktiva 

skärmen i kombination med 

den generösa arbetsytan, den 

extra långa friarmen och det 

spektakulära broderområdet 

är ideala för stora  

sömnadsidéer.
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Enastående storlek!

oPtiMerad interaktiV SkÄrM 
– Stor och tydlig pekskärm med intuitiv navigering.
Den optimerade interaktiva 174 x 104 mm skärmen har extremt hög upplösning så att du 
ser stygnen och broderiet i häpnadsväckande 3D. Förutom den imponerande storleken är 
färgskärmen också lätt att navigera med vilket gör att du kan fokusera på skaparglädjen.  
Använd pekpinnen, eller en USB-mus (tillval), för att välja funktioner, sömmar eller  
information. Det går på ett kick!

DESIGNER™ Selection ger dig mer än 1 100 vackra sömmar och bokstäver, upp till 54,6 mm 
breda omnigramsömmar samt hundratals broderier.

Visas i 
verklig 
storlek!
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KAPAC ITET
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extra Stor SöMnadS- ocH BroderYta
– Mer utrymme för stora sömnadsprojekt.
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND deLuxe™ sy- och brodermaskin har en av de 
längsta och smalaste friarmarna på marknaden. Den imponerande sömnads- och broderytan 
sträcker sig nästan 250 mm till höger om nålen. 

Skapa och brodera extra stora, fantastiska broderier utan att spänna om tyget i broderbågen! 
Maskinen HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND deLuxe™ har ett 360 x 350 mm stort 
broderområde. Broderiet på quilten broderas i bågen DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm.

*En extra broderbåge behövs.
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Svenska pärlor 
Historien om HUSQVARNA VIKING® sträcker sig 300 år bakåt i 

tiden. År 1689 lät Sveriges kung bygga en vapenfabrik intill de 

mäktiga vattenfallen i Huskvarna. 1872 slutade några av de  

hantverkare som jobbade där att konstruera skjutvapen och  

övergick till att bygga fredliga precisionsprodukter – symaskiner. 

Alltsedan dess har HUSQVARNA VIKING® varit branschledande 

genom att ständigt utveckla användarvänliga nymodigheter som 

ökar och sprider sömnadsglädjen i hela världen.

Vi vet hur mycket varumärket HUSQVARNA VIKING® betyder för 

sömnadsentusiaster världen över. Vi vet också hur speciell vår  

exklusiva sy- och brodermaskin är för våra trogna användare.  

Därför har vi valt en lika speciell plats för att visa upp våra  

sömnadsnyheter och fantastiska broderier. Gunnebo slott (se ovan) 

på västkusten byggdes 1778 som ett sommarställe. Slottet är  

omsorgsfullt renoverat i enlighet med originalritningarna. Det är en 

perfekt miljö för vår dyrbara juvel!
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Fantastiska tidsbesparare!

ANVÄNDARVÄNL IGHET
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excluSiVe SenSor SYSteM™ 
– Känner av tygets tjocklek för en perfekt, jämn matning.
Den fantastiska EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-tekniken fungerar 
som en hjälpande hand. När du trampar lätt på fotreglaget eller 
trycker på en knapp sänker och höjer pressarfotstrycket foten 
automatiskt. Trycket anpassas automatiskt efter tygtjockleken vilket 
ger en perfekt och jämn tygmatning. Det finns till och med ett 
extra högt lyftläge som gör att tjocka och tunga tyger och quiltar 
lätt glider in under foten. Vändläget känner av tygtjockleken för 
omedelbar vändning.

Funktionerna excluSiVe SeWinG adViSor® ocH  
eMBroiderY adViSor™
– Automatiska inställningar och expertråd för bästa möjliga  
sömnads- och broderiresultat.
Ange tygval, tjocklek och sömnadsteknik så sköter Exclusive  
SEWING ADVISOR® alla inställningar – söm, stygnbredd, stygn-
längd, trådmatning/-spänning och pressarfotstryck. Funktionen 
rekommenderar också pressarfot samt nåltyp och -storlek.

Funktionen EMBROIDERY ADVISOR™ lämnar inget åt slumpen!  
Den rekommenderar rätt nål, mellanlägg och tråd när du anger  
tygets typ och tjocklek. Du får också tips om broderier med  
specialtyger och -trådar.
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ANVÄNDARVÄNL IGHET
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adjuStaBle e liGHt™
– Optimal belysning för varje sömnadssituation.
För att resultatet ska bli bra måste du kunna se sömnadsprojektet och arbetsytan tydligt.  
Adjustable E LIGHT™ består av rader av lysdioder med lång livslängd som kan justeras i 
ljusstyrka och färg för att ge bästa möjliga sömnadsmiljö eller tygreflektion. 

SteGMiniMerande oPeratiVSYSteM
– Så få steg som möjligt mellan dig och den  
funktion du vill komma åt.
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND 
deLuxe™ sy- och brodermaskin är utformad och  
konstruerad för att göra din favoritsysselsättning  
till en rolig och givande upplevelse. Gränssnittet är  
otroligt intuitivt och du kommer åt alla alternativ 
med bara ett par knapptryckningar!

uSB-anSlutninG 
– Smidig överföring av mönster och uppdateringar.
Med två USB-portar kan du överföra broderier direkt 
till och från datorn via USB-minne, direktanslutning 
till datorn eller en extra cd-enhet. Maskinen  
DESIGNER DIAMOND deLuxe™ stöder de flesta  
populära broderformat.

VarMt neutralt kallt

Funktionen automatisk klipp av hoppstygn klipper av hoppstygnen i broderiet 
och drar ner trådändarna vilket ger ett problemfritt och proffsigt resultat. Smart 
Save-funktionen sparar automatiskt mönsterplaceringen om broderiprocessen 
avbryts. Du kan enkelt ångra och göra om steg när du anpassar broderiet i 
läget redigera broderi.
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WWW.MYeMBroiderieS.coM 
– Broderier och inspiration online.  
HUSQVARNA VIKING® hälsar dig välkommen till världens 
mest spännande mönsteraffär!  Myembroideries.com är 
alltid öppen för dina kreativa idéer. 

5d™ eMBroiderY-ProGraM SoM extra tillBeHör
– Skapa egna broderier på datorn.
HUSQVARNA VIKING® 5D™ broderprogram ger dina 
personliga broderier en helt ny dimension! Mer information  
finns på www.husqvarnaviking.com.

oPtional deSiGner™ MajeStic HooP
– Embroider larger than life designs without rehooping.
The extraordinary DESIGNER™ Majestic Hoop measures 
14 1/4” x 13 3/4” (360 x 350 mm). Includes bonus  
exclusive embroidery designs.
 

Sy underbara quiltmotiv i  
200 x 200 Quilter’s Hoop.

Skapa vackra cutworkmotiv snabbt 
och enkelt med HUSQVARNA  
VIKING® Skärnålskit för  
cutworkbroderi.

Övermataren med utbyt-
bara pressarfötter matar 
tyglager och/eller vaddering 
smidigt och jämnt.

Utveckla din  
kreativitet  
med extra  
tillbehör!



Adjö
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Kom med i 
HUSQVARNA VIKING®

family
Branschledare

Obegränsade möjligheter

Oöverträffad användarvänlighet

Maximal bekvämlighet och tidsbesparing

Stort utrymme och många funktioner

Svensk design sedan 1872

Inspirerande utbildningar och kurser

Sprider sömnadsglädje

Besök din återförsäljare!
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Upplev briljansen hos en riktig juvel!

MaSkineGenSkaPer
•	 deLuxe™	Stitch	System
•	 Stor	optimerad,	interaktiv	pekskärm	med	hög	upplösning
•	 Adjustable	E	LIGHT™
•	 Inbyggd	nålträdare
•	 Undertrådsavkännare
•	 Spolning	av	undertråd	via	nålen
•	 Inbyggda	hjälpfunktioner	(snabbhjälp	och	informationsmeny)
•	 Anslut	USB-enheter	till	maskinen
•	 Helautomatisk	elektronisk	trådspänning
•	 Elektronisk	hastighetskontroll	med	helt	inställbar	hastighet
•	 Automatisk	sänkning	av	matartänder
•	 Två	förlängda	stödlinjer	på	stygnplåten	på	båda	sidor	om	nålen

BroderiFunktioner
•	 Exclusive	EMBROIDERY	ADVISOR™
•	 Stort	broderområde:	360	x	350	mm””	
	 En	extra	broderbåge	behövs.
•	 380	broderier	ingår
•	 4	inbyggda	broderteckensnitt	i	tre	olika	storlekar
•	 Smart	Save
•	 Anpassning	direkt	på	skärmen
•	 Design	Positioning
•	 Design	Shaping
•	 Tapering	i	broderbåge
•	 Sy	knapphål	och	dekorsömmar	i	broderbågen
•	 Bestäm	broderiordning
•	 Välj,	gruppera	och	avgruppera	motiv
•	 Sortering	och	ihopslagning	av	färgblock
•	 Ändra	storlek	och	skala
•	 Stöd	för	INSPIRA™	skärnålar	för	cutwork
•	 Tråckla	fast	tyget	i	broderbågen
•	 Rotera	en	grad	i	taget
•	 Enfärgade	eller	flerfärgade	broderier
•	 Automatisk	klipp	av	hoppstygn	och	selektiv	trådklippning
•	 Multiformat-broderier
•	 Lättåtkomlig	spole
•	 Broderitimer		
•	 Redigera	färg
•	 Ändra	bakgrundsfärg	i	broderi

SöMnadSFunktioner
•	 EXCLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™
•	 Exclusive	SEWING	ADVISOR®
•	 Stor	sömnadsyta
•	 Frihandssömnad	med	valfri	söm
•	 Taperingsfunktion
•	 Start/stopp-knapp	–	sy	utan	fotreglage
•	 Nålstopp	uppe/nere
•	 FIX-	och	STOP-funktion
•	 Spegelvändning	i	längd-	och	sidled
•	 Omedelbar	och	låsbar	backmatning
•	 Mönsteromstart

SöMMar
•	 7	mm	stygnbredd
•	 Sidmatning	–	ger	upp	till	54,6	mm	breda	sömmar
•	 Mer	än	1	100	sömmar,	bland	annat:
	 Nyttosömmar,	16	olika	typer	av	knapphål,	quiltsömmar,		
	 dekorsömmar	och	6	programmerbara	alfabet	
•	 Perfekt	balanserade	knapphål	med	den	automatiska		
	 knapphålsmätaren
•	 Personliga	minnen,	spara	i	”Mina	sömmar”	(48	minnen)
•	 29	nålpositioner
•	 Sömplacering

detta MedFöljer ockSå MaSkinen  
deSiGner diaMond DELUXE™:
•	12	Snap	on-pressarfötter	

•	DESIGNER™	Royal	Hoop	360	x	200	mm	

•	DESIGNER™	Crown	Hoop	260	x	200	mm

•	DESIGNER™	Splendid	Square	Hoop	120	x	120	mm

•	5D™	Organizer	programvara

•	5D™	Quickfont	programvara

Formgiven	och	konstruerad	i	Sverige.

Besök närmaste HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare eller www.husqvarnaviking.com
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