Blanda färger
Väv samman minnen

Gör det bästa du vet: Sy!
tillsammans med dem
du gillar allra mest!

ANVÄNDARVÄNLIG INNOVATION
• Med den lysande interaktiva färgskärmen* kan du enkelt navigera genom
olika skärmbilder för sömnad och programmering. Att hitta en skärm
av den här kalibern i den här prisklassen, det är som att hitta en
ovanlig ädelsten.

“En stor quilt. Tre fantastiska kuddar. Underbara bordslöpare. Personliga
mugghållare (sex för att vara exakt). Och dessutom en “super star”-t-shirt
till den yngsta.

• Din raksöm kommer att bli bättre än någonsin när du använder
raksömstygnplåten med sensorteknik*.

Vår årliga syträff, när alla kvinnor i vår familj samlas en helg för att sy
och ha roligt tillsammans, blir alltid en stor succé! Inte undra på att den
är en av våra mest uppskattade traditioner. Att göra det bästa du vet,
tillsammans med dina nära och kära...finns det något bättre i livet?

• Frihandssömnad kan sys med vilken söm som helst.

SMART BEKVÄMLIGHET
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-tekniken känner automatiskt och
kontinuerligt av tygets tjocklek för en perfekt tygmatning.

Vi är en mycket ambitiös skara som syr och vill förverkliga så många som
möjligt av våra drömmar och idéer! Tack vare våra nyaste familjemedlemmar, HUSQVARNA VIKING® SAPPHIRE™-symaskinerna, är vi säkra på
att lyckas. Ett särskilt tack till den stora mängd tidsbesparande funktioner
som gör det möjligt för oss att skapa så mycket vackert på så kort tid.

• Den unika SEWING ADVISOR™-funktionen gör genast alla inställningar åt dig.
• Det automatiska trådklippet klipper av trådarna med en knapptryckning.
• För samtliga sömmar och tekniker ställs den bästa trådspänningen in
automatiskt

IMPONERANDE KAPACITET

Efter en rolig syhelg åker vi alla hem med många härliga minnen från tiden vi
ägnat oss åt vår absoluta favorithobby. Vi är allt från 15 till 75 år och stolta över att
tillhöra familjen Anderson, en del av Husqvarna Viking®-familjen!”

• Med hjälp av sidmatningen* får du bredare och vackrare sömmar.
• En stor yta till höger om nålen gör sömnaden underbart enkel.

Härliga minnen!
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• Hundratals 7 mm-sömmar, specialsömmar och upp till fem teckensnitt.

* SAPPHIRE™ 960Q-modellen
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LIVFULLA FÄRGER – ALLTID!
Din SAPPHIRE™ 960Q-symaskin har en högupplöst
interaktiv färgpekskärm som är enkel att använda. Använd
din pekpinne för att aktivera alla funktioner, sömmar och
information med ett lätt tryck! De högkontrasterande
färgerna på skärmen gör det enkelt att hitta när du
navigerar genom olika skärmbilder för sömnad och
programmering.

“När du vill fokusera på
att sy är det bra att ha
den hjälp du behöver rakt
framför dig!”

SAPPHIRE™ 930-symaskinen har en grafisk display.
Tryck på direktvalsknapparna på pekskärmen eller
stega genom sömmarna med pilarna.

LÅT SYMASKINEN GE DIG RÅD!
Ange bara typ av tyg och sömnadsteknik så ställer
den unika SEWING ADVISOR™-funktionen genast in
maskinen åt dig. Funktionen väljer den bästa sömmen
samt optimal stygnbredd, stygnlängd, sömnadshastighet
och trådspänning. Funktionen rekommenderar också
pressarfot samt nåltyp och nålstorlek. Med unika
SEWING ADVISOR™-funktionen får du den extra hjälp
du behöver!

Det automatiska
trådklippet klipper
av trådarna och drar
trådändarna till
undersidan av tyget.

Vilken söm eller vilket tyg du än väljer så ställs
trådspänningen in automatiskt. Precis lika enkelt kan
du ändra inställningarna vid speciella behov.

!
Action Shot

tryck
Inga saxar behövs,a
bara för att klipp
av trådarna!

Hundratals sömmar att
välja bland!
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TRÅDSPÄNNINGEN BEHÖVER
INTE STÄLLAS IN

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
När du trampar lätt på fotreglaget eller trycker på
en knapp sänks och höjs pressarfoten automatiskt.
Pressarfotstrycket anpassas automatiskt efter tygtjockleken vilket ger en perfekt och jämn tygmatning,
oavsett tyg. Med det extra pressarfotslyftet blir
det lättare att få tjocka tyger eller quiltar under
pressarfoten. Sensorsystemet känner av tygets
tjocklek.

Det finn
bordslöpare s inget som går upp m
med ett qu
ot
iltat utseen
de!
Tips! Ta reda på hur du kan sy de quiltade
bordslöparna på www.husqvarnaviking.com
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“Vi har alla varit med och designat
och sytt quilten. SAPPHIRE™symaskinernas funktioner
gjorde det så mycket lättare.
Även mittenapplikationen
och frihandsquiltningen
gick smidigt.”
PERFEKT RAKSÖM
Raksömstygnplåten gör din raksöm bättre än
någonsin. När den är fastsatt ställer en sensor
automatiskt in maskinen på raksöm (modell 960Q).

LÄTT ATT HANTERA STORA SÖMNADSPROJEKT
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Maskinens utformning ger gott om plats för sömnad och stora tyger.
Den öppna ytan från maskinens sida till nålen är nästan 250 mm
bred. Perfekt för quiltar och andra stora sömnadsprojekt! Öka
komforten och utöka sömnadsytan ännu mer genom att använda
utdragsbordet med linjal som finns som tillbehör.
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LÅTER ALDRIG
UNDERTRÅDEN TA SLUT
När undertråden håller på att
ta slut stannar SAPPHIRE™symaskinen och du
uppmärksammas på detta.

BREDARE OCH VACKRARE SÖMMAR
Förutom hundratals 7 mm-sömmar har SAPPHIRE™ 960Qsymaskinen sömmar med sidmatning som gör det möjligt att sy
sömmar som är upp till 36 mm breda. Fantastiskt för utsmyckningar av alla slag.

Värdefull hjälp precis när du
behöver den!

En ny fam
il
njuta av i mjeklenod att
ånga år!

SY DINA EGNA VISDOMSORD
Du kan välja mellan upp till fem inbyggda teckensnitt när du skapar dina
egna “visdomsord”. Programmera bokstäverna till ord och kombinera med
andra sömmar. Spara dina kombinationer under menyn “Mina sömmar”.
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Tips! På www.husqvarnaviking.com finns tips och
råd om hur du kan göra dina egna mugghållare!
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SE VILKA FÄRGER SOM HELST
NÄR SOM HELST PÅ DAGEN!

“Att sy tillsammans ger så mycket
glädje! Du kan dela med dig av tips
och idéer kring hur man får ut det
mesta av sömnaden.

För att resultatet ska bli bra måste du kunna se
sömnadsprojektet och arbetsytan tydligt. Tre LED-lampor
ovanför nålområdet och sömnadsytan ger gott om ljus
när du syr.

Som en bonus kan du lära dig nya
tekniker och hur du använder extra
tillbehör du inte ens visste att du
kunde behöva!”

LYCKAS MED KNAPPHÅL VARJE GÅNG
Att mäta upp och sy knapphål kan vara mycket
utmanande, men inte med en SAPPHIRE™-symaskin!
Med systemet för perfekt balanserade knapphål sys
båda sidorna av knapphålet i samma riktning. På så
sätt blir knapphålen helt jämna. Det finns många
olika knapphål att välja bland.

d
mmorna mnet.
lo
-b
D
3
r
ä
h
Skapa de Circular Attachme
tillbehöret En favorit!

Tips! Avsluta ditt projekt med detaljer som ger ett proffsigt
och exklusivt utseende. Rama in kudden med unik
passpoal och klä knapparna i matchande tyg.

Frihandshandsytt u och applikationssöm
tseende – fi
m
n kombina ed
tion!
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underbara
Fullständiga instruktioner för de tre
iking.com!
kuddarna finns på www.husqvarnav
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“Vilken fantastisk helg med
sömnadsglädje tillsammans med
familjen! Det bästa sättet att ta
farväl är att äta en god middag
tillsammans och samtidigt planera
vår nästa syträff!”

FÅ UT DET MESTA AV DIN SYMASKIN
Ta dina projekt till nya höjder med det perfekta tillbehöret.
HUSQVARNA VIKING® har en mängd tillbehör som gör sömnaden
snabbare och enklare och som ger proffsigare resultat. Du hittar
samtliga på www.husqvarnaviking.com!
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KOM MED I HUSQVARNA VIKING®-FAMILJEN!
Sedan 1872 har HUSQVARNA VIKING® legat i framkant för
sömnadsinnovationer. Vårt mål har alltid varit att sprida sömnadsglädje
genom de mest användarvänliga, tidsbesparande och avancerade
funktionerna. Vårt namn förknippas världen över med högkvalitativ
utbildning, inspiration och personlig service.
Välkommen till HUSQVARNA VIKING® -familjen du också!
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Servett
Sy dekorativa b ringar på nolltid!
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960Q
Färgpekskärm

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknik

•

•

Exclusive sewing advisor™ -funktion

•

•

Skärmtyp

Sidomatad sömnad

•

Stygnplåtssensor för raksöm

•

Automatiskt trådklipp

•

•

Elektronisk helautomatisk trådspänning

•

•

Stor sömnadsyta
Sömval
Nytto- och dekorsömmar
Knapphål
Programmerbara teckensnitt

250 mm

250 mm

Väljs med knapptryck

Pekskärm

215

321

7+2 snörhål+sy-i-knapp-funktion

9+2 snörhål+sy-i-knapp-funktion

4

5

574

777

20 (totalt 800 sömmar)

24 (upp till 2300 sömmar totalt)

Nålpositioner

29

29

Medföljande pressarfötter med klicksystem

9

12

Alla sömmar (inklusive sömmar, bokstäver, tecken etc)
Menyn Mina sömmar (permanenta minnen)

Sömnadsfunktioner

Quick Help (Instant on screen explanaition)

•

Perfekt balanserade knapphål

•

•

Taperingfunktion

•

•

Pictogramfunktion

•

•

spegelvänd längdledes / sidledes

•

•

Justera stygnlängd och stygnbredd

•

•

7 mm

7 mm

Tvillingnåls- och stygnbreddsbegränsning

Stygnbredd

•

•

Över- och Undertrådssensor

•

•

FIX-funktion

•

•

Stoppfunktion

•

•

Nålstopp upp/ner

•

•

5 hastigheter

5 hastigheter

Omedelbar och låsbar backmatning

•

•

Start/stopp-funktion (sy utan fotreglage)

•

•

Mönsteromstart
Sömmarna visas på skärmen i verklig storlek

•
•

•
•

Elektronisk hastighetskontroll

Maskinegenskaper
Belysning

LED-lampor x 3

LED-lampor x 3

Inbyggd nålträdare

•

•

Spolning av undertråd via nålen

•

•

Automatisk upphämtning av undertråd

•

•

Två förlängda stödlinjer på stygnplåten

40 mm på båda
sidor om nålen

40 mm på båda
sidor om nålen

Trådrullehållare

2

2

Trådknivar

3

3

Språk
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Besök din närmaste HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare eller
www.husqvarnaviking.com för att upptäcka SAPPHIRE™-symaskinerna

www.husqvarnaviking.com
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