Fördelar och Egenskaper

Viktiga egenskaper
Stor brodéryta
Exklusiva SEWING ADVISOR™-egenskaper
Högre brodérhastighet
Stor sömnadsyta
Embroidery Intro-programvara för PC*
Obs! Titta efter

-symbolen för mer information om de viktigaste egenskaper.

*Endast på engelska

Broderi
STOR BRODÉRYTA

FÖRSTORA/FÖRMINSKA

Du kan skapa och brodera stora motiv, upp till 240 x 150 mm,
utan att spänna om tyget i brodérbågen.

• Förstora/förminska – Du kan öka eller minska storleken på
broderiet med upp till 20 % så att det passar ditt projekt.

• Den stora DESIGNER™ Jewel Hoop-brodérbågen
(240 x 150 mm) är inkluderad i din DESIGNER JADE™ 35.

HUSQVARNA VIKING® USB EMBROIDERY STICK

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

Spara tusentals mönster i den medföljande
USB-stickan (USB Embroidery Stick).

HÖGRE BRODÉRHASTIGHET

• Ett 4 GB HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick är
inkluderad med din DESIGNER JADE™ 35 maskin, vilket
innebär att det finns utrymme för en så gott som obegränsad
mängd brodérfiler.

Den perfekta tidsbespararen för varje broderi.
• Din sy- och brodérmaskin HUSQVARNA VIKING® DESIGNER
JADE™ 35 kommer att brodera snabbare än de flesta andra
brodérmaskiner*.
• Med den högre brodérhastigheten** kan du brodera snabbare
än tidigare utan att kvaliteten och precisionen försämras.
* Jämfört med de flesta andra brodérmaskiner i samma prisklass.
Den faktiska tiden beror på brodérbågen och typen av broderi.

• USB-stickan är vid leverans laddad med 70 exklusiva
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35-broderier.
• Flytta snabbt och praktiskt mönster mellan datorn och din
DESIGNER JADE™ 35 sy- och brodérmaskin.
WWW.MYEMBROIDERIES.COM
Med bara ett klick på datorn får du tillgång till tusentals broderier.
• Ladda ner broderier från internet när som helst, dygnet runt.

EMBROIDERY INTRO-PROGRAMVARA FÖR PC* ÄR INKLUDERAT
• Ändra, anpassa och kombinera dina brodérmönster och
skapa monogram – allt kan göras på din dator.
• Rotera, spegelvänd och ändra storlek på broderier med
hjälp av funktionen för konstant stygntäthet.
• Använd ColorSort-funktionen för att reducera antalet
trådbyten när du broderar.

TRÅCKLA BRODERI
• Tråckla runt broderiets ytterkanter för att korrekt positionera
broderiet eller applikationen. Fixera tyget på mellanlägget
om du använder ett ömtåligt tyg eller ett tyg som är svårt att
använda med brodérbåge.
REDIGERA BRODERI

• Stort urval av bokstavstyper – inkluderat 10
specialdigitaliserade teckensnitt.
• QuickFont-program gör det möjligt att skapa ett obegränsat
antal brodérteckensnitt från de flesta TrueType®- och
OpenType®-teckensnitt i din dator.
• 72 superdesigns som du kan anpassa för ditt specifika
projekt. Ändra enkelt storlek med bibehållen stygntäthet.
• Stort urval av broderier, ramar och hörn för kreativa
mönsterkombinationer.
*Endast på engelska.

• Möjligheten att spegla, flytta, rotera eller kopiera ditt broderi
på skärmen eller i Embroidery Intro PC-programvaran.
HÖRNKONTROLL
• Följ mönstrets kontur i brodérbågen för att placera mönstret
på rätt plats.
ROTERA BRODERIET 90°
• Rotera broderiet runt dess mittpunkt.

DET EXTRA BRODÉRPROGRAMMET HUSQVARNA VIKING®
FÖR PC

STEGA GENOM STYGNEN

Skapa egna broderier på datorn.

• Stega framåt eller bakåt stygn för stygn genom broderiet.

• Förstklassigt brodérprogram för både PC och Mac –
för maximal kreativitet och personliga broderier!
®

STEGA GENOM FÄRGBLOCK
• Stega framåt eller bakåt genom färgblocken

EXKLUSIVA BRODERIER OCH TECKENSNITT
Oändliga kreativa möjligheter.

FLYTTA

• Sy- och brodérmaskinen DESIGNER JADE™ 35 är laddad med
70 vackra broderier.

• Du kan flytta broderiet i brodérfältet till den önskade
positionen.

• 1 inbyggt brodérteckensnitt i tre olika storlekar med både små
och stora bokstäver för märkning, datering och dekoration.

MÅNGA VALBARA BRODÉRBÅGAR
Fler än 10 extra brodérbågar i olika storlekar och för olika syften
är tillgängliga.
• För specialtekniker som Endlessbroderi,
quiltning, strukturbroderi och mycket mer.

Sömnad
EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™ EGENSKAPER

REGLAGE FÖR ATT SÄNKA MATARTÄNDERNA

Välj tyg och sömnadsteknik så ställer egenskapen
SEWING ADVISOR™ omedelbart in allting åt dig. Expertråd
direkt på skärmen!

• Det är lätt att sänka matartänderna på baksidan av friarmen
när du syr knapphål, vid frihandsquiltning eller utsmyckning.

• Funktionen väljer den bästa sömmen samt optimal
stygnbredd, stygnlängd, och trådspänning.

FRIHANDSSÖMNAD MÖJLIG MED VALFRI SÖM

• Sömmen samt den rekommenderade pressarfoten,
nålstorleken och nåltypen visas på skärmen.

• För enkel quiltning och vackert frihandsbroderi med valfri söm.
ÖVERTRÅDSSENSOR

200 mm SÖMNADSYTA

• Ett popup-meddelande dyker upp när övertråden går av.

Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan
problem.

29 NÅLPOSITIONER

• Stor yta till höger om nålen gör det mycket lätt att sy.
120 VACKRA 7 mm BREDA SÖMMAR
• Ett stort urval av sömmar ger dig den perfekta sömmen för
varje teknik och obegränsade kreativa möjligheter. Du hittar
alltid rätt söm till ditt brodérprojekt.
KNAPPHÅLSMÄTARE
• Knapphål är enkla och snabba att sy i ett enda steg. Båda
kolumnerna sys i samma riktning så att de blir jämna och inte
drar sig.
• Välj bland fyra olika stilar för olika sömnadsprojekt.
2 SÖMNADSTECKENSNITT (Block och Cyrillic)
• Med både stora och små bokstäver, siffror och symboler för
enkel programmering och personalisering av ett projekt.
SÖMNADSPROGRAMMERING
• Ett permanent minne (rymmer upp till 60 sömmar eller
bokstäver) för personliga sömprogram för snabb och enkel
åtkomst.
NÅLSTOPP UPPE/NERE
• Gör det enkelt att vrida tyget, sy applikationer o.s.v.
START/STOPP
• Det är lätt att sy med jämn hastighet utan att använda
fotpedalen.
• Tryck på start/stopp för att börja sy eller för att stanna.
• Bra när du syr rader med dekorsöm, frihandsquiltning och
knapphål.
• Idealiskt för rörelsehindrade.

• Sy raksöm i 29 olika nålpositioner för perfekt kantstickning
och andra kantsömmar, sömnad ”i diket” och quiltning.
Anpassa och spegla stygnlängden och bredden.
STORT TILLBEHÖRSSORTIMENT
• Flera olika tillbehör för alla sömnadsprojekt och kreativt
skapande. För olika typer av sömnad och broderier, quiltning,
heminredningssömnad och mycket mer.

Maskin
BRODERITILLBEHÖRSVÄSKAN
• Modern, bekväm och lättillgänglig förvaring för alla de
inkluderade tillbehören.
• Den stilrena och moderna väskan ser elegant ut när
symaskinen inte används.
HELAUTOMATISK ELEKTRONISK TRÅDSPÄNNING
Tidsbesparande och enkelt när du syr.
• Optimal trådspänning för varje sömnadsteknik och tyg
ställs in automatiskt.
• Du kan enkelt koppla bort den automatiska
trådspänningen för att sy specialtekniker.
8 HUSQVARNA VIKING® ORIGINAL SNAP-ON
TILLBEHÖRSFOT INKLUDERAD.
• Ett brett urval av enkla snap-on pressarfötter är
inkluderade med HUSQVARNA VIKING® DESIGNER
JADE™ 35, inklusive knapphålsfoten One-step.
AUTOMATISKT TRÅDKLIPP
Tidsbesparande och praktiskt när du syr.
• Över- och undertråden klipps av på tygets undersida
med bara ett knapptryck.
• Vid brodering klipps övertråden mellan färgbyten och
över- och undertråden klipps av vid broderingens slut.
HASTIGHETSKONTROLL
• Anpassa sömnadshastigheten för större kontroll.
INBYGGD NÅLTRÄDARE
• Gör att det går snabbt och problemfritt att trä maskinen.
GRAFISK SKÄRM
• På den grafiska skärmen kan du se alla alternativ och
inställningar. Vald söm visas i verklig storlek på den
grafiska skärmen.
• Alla sömnadsrekommendationerna visas på den grafiska
skärmen.
TVILLINGNÅLSBEGRÄNSNING
• Välj stygnbreddsbegränsning för att eliminera att
tvillingnålar bryts.
SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN
• Du behöver inte lossa övertråden när du ska spola
undertråd.
FLERA SPRÅK
• Välj och ställ in ditt föredragna språk för dina
inställningar och popup-meddelanden på den
grafiska skärmen.
LED-BELYSNING
Mindre skuggor när du syr.
• LED-lampor lyser upp nålområdet och sömnadsytan
så att det går lättare att sy och ögonen inte ansträngs.
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