
 

Som Gjord för reSAn 

Lätt, bärbar och full av tidsbesparande funktioner!  

 HICLASS™ 100Q -symaskinen från HUSQVARNA VIKING®  

är perfekt på resan och vid utbildning.



Sätt igång något vackert!

Letar	du	efter
	en	bekväm,	ko

mpakt	och	lätt
	symaskin	som

	

du	kan	ta	med
	dig	på	resan	o

ch	vid	utbildni
ng?	Eller	är	du

	

nybörjare	och	
vill	skapa	trend

iga	utseenden	
och	personliga

	

saker?	Den	ny
a	HICLASS™	100Q	-symas

kinen	från	 

HUSQVARNA VIKING®	är	det	perfekt
a	valet	för	dig!

	



Ibland skulle du 

vilja sätta igång 

och sy.

Sätt igång något vackert!

Använd dekorsöm i dina favoritfärger  

till den här vackra väskan!

Sy lappteknik med perfekt 

resultat och applikationer 

med ett vackert resultat! 

•	 Start/stopp-knapp	gör	att	du	kan	sy	utan	fotreglaget.	
•	 Hastighetsreglaget	gör	det	lätt	att	justera	hastigheten	
och	få	större	kontroll.

•	 Nålstopp	Uppe/Nere	gör	att	nålen	stannar	uppe	
eller	nere,	så	att	du	kan	vrida	tyget,	sy	applikationer	
eller	få	en	korrekt	söm.

•	 Extra	högt	pressarfotslyft	höjer	pressarfoten	till	
högsta	positionen	så	att	du	enkelt	kan	placera	
kraftiga	tyger	och	flera	tyglager	under	pressarfoten.

•	 Inbyggd	nålträdare	gör	det	lätt	att	trä	maskinen.
•	 Spaken	för	matartänderna	gör	det	enkelt	att	sänka	
matartänderna	vid	frihandssömnad	och	quilting.
Inspirerande	funktioner:
•		Smidig	sömvalsfunktion	som	sparar	tid!	Stygnlängd	
och	stygnbredd	ställs	in	automatiskt.	Inställningarna	
kan	snabbt	anpassas	till	ditt	val	av	teknik	och	tyg.

•	 Den	praktiska	FIX-funktionen	gör	att	maskinen	
stannar	omedelbart	och	fäster	och	gör	ett	fint	
avslut	på	dekorsöm.

Välkommen	till	HUSQVARNA 
VIKING®	-familjen	och	våra	höga	
svenska	kvalitetsvärderingar	när	det	
gäller	funktionalitet,	bekvämlighet	
och	innovation.	

Kreativa	möjligheter:
•	 Datoriserad	symaskin	med	funktioner	som	sparar	
tid	och	gör	sömnad	lätt.	

•	 20	inbyggda	sömmar	som	inkluderar	quilt-	,	 
standard-	och	dekorsömmar;	plus	två	en-stegs-
knapphål	som	är	perfekta	vid	kreativa	projekt.		
Justera	stygnlängden	upp	till	7	mm.

•	 Justerbart	pressarfotstryck	gör	att	du	kan	sy	i	
vilket	slags	tyg	och	vilken	tygtjocklek	som	helst	
och	få	perfekt	resultat.

•	 Den	justerbara	trådspänningen	är	lätt	att	justera	
för	specialtrådar	och	tekniker.

Modernt	och	bekvämt:
•	 Kompakt	och	lätt,	väger	endast	7	kg-	perfekt	på	
resan	och	vid	utbildning.



 

Annorlunda lappning! Gå in på  

www.husqvarnaviking.com så finner 

du instruktioner för syprojekten.

www.husqvarnaviking.com
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Besök din HUSQVARNA VIKING® -återförsäljare: 

Fler funktioner
Hård Huv som skyddar din 
symaskin:
•	 Sätt	på	hårdhuven	och	du	är	redo	att	ge	

dig	av.		Elsladden	och	fotreglaget	packas	
direkt	inuti.

•	 Skyddar	din	maskin	och	håller	den	fri	 
från	damm.

HUSQVARNA VIKING® snap on- 
pressarfötter ingår:
•	 Tillbehörsasken	innehåller	sex	HUSQVARNA	

VIKING®	-pressarfötter,	trådrullar,	skruv-
mejsel,	sprättare,	ett	paket	nålar	och	en	
quiltning-guide.

•	 Med	inbyggda	tillbehörslådor	finns	alla	
tillbehör	inom	nära	räckhåll.

stort sortiment av HUSQVARNA 
VIKING® extra tillbeHör:
Mer	information	kan	du	få	av	din	lokala	åter-
försäljare	eller	på	www.husqvarnaviking.com.

Ge dig iväg och njut av din nya H ICLASS ™100Q -symaskin! 

1.1.

Invisible Zipper Foot 412 68 70-45   
An invisible zipper is always inserted before stitching the garment seam. The Invisible Zipper Foot has two grooves underneath the foot to accommodate the zipper coils and hold them in place as you stitch.  

  

Interchangeable Dual Feed  920 21 90-96 
The Interchangeable Dual Feed Foot with changeable presser feet is designed to feed layers of fabric and/or batting evenly. It is perfect for quilting, sewing velvet,  stretch fabrics, imitation leathers and fabrics   need precise pattern matching.  

 
Changeable Quilters Guide Foot 
413 15 55-45 

 Use the Changeable Quilter’s Guide Foot when stitching in the ditch along a seam line. The foot has guidelines to make it easy to accurately turn corners for ¼ (6mm) or 1/8 (3mm) seams. 

Open Toe Free Motion Spring Foot 
413 03 76-46  

 
The Open Toe Free Motion Spring Foot gives clear visibility when doing free motion quilting or embroidery. Because of the open front, you can easily do stippling or follow a design in the fabric. The spring action keeps the fabric from lifting with the needle as the stitch is being formed 

which helps eliminate thread breakage with specialty or 
heavier threads. 

Mini Piping Foot     413 18 30-45

Insert package piping into seams and edges for a tailored finish. Cover cord with fabric for specialty piping. The clear view allows you to see the piping placement and see exactly where you are stitching and enables you to see the first row of stitching and adjust your needle position to 
stitch next to the original row. Straight stitch, length 2.5. 

 
Changeable 1/4” Guide Foot413 23 83-45 

 
Use the Changeable ¼” Guide Foot for straight stitch and hand look quilt stitch. The guide will help you keep ¼” (6mm) distance. 

 
  

Changeable Open Toe Foot  413 23 78-45

Use the Changeable Open Toe Foot when sewing Satin stitch applique, Taper stitches and Decorative stitches. The tunnel on the underside of the foot feeds smoothly and the open front gives greater visibility and a great overview of the stitches.
Quilter’s Presser Feet Kit  413 03 53-02

Content: Dual Feed Foot with Guide, Open Toe Stippling Foot, Clear 1/4” Piecing Foot with Guide.Everything you need to get started with quilting.
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   Optional presserfeet for  


