
sy- och brodérmaskin

Ditt nästa kapitel  
har ännu inte sytts!



Sy- och brodérmaskinen DESIGNER SAPPHIRE™ 85 har det  
bästa ekosystemet inom symaskinsindustrin och är den första 
maskinen i sin klass med äkta Wifi-anslutning som möjliggör 
maskinuppdateringar och designöverföringar varifrån som helst.** 

• Wifi-åtkomst - Du kan vara ansluten var som helst. Överför dina  
  broderier trådlöst mellan olika enheter, utforska kostnadsfria  
  mySewnet™ -appar och missa aldrig en maskinuppdatering med full   
  Wifi-kapacitet. De automatiska uppdateringarna för Wifi   
  maskiner är en branschledande funktion.** 

• mySewnet™ Library* - Välj mellan tusentals högkvalitativa broderier  
  medan du sitter i din bekvämaste fåtölj eller direkt via skärmen på  
  sy- och brodérmaskinen DESIGNER SAPPHIRE™ 85 tack vare   
  branschens första mySewnet™-Library** med strömningstjänst för  
  broderier.* 

• mySewnet™ Software - Använd den första och enda   
  molnbaserade tjänsten för  brodérprogram för att redigera och  
  skapa broderier på din dator. 

• mySewnet™ Blog - Ha glädje av det anpassade innehållet från  
  varumärket HUSQVARNA® VIKING® direkt på  
  maskinskärmen. mySewnet™ -bloggen ger ett flöde av tips och  
  idéer med projekt, broderier med mer. 

• mySewMonitor™ -Appen - Med den senaste tekniken kommer  
  mySewMonitor™ -appen att ge maskinmeddelanden i realtid till din  
  smarta telefon eller surfplatta, så att du vet när du ska byta trådfärg  
  eller om ditt broderi är klart. 

• mySewnet™ Cloud - Registrera för kostnadsfritt mySewnet™  
  -molnkonto och för att kunna använda appar, överföra broderier   
  med mer. Appen har även smarta funktioner för att placera ett 
  broderi; ta ett kort på projektet som är spänt i bågen, överför bilden  
  till maskinen och du kan snabbt och enkelt placera ditt broderi precis  
  där du vill ha det.

Sy Smart

• QuickDesign™ -appen - Med ett klick i din smarta telefon eller  
  surfplatta skapas broderier. Skicka ditt nya broderi direkt till ditt  
  mySewnet™-molnkonto. 

• Appen JoyOS ADVISOR™ - Ta med dig JoyOS ADVISOR™ vart  
  du än går. Det är nästan som att ha din maskin med dig! 

• Project Creator är en kostnadsfri webbtjänst för att skapa  
  projekt - Skapa och dela med dig av dina favoritsömnads- och/eller  
  brodérprojekt till vänner och andra sömnadsentusiaster. 

Sy- och brodérmaskinen HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER SAPPHIRE™ 85 inspirerar dig 
att sitta i din favorithörna och skapa nästa kapitel i din sömnadshistoria. Med många 
branschledande funktioner kommer du att fascineras av dess avancerade teknik.*

*Strömmningstjänst för broderier ingår när du köper månadsvis prenumeration på mySewnet™.

EXPERTHJÄLP
Den branschledande JoyOS ADVISOR™ på sy- och 
brodérmaskinen DESIGNER SAPPHIRE™ 85 har fler illustrerade 
guider och mer avancerade sömnadstips direkt på skärmen än någon 
annan maskin på marknaden i sin klass.**   

• Interaktiva steg-för-steg-guider - Lär dig att sy olika tekniker  
  som blixtlås, kragar, fållar osv. Ett bibliotek med guider för  
  sömnad, broderier och quilt är inbyggda i din maskin.  

• Sömnadsinstruktioner - Guidade sy- och - brodérprojekt med alla  
  nödvändiga instruktioner, sömmar och broderier finns tillgängliga   
  på skärmen.  

• Användarguide - Enkelt att öppna hela användarguiden  
  direkt på maskinen. Sök efter det du vill läsa mer om. 

• Mellanläggsguide - Hjälp med att välja rätt mellanlägg för ditt  
  projekt. 

• Snabbstartsguide - Lär dig hur du ställer in din maskin för  
  grundläggande sömnad och broderier för att snabbare börja sy. 

• Tillbehörsguide - Fullständiga instruktioner för några av våra mer   
  avancerade tillbehör. 
 
BÄST I KLASSEN 
Sy- och brodérmaskinen DESIGNER SAPPHIRE™ 85 är den 
enda maskinen i sin klass med en kapacitiv pekskärm.** Navigera 
enkelt genom flera olika skämmenyer med  pekrörelser precis som på 
smarttelefoner eller surfplattor. 

• Dra och släpp broderier på skärmen. Gå igenom guider, redigera  
  broderier och mer med hjälp av olika pekrörelser för att zooma,  
  rotera, nypa och dra. 

• En stor kapacitiv färgpekskärm på 177 x 99 mm (8 tum) med  
  hög upplösning (1 024 x 600) är perfekt för att visa broderier eller   
  sömmar.  

• Åtkomst till de mest använda verktygen för enkel redigering med  
  Smart Toolbox. 

• Användarvänligt gränssnitt med allt du behöver. 

• Större teckenstorlek för att minska belastningen på ögonen.

Made for Sewers, by Sewers™



MATAR TYGET JÄMNT
Den medföljande 
Övermataren med utbytbara 
pressarfötter är utformad för 
att mata lager av tyg och/eller 
vadd jämnt och är perfekt för 
quiltning, sömnad i sammet, 
stretchiga tyger, läder och 
andra tyger som kräver exakt 
mönstermatchning.

LYS UPP DIN SÖMNAD
Utformad för att ge 
jämn belysning över hela 
arbetsområdet med LED-
teknik och ljusledare. Se 
tyg och sömmar i sina rätta 
kulörer.

STOR SÖMNADSYTA
Med det stora 
sömnadsområdet 
250 mm är det enkelt 
att sy stora, quiltar,  
heminredningsprojekt 
och kläder.

PERFEKT BALANSERADE 
KNAPPHÅL
Den automatiska 
knapphålsmätaren syr perfekta 
knapphål i ett enda steg, varje 
gång. Knapphålens stolpar sys 
åt samma håll på båda sidor för 
jämnt balanserade knapphål.
Finns i 15 knapphålsstilar.

GENERÖSA BRODERIER
Syr större broderier än någon 
annan maskin i sin klass med  
den medföljande DESIGNER™  
Royal-ramen (360 x 200 mm).  
Låt din kreativitet växa ännu  
mer och brodera med markna-
dens största brodérbåge 360 x 
350 mm DESIGNER™ Majestic 
Hoop (extra tillval).**

KRAFTFULL KAPACITET
Elektronisk 
nålgenomträngningskraft ger 
överlägsna resultat vid sömnad 
i kraftiga tyger eller flera lager.

SNABB SÖMNAD
Avsluta dina projekt 
på nolltid! Brodera 
upp till 1000 stygn per 
minut och sy med upp 
till 1 050 stygn per 
minut.

10 IN (250 MM)

4 IN (103 MM)

SMART FRÅN TOPPEN 
OCH NER TILL SPOLEN
Få en varning när 
undertråden håller på att ta 
slut så att du kan byta spole i 
tid. Trådsensorer varnar dig 
när undertråden håller på att 
ta slut eller om nåltråden går 
av.

FRIHANDSSÖMNAD
Välj mellan tre inställningar 
för frihandssömnad 
(fjädrande frihandssömnad, 
svävande frihandssömnad 
eller Free Motion Ruler foot) 
för att skapa fantastiska 
resultat. Gör varje projekt 
unikt! Du kan använda nästan 
alla dekorativa sömmar när du 
frihandssyr.

8 IN (203MM)



PATENTERADE OCH EXKLUSIVA 
SÖMNADSTEKNIKER
 Skapa personliga projekt med de exklusiva patenterade 
sömnadsteknikerna för att ge dina projekt extra dimensioner. 
• 680 sömmar (upp till 54 mm bred) 
• Exklusiva sömnadstekniker: 
    •  Popup-sömmar^ 
    •  Paljettsömmar^ 
    •  Applikationssömmar^ 

    •  Garnsömmar 
    •  Temasömmar 
• 5 programmerbara typsnitt med både stora och små  
  bokstäver.

Sy en ny historia med de exklusiva sömmarna och broderierna som finns på sy- och 
brodérmaskinen DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

ÖVER 620 BRODERIER
Oändliga möjligheter att vara kreativ.
• Över 620 inbyggda broderier med 30 specialtekniker. 
• Flera kategorier så att du snabbt och enkelt kan välja broderi. 
• 8 brodértypsnitt i storlekar från 10–80 mm. 
 
ANPASSA PÅ SKÄRMEN 
• Avancerad Design Positioning - Den mest exakta, avancerade  
  designpositioneringen av alla brodérmaskiner i kategorin för  
  maskinen DESIGNER SAPPHIRE™ 85.** Placera och matcha  
  dina broderier med stygnprecision. 
• Specialanpassa broderier - Ändra och anpassa broderier på  
  skärmen. 
    • Kombinera flera broderier 
    • Rotera, spegelvänd, ändra storlek, flytta 
    • Färgredigering 
    • Gruppera och avgruppera broderier 
    • Ångra/gör om 
    • Ändra utsömnadsordning 
    • Sortera färgblock 
    • Sammanslagning av färgblock 
    • Monokrom 
• Design Shaping - Skapa former, upprepa befintliga broderier  
  eller sömmar i Design Shaping för obegränsade nya broderier.  
  Justera dina valda broderier eller sömmar automatiskt längs en  
  rad olika former och linjer. 
• Design Appliqué - Skapa applikationer direkt på 
maskinskärmen, utan att behöva en extra programvara. 
    • Välj bland inbyggda former som hjärta, blomma, 
      bokstäver och mer. 
    • Slutför din applikation med olika sömalternativ för ett unikt  
      resultat.

deLuxe™ - STITCH SYSTEM
Det smidiga deLuxe™ Stitch System ger en perfekt 
trådmatning med högkvalitativa sömmar på tygets båda 
sidor, oavsett tråd eller tyg. Den perfekta lösningen för 
metalltråd och  andra specialtrådar. 
• Trådportionering - Känner av materialets tjocklek och  
  portionerar ut den optimala trådmängden för varje stygn,  
  vilket ger hög stygnkvalitet på båda sidor av tyget. 
•  Trådportionering eller trådspänning - Välj mellan  
  trådportionering eller trådspänning för specifika  
  tekniker/tillbehör.

PERFEKT MATNING
Funktionen EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ känner 
automatiskt och kontinuerligt av tjockleken på ditt tyg och 
justerar matningen efter hand som du syr.

SENSORFOTSLYFT
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje  
  sömnadsteknik. 
• Fyra lägen: ner, pivot, upp och extra lyft. 
• Sänker automatiskt matartänderna när de lyfts upp till  
  extra lyft för att ge maximal plats åt -tjocka tyger och  
  quiltar under pressarfoten. 
 
SENSORFOT - PIVOT 
• Automatiskt pivotläge med nålen nere för omedelbar 
vridning, applikationssömnad och quiltning. 
• Dina händer är fria så att du kan justera tyget. 
• I pivotläget höjs pressarfoten precis så mycket som  
  behövs för att kunna ändra riktning på tyget när du till  
  exempel stannar i ett hörn. Det är enkelt att sy projekt i  
  olika tjocklekar!

SENSORFOTSTRYCK
Pressarfoten känner kontinuerligt av materialets tjocklek 
och justerar automatiskt pressarfotstrycket när du syr. 
 
STYGNPLÅT FÖR RAKSÖM OCH SENSOR
Stygnplåt för raksöm och sensor är den perfekta 
kombinationen för raksöm med alla typer av specialtillbehör 
eller broderier. När du använder stygnplåt för raksöm så 
varnar maskinsensorn dig om du väljer någon annan söm 
än en centrerad raksöm.



husqvarnaviking.com

DU ÄR KREATÖREN 
Bli inspirerad av sy- och brodérmaskinen  
DESIGNER SAPPHIRE™ 85! Oavsett om du är på väg att 
skapa komplicerade projekt eller nya designkombinationer  
med dekorativa sömmar så finns det inget projekt eller idé  
som är för stor för din fantasi.

TOPPFUNKTIONER FÖR BRODERI:
• Inkluderar brodérbåge DESIGNER™ Splendid Square,  

120 x 120mm 
• Inkluderar brodérbåge DESIGNER™ Crown, 260 x 200mm
• Inkluderar brodérbåge DESIGNER™ Royal, 360 x 200mm
• Flera extra bågar finns tillgängliga, inklusive DESIGNER™ 

Majestic-brodérbåge (broderar upp till 360 x 350mm)
• Över 620 broderier med 30 specialtekniker.
• 8 brodértypsnitt i storlekar från 10–80 mm.
• Design Positioning 
• Design Placement med mySewMontior™ -appen
• Anpassa broderier: 

• Lägg till flera broderier och justera dem
• Rotera, zooma, skala, ändra storlek, flytta
• Redigera färger
• Gruppera och avgruppera broderier 
• Ångra/gör om 
• Ändra utsömnadsordning
• Sortera färgblock 
• Slå ihop färgblock 
• Monokrom

• Design Shaping, 10 olika former
• Design Appliqué, 45 inbyggda former, 6 olika sömalternativ
• Två tråcklingsalternativ för broderi
• Smart Save 
• Välkommen till fönstret inställningar för broderi
• Brodera knapphål och dekorativa sömmar
• Automatiskt trådklipp av hoppstygn 
• Kostnadsfri nedladdning av programvara
• Tapering i brodérbågen

TOPPFUNKTIONER SÖMNAD: 
• deLuxe™ - Stitch System
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 

• HUSQVARNA® VIKING® exklusiva sömnadstekniker 
inkluderar paljettsömmar, temasömmar och andra  
patenterade dimensionssömmar.

• 680 sömmar (upp till 54 mm breda) och 5 typsnitt med både 
stora och små bokstäver

• Övermataren med utbytbara pressarfötter ingår 
• 9  funktionsknappar för sömnad (nål uppe/nere, start/

stopp, stopp, fix, automatisk trådklipp, sy bakåt, hastighet, 
pressarfoten upp, pressarfoten ned) 

• 15 balanserade knapphål i ett enda steg 
• Stygnplåt för raksöm och sensor 
• 3 frihandssömnadslägen: fjädrande, svävande, Ruler Foot 
• 29 nålpositioner
• Sömpositionering
• Justerbar sömbalans
• Avsmalnande dekorativa sömmar, 35 stygn med flera olika 

alternativ för vinkel 
•  Frihandssömnad med dekorativa sömmar 

MASKINENS TOPPFUNKTIONER:
• mySewnet™- aktiverad med molnbaserad lagring, trådlös 

överföring av broderier och uppdateringar 
• Åtkomst till mySewnet™ Library direkt på skärmen
• Tillgång till flera kostnadsfria appar och webbtjänster
• JoyOS ADVISOR™ med illustrerade animationer, guider och 

mer 
• 8-tums kapacitiv fullfärgpekskärm och hög upplösning  

(1 024 x 600) 
• Stor sömnadsyta med 250 mm arbetsområde 
• Max 94 NWT pulserande nålkraft
• LED-upplyst arbetsyta 
• Hög brodérhastighet med upp till 1 000 stygn/minut 
• Sensor för både över- och undertråd
• Kompatibel för Fotpedal med flera funktioner
• Komplett användarguide med sökfunktion på skärmen 
• Automatiska uppdateringar 
• Smart Toolbox, -med ett tryck har du tillgång till de mest 

användbara verktygen 
• Realtid och tidtagarur 
• Separat motor för att spola undertråd
• Spola undertråd genom nålen
• USB-port
• Klämfri gripare
• Designad och konstruerad i Sverige
• 41 cm linjal på basplattan med knapplinjal 
• Hårdhuv medföljer
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** Funktioner som är bäst i klass jämfört med Brother DreamCreator XE VM5100, Babylock Journey, Bernina 590E och Janome Horizon Memory Craft 1400.

sy- och brodérmaskin


