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TOPPFUNKTIONER

Sy- och brodérmaskin

mySewnet™ ANSLUTEN 
Släpp loss ett universum av sömnads- och broderimöjligheter 
med mySewnet™-ekosystemet, som inkluderar molnbaserad 
lagring och designöverföring, appar, tjänsten Project Creator, 
och fräscha idéer som finns i en feed direkt på skärmen från 
mySewnet™-bloggen. 

mySewnet™ BIBLIOTEK 
Den första maskinen som har tillgång till ett komplett och ständigt 
växande bibliotek av högkvalitativa brodérmönster direkt på skärmen.*

mySewnet™ MOLNET   
Konfigurera ett kostnadsfritt mySewnet™-molnkonto för att 
använda gratisappar, överföra mönster och mycket annat.

WIFI-ANSLUTNING 
Anslut till mySewnet™-appar, uppdatera din maskin, överför 
mönster trådlöst mellan enheter och mycket annat.

mySewnet™ BLOGG* 
Få exklusivt tillgång till innehåll skräddarsytt för maskinen 
direkt på maskinens skärm.

WEBBTJÄNSTEN PROJECT CREATOR  
Skapa och dela dina favoritsömnads- och broderiprojekt med 
vänner och andra sömnadsentusiaster. 

HUSQVARNA® VIKING® APPS 
mySewMonitor™-app för maskinmeddelanden och funktioner 
för placering av broderier, QuickDesign™-app för att skapa 
brodérmönster från din smartphone eller surfplatta och JoyOS 
ADVISOR™-app som gör att du kan ta med dig din maskin. 
*mySewnet™ Blogg finns för närvarande på engelska och holländska. 

JoyOS ADVISOR™ FUNKTIONEN 
Sy- och brodérmaskinen DESIGNER EPIC™ 2 kan mycket 
väl vara din smartaste och skickligaste partner tack vare den 
branschledande funktionen JoyOS ADVISOR™.**

INTERAKTIVA ÖVNINGAR  
Lär dig att sy olika tekniker som blixtlås, kragar, fållar och 
mycket annat.

SÖMNADSINSTRUKTIONER 
Sömnads- och broderiprojekt med alla instruktioner du behöver.

INSTRUKTIONSBOK MED STEGVISA INSTRUKTIONER 
Lär dig hur du använder alla fantastiska funktioner på 
maskinen, t.ex. Design Positioning och Design Shaping.

LÄTTÅTKOMLIG ANVÄNDARHANDBOK 
Få tillgång till den kompletta användarhandboken direkt 
på maskinen genom att trycka på den lättåtkomliga ikonen. 
Använd sökfunktionen för att enkelt hitta de ämnen som du 
vill lära dig mer om.

MELLANLÄGGSGUIDE 
Det perfekta verktyget när du väljer mellanlägg för ditt projekt.

SNABBSTARTGUIDE 
Lär dig hur du ställer in din maskin för grundläggande sömnad 
och broderi så att du kan komma igång och sy snabbare.

TILLBEHÖRSGUIDE 
Fullständiga inställningar och instruktioner för några av våra 
mer avancerade tillbehör.

INBYGGD DUBBELMATNING
Tyget matas ovanifrån för att underlätta när du syr tyg i flera lager eller specialtyger, vilket eliminerar behovet av    
dubbelmatningsfötter.
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JUSTERBAR LASERGUIDE FÖR SÖMNAD 
Projicera en laserguideslinje direkt på tyget för att enkelt sy  
sömmen. Flytta den projicerade laserguide-linjen åt vänster eller 
höger för att enkelt ordna rader med dekorsömmar, hålla jämna 
avstånd för quiltning m.m.

SÖMPAKET
EXKLUSIVA SÖMNADSTEKNIKER – Sätt din personliga  
prägel på projekt med unika, patenterade sömnads-tekniker 
som ger ditt projekt flerdimensionella effekter som är enkla och 
oemotståndliga: pop-up-sömmar, paljettsömmar, applikations-
sömmar, temasömmar, garnsömmar och laserpiktogramsömmar.
BREDARE DEKORSÖMMAR – Skapa effektfulla detaljer med 
dekorativa sömmar med en standardbredd på 9 mm samt sidmat-
ningssömmar (upp till 54 mm) för specialprojekt. 

BRETT URVAL AV INBYGGDA SÖMMAR
Oändliga kreativa möjligheter.
• Över 840 sömmar med upp till 54 mm bredd.
• Exklusiva patentskyddade sömnadstekniker.
• 6 sömnadsalfabet med både små och stora bokstäver  

för enkel programmering

deLuxe™ STITCH SYSTEM 
Lägg mindre tid och arbete på maskinjusteringar och få ett proffsigt  
resultat oavsett tyg och trådtyp. Perfekt för metalltråd och andra  
specialtrådar. Vackra stygn på båda sidor av tyget.
TRÅDMATNING – Matar ut rätt trådmängd för varje stygn, 
oavsett tråd eller tygtjocklek, när du syr eller broderar.
TRÅDMATNING ELLER TRÅDSPÄNNING – Välj mellan 
trådmatning och trådspänning för särskilda tekniker/tillbehör.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ FUNKTION 
Känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken medan du 
syr och anpassar sig efter den för perfekt matning.
AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT 
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje  

sömnadsteknik.
• Fyra lägen: ned, vändläge (pivot), upp och extra lyft.
• Sänker automatiskt matartänderna vid extra lyft för  

maximaltutrymme så att tjocka tyger och täcken lätt glider  
under foten.

VÄNDLÄGE 
• Automatiskt svävande läge med nålen nere för omedelbar  

vändning (pivot), enkel applikationssömnad och quiltning.
• Dina händer är fria att styra tyget.
AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK
• Pressarfoten känner av tygtjockleken och justerar   

pressarfotstrycket automatiskt så att matningen blir  
perfekt på alla typer av material.

SÖMNAD
TRE FRIHANDSSÖMNADSLÄGEN
Välj det som passar dig bäst.
• Fjädrande frihandssömnad
• Svävande frihandssömnad
• Free-Motion Ruler Foot

SÖMPLACERING
Du kan ändra position för alla sömmar som är mindre än 9 mm 
breda. 

37 NÅLPOSITIONER
Sy raksöm i 37 olika nålpositioner för perfekt placerad  kant-
stickning och andra kantsömmar, sömnad ”i diket” och quiltning.

STYGNBALANS
Ställer automatiskt in en optimal matningsbalans när du syr 
framåt och bakåt så att dina dekorsömmar får ett perfekt utseende 
varje gång.  

PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL 
Den automatiska knapphålsmätaren syr perfekta knapphål i ett steg, om 
och om igen.
• Båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning. På så sätt blir 

knapphålen jämna och balanserade.
• 16 typer av knapphål och 3 snörhål för olika sömnads-projekt.

STYGNPLÅT FÖR RAKSÖM MED SENSOR
Den perfekta hjälpen när du syr raksöm med specialtillbehör  
och broderar.
• När stygnplåten för raksöm används meddelar maskin- 

sensorn om du försöker välja en annan söm än raksöm.

SÖMNADSFUNKTIONER
Du når alla nödvändiga funktioner med ett enkelt knapptryck eller genom 
att programmera dem utifrån dina behov.
• Nålstopp uppe/nere
• Start/stopp
• Stopp
• Trådfästning
• Automatiskt trådklipp
• Mönsteromstart
• Hastighet

TAPERING FÖR DEKORSÖMMAR
Gör sömmen smalare i början och/eller i slutet av utvalda 
dekorsömmar. Ändra vinkel på den avsmalnande sömmen för 
obegränsade kreativa möjligheter.  

FRIHANDSSÖMNAD MED DEKORSÖMMAR
Använd en icke-dimensionell dekorsöm upp till 9 mm bred för 
frihandssömnad.
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BRODERI
RIBBON EMBROIDERY ATTACHMENT* 
En verklig innovation för hemmets brodérmaskin. Med det 
valfria brodértillbehöret för band kommer din DESIGNER 
EPIC™ 2 sy- och brodérmaskin att guida och sy fast band i 
broderiläget. Det har aldrig varit enklare att lägga till band till 
dina brodérmönster! (*Extra tillbehör.)

DESIGN POSITIONING 
Placera och passa in dina broderier exakt från söm till söm med 
den här fantastiska placeringsfunktionen. Använd funktionen 
Design Positioning i mySewMonitor-appen för att se var på 
projektet du vill ha mönstret, så att Design Positioning-processen 
blir ännu enklare.

FLEST INBYGGDA      
SPECIALBRODÉRTEKNIKER 
Över 750 inbyggda brodérmönster med 31 special- 
tekniker, inklusive:
• Brodértråd av rayon
• Skärnålar för cutwork 
• Patchwork i brodérbåge
• Fristående spets
• och mycket mer

DESIGN SHAPING
Skapa obegränsat antal nya broderier med vilken söm och/
eller vilket motiv som helst. Välj form och anpassa dina valda 
mönster eller sömmar på formlinjen. 

DESIGN APPLIQUÉ
Skapa applikationer direkt på skärmen. Ingen extra programvara behövs.
• Välj mellan inbyggda motiv: bl.a. hjärtan, blommor och  

bokstäver.
• Avsluta applikationen med olika sömmar.

SY KNAPPHÅL OCH DEKORSÖMMAR I 
BRODÉRBÅGE
Utveckla din kreativitet genom att kombinera de inbyggda  
sömmarna – möjligheterna är oändliga! Du kan också skapa  
diagonala hörn och vackra vinkeleffekter med utvalda 
dekorsömmar.  

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

• Hoppstygn klipps av automatiskt och trådänden dras till 
tygets baksida.

• Det automatiska trådklippet klipper endast av övertråden vid 
färgbyte.

ANPASSA BRODERI
Ändra dina broderier direkt på skärmen. 
• Lägg till flera broderier
• Rotera, spegelvänd, ändra skala, flytta
• Redigera färg
• Gruppera och avgruppera broderier
• Ångra/gör om
• Ändra broderiordning
• Sortera färgblock
• Slå ihop färgblock
• Monokrom (enfärgad) 

TRÅCKLINGSALTERNATIV
Använd tråckling för att fästa tyget utan att spänna det i bågen. 
Du kan välja att tråckla runt broderiet eller tråckla runt brodér-
bågen.

HÖG BRODÉRHASTIGHET
Sy upp till 1 000 stygn per minut.

VÄLKOMMEN TILL SY BRODERI
Kontrollera och justera brodérinställningarna innan du startar 
Sy broderi. 

TRE BRODÉRBÅGAR MEDFÖLJER 
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120x120mm)
• DESIGNER™ Crown Hoop (260x200mm)
• DESIGNER™ Imperial Hoop (360x260mm)

BRODERI-OMRÅDE 
Låt din kreativitet växa sig ännu större och brodera med 
marknadens största brodérområde med hjälp av tillvalet  
360 x 350mm DESIGNER™ Majestic Hoop.** 

BRODÉRBÅGSLÄGE
Brodérbågen kan flyttas till fyra fasta lägen: aktuellt stygn, 
parkera, centrera och klippläge. 

KOSTNADSFRI, NEDLADDNINGSBAR   
PROGRAMVARA 
Ladda ned den kostnadsfria programvaran Premier+™ 2 Free 
från www.husqvarnaviking.com för att dra nytta av alla de  
möjligheter som din sy- och brodérmaskin erbjuder.  
Nedladdningen innehåller följande funktioner:
• KOMMUNIKATIONSMODUL MED mySewnet™-

MOLNET – Gör att du kan ansluta maskinen till din dator.
• WINDOWS EXPLORER PLUG-IN – Visa broderier som 

miniatyrbilder, läs olika brodérfilformat, lägg till  klip-
pkommandon och mycket annat.

• QUICKFONT – Skapa och lägg till flera olika  
brodérteckensnitt till din maskin från valfritt   
TrueType-teckensnitt på datorn.
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VIKING, DESIGNER, EPIC, MYSEWNET, JOYOS ADVISOR, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, THREAD VELVET, MYSEWMONITOR, and QUICKDESIGN are 
trademarks of KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.  HUSQVARNA and the "H" Crown Device are trademarks of Husqvarna AB and are used under license.  © 2019 

KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.  All rights reserved.
**When compared to Brother Luminaire XP1, Bernina 880 Plus, Janome Memory Craft 15000

SYPRESTANDA 
TYGMATNING – Enastående tygmatning tack vare ett  
bredare system med ytterligare främre matartänder.
NÅLTRYCK – Elektroniskt nåltryck som ger överlägsna  
resultat vid användning av tjocka tyger eller flera lager.

MASKINFUNKTIONER
STOR SKÄRM – 10,1-tums interaktiv, surfplatteliknande pekskärm 
som gör att du enkelt kan navigera på skärmen med pekrörelser 
som svep, nyp ihop och zooma.
STORT ARBETSOMRÅDE – Njut av mer än 310 mm till höger 
om nålen och marknadens högsta arbetsområde på över 140 mm, 
vilket ger dig gott om plats för stora och skrymmande projekt.**

TRÅDRULLE MED STOR KAPACITET – Med den inbyggda 
teleskopiska trådledaren kan du använda större trådrullar utan att 
behöva ytterligare tillbehör.
STOR SPOLE – Sy och brodera längre utan avbrott.

FOTPEDAL* MED FLERA FUNKTIONER  
Styr flera funktioner i maskinen som trådklipp, skära eller backmat-
ning utan att ta händerna från projektet (*extra tillbehör).

ANVÄNDARUPPLEVELSE 
• ARBETSBELYSNING – Belysningen över DESIGNER 

EPIC™ 2-maskinens arbetsyta har utvecklats av optronikexperter 
med hjälp av revolutionerande LED-teknik med ljusstyrning, 
vilket gör att du kan se sömmarnas verkliga färger utan i stort sett 
några skuggor.

• ERGONOMISK DESIGN – Sy med en bekväm, intuitiv  
maskindesign.

• STABILITET – Sy eller brodera med färre vibrationer och en 
stabil och tyst sömnadsupplevelse.

HELAUTOMATISK NÅLTRÄDARE
Med en knapptryckning är din nål trädd och klar att sy med  
problemfri trädning varje gång. 

ANPASSAD UPPLEVELSE PÅ SKÄRMEN 
Det omgjorda grafiska användargränssnittet ger en modern och  
användarvänlig upplevelse som går att anpassa genom att växla  
färgschemat så att det passar din stil.

SMART SAVE
Vid ett eventuellt strömavbrott eller om du måste sluta brodera/sy 
sparas alla inställningar automatiskt. Du kan också välja att manuellt 
använda Smart Save när som helst.

LÄTT ALUMINIUMSTOMME I ETT STYCKE
Den lättaste maskinen i sin klass, men med störst arbetsyta.** 

UNDERTRÅDSSPOLNING
• Snabb och enkel undertrådsspolning
• Den separata motorn för undertrådsspolning gör det möjligt att 

spola undertråden samtidigt som du arbetar med någonting annat, 
vilket gör att du kan spara ännu mer tid.

MASKIN
TILLBEHÖRSLÅDA MED SPECIALFACK 
• Förvara dina pressarfötter i bokstavsordning
• Stygnplåt för raksöm som klickas fast
• Fack för automatisk knapphålsmätare

TVÅ USB-PORTAR  
Två USB-portar möjliggör smidig överföring av mönster,  
uppdateringar och användning med den valfria fotpedalen med flera 
funktioner.

LÄSER FLERA MÖNSTERFORMAT  
Maskinen DESIGNER EPIC™ 2 stöder också de flesta vanliga 
brodérformat.

LINJAL MED TUM/CM PÅ BOTTENPLATTAN  
Bekväm mätning på DESIGNER EPIC™ 2 sy- och brodérmaski-
nen.
• Linjal upp till 48,5 cm
• Knapplinjal

FORMGIVEN OCH KONSTRUERAD I SVERIGE  
HUSQVARNA® VIKING® har tillverkat symaskiner med överläg-
sen kvalitet och banbrytande teknik i mer än 145 år.

SY MED BRODÉRENHETEN FASTSATT  
Växla från brodérläge till sömnadsläge utan att ta bort   
brodérenheten.

AVKÄNNARE FÖR ÖVER- OCH UNDERTRÅD  
Meddelar när över- eller undertråden börjar ta slut eller gått av.

TRASSELFRI ROTERANDE GRIPARE  
Inga trådar fastnar i spol-området.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT  
Pressarfoten höjs direkt när du har valt nålstopp nere och/eller i 
slutet på en söm efter ett trådklipp.

VÄSKA TILL BRODÉRENHET INGÅR 
Skydda och transportera din brodéenhet med stil.


