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D Ä R  P E R F E K T I O N  M Ö T E R  F R I H E T

Maximal arbetsyta 
Vi har utvecklat marknadens största arbetsyta – 
310 mm bred och 140 mm hög – vilket motsvarar 
en ökning på 69 %. Vi har också förbättrat och ökat 
höjden under syhuvudet till 76,2 mm så att du får 
gott om plats för händerna och bättre överblick 
över dina sömnadsprojekt.

Trådlös anslutning med WiFi och mySewnet™ 
Koppla upp dig med trådlös anslutning. Få 
meddelanden direkt till din smartphone, håll koll 
på maskinuppdateringar, se projektstatus i realtid 
och digitalisera foton var du än befinner dig. Vi 
erbjuder automatiska uppdateringar via trådlöst 
nätverk, molnlagring på mySewnet™ och live
uppdateringar med appen PFAFF® SewNotice™ 
Embroidery Notification. Med appen PFAFF® 
ImageStitch kan du också skapa egna broderier 
med kameran på din telefon eller surfplatta.

Förbättrad Original IDT™ 
Integrerad dubbelmatning är en unik teknik från 
PFAFF® som ger perfekt matning av alla typer av 
tyger, hela vägen, och perfekta sömmar varje gång. 
På creative icon™ har denna funktion blivit ännu 
bättre tack vare en egen strömkälla som ger bättre 
kontroll samt en ny inbyggd sensor som signalerar 
när den ska aktiveras eller inaktiveras.

Innovativ belysning 
Vår nyskapande teknik ger dig marknadens 
jämnaste belysning och en ljus och behaglig 
sömnadsupplevelse. LEDbelysningen är placerad 
på precis rätt plats för att du ska slippa skuggor.

Styrka, stabilitet och precision 
Den omarbetade bottenplattan minskar vibra
tionerna och ger dig den kraft och stabilitet som 
du behöver för att uppnå bästa resultat. Vi har ökat 
nåltrycket med mer än 90 % till 150 NWT. 

Innovativa och exklusiva sömmar 
Unika, avancerade sömnadstekniker: Svävande 
sömmar, utstrålande sömmar, sömmar med ett, 
två och tre band, kantsömmar med spets och 
kombinationssömmar som ger ett sofistikerat 
resultat. Skräddarsy dina projekt med 27 brodér
tekniker och 812 inbyggda broderimönster, varav 
47 som bara finns i den här maskinen.

Automatisk nålträdare 
Vår mest avancerade PFAFF®maskin någonsin har 
helautomatisk nålträdare – effektivt och enkelt för 
dig. Trådvägarna med teleskopiska trådledare gör 
att du kan använda alla dina favorittrådar, även om 
det är stora spolar.
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Surfplatteliknande multipekskärm 
Extra stor, interaktiv pekskärm med anpassnings
bart gränssnitt som lockar till ännu större kreativitet. 
Skärmen är 68 % större än tidigare och fungerar 
som en smartphone eller surfplatta. Du navigerar 
med de vanliga svep, zoom och nyprörelserna. 
Vår största fullfärgspekskärm på 10,1 tum (257 mm) 
är både anpassningsbar och intuitiv.

Smart, datoriserat gränssnitt 
Ett helt nytt, specialdesignat grafiskt användar
gränssnitt fullmatat med funktioner som inte har 
funnits på sy och brodérmaskiner tidigare, bl.a. 
Hjälpcenter, användarhandbok och introduktioner 
som både hjälper och inspirerar användarna.

Tydliga instruktioner 
I Hjälpcenter finns fler än 100 animerade eller 
illustrerade interaktiva anvisningar och steg för 
steginstruktioner, direkt på skärmen, som du kan 
ta hjälp av i dina olika projekt.

ActivStitch™ 
Den här revolutionerande tekniken omfattas av tre 
olika patent och ger exakta och fantastiskt vackra 
broderiresultat till och med när du använder svår
hanterliga specialtrådar som metalltråd. Sensorerna 
känner av tygets tjocklek och reglerar trådmängden 
så att en perfekt balans uppnås mellan över och 
undertråd. Perfekt resultat på båda sidor av tyget.

Marknadens största brodérområde 
Stort brodérområde – 360 x 260 mm, utan 
att bågen behöver vändas. Brodera upp till 
360 x 350 mm med Grand Dream Hoop (extra 
tillbehör).

30 % större spole 
Nu kan du sy dina projekt med färre avbrott.

Teleskopisk trådledare 
Tack vare den teleskopiska trådledaren och den 
förbättrade trådvägen kan du använda många olika 
trådrullar i olika storlek och alltid få perfekta resultat.

Flera USB-uttag 
Maskinens två USButtag gör det lättare att över
föra mönster och uppdateringar. 

Medföljande tillbehör 
12 olika pressarfötter för alla grundläggande behov. 
Två stora stygnplåtar: en standardstygnplåt med 
markeringar till vänster och höger om nålen och 
en raksömsstygnplåt med ett enda hål för bättre 
precision och kontroll.

Stygnplåt för raksöm med sensor 
När stygnplåten för raksöm används ställs maskinen 
automatiskt in för raksöm, vilket förhindrar att nålen 
och plåten skadas.

Inbyggd tillbehörslåda 
I den gummiklädda tillbehörslådan finns det 
särskilda fack för alla medföljande tillbehör, vilket 
gör det lätt att hålla ordning. Dessutom finns det 
plats för fler tillbehör.

Separat motor för undertrådsspolning 
Du kan enkelt spola undertråd när du syr eller 
broderar, utan att dra ur övertråden. 

Över- och undertrådsavkännare 
Meddelar när över eller undertråden börjar ta slut.

Trådklipp 
Klipper automatiskt av över och undertråden och 
drar ändarna till tygets baksida.

Trasselfri roterande gripare 
Inga trådar fastnar i spolområdet.

PFAFF® brodérenhetsväska ingår 
För transport och skydd av brodérenheten.

Uppdateringsbar programvara 
Uppdatera maskinens programvara automatiskt via 
trådlöst nätverk och MySewnet™.
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Förbättrad tygmatning 
De 8 matningssegmenten (flest på marknaden) ger 
en enastående tygmatning och ett proffsigt resultat. 
Matartänderna har fått fler tänder vilket ger bättre 
grepp, och fler matartänder har lagts till framför 
nålen vilket ger bättre kontroll.

Svävande sömmar 
Med den här exklusiva sömnadstekniken kan du 
dekorera dina projekt med sömmar som ser ut 
att sväva ovanför tyget utan mellanliggande 
anslutningsstygn, vilket ger en unik handsydd 
effekt.

Utstrålande sömmar 
Sy dekorativa utstrålande sömmar jämnt fördelade 
längs en böjd linje.

Kantsömmar med spets 
Skapa skira spetskanter med tråd utan att gå till 
brodérläget.

Sömmar med tre, två och ett band 
Skapa dekorativa flerdimensionella effekter med 
våra vackra bandsömmar. Med den här patenterade 
tekniken vävs smala band in i specialsömmarna 
allteftersom du syr. De nya sömmarna med tre 
band finns endast på sy och brodérmaskinen 
creative icon™.

Kombinationssömmar 
Sy vackra dekorsömmar i två färger. Kombinations
sömmarna består av par med matchande sömmar 
som sys ovanpå varandra.

Förbättrad Stitch Creator™ 
Skapa nya 9 mmsömmar eller redigera de 
inbyggda sömmarna. Låt kreativiteten flöda!

Stitch Repeat 
I Stitch Repeat kan du välja mellan två olika 
alternativ: patchworkprogrammet och enkel
sömsprogrammet. Sy och brodérmaskinen 
PFAFF® creative icon™ kommer ihåg sömmens 
längd så att du kan sy den om och om igen. Du 
kan också ställa in det exakta antalet repetitioner 
av en söm eller kombination som du vill sy.

Över 800 sömmar 
Vid sidan om våra specialsömmar finns en mängd 
olika sömmar, bl.a. 9 mm dekorsömmar och 
maxisömmar med upp till 52 mm bredd.

Tapering på alla dekorsömmar 
Gör sömmen smalare i början och/eller slutet. 
Ändra vinkel på den avsmalnande sömmen för 
obegränsade kreativa möjligheter. Du kan till och 
med brodera vackra avsmalnande sömmar i 
brodérbågen.

Förbättrat elektroniskt knälyft 
Den här smarta funktionen har fått en ännu bättre 
och mer ergonomisk design. Höj pressarfoten med 
en enkel rörelse så att du har händerna fria att 
styra tyget.

Frihandssömnad 
Välj mellan 2 olika lägen för frihandsquiltning, 
målningseffekter och lagning.

Stygnbreddsbegränsning 
Begränsar stygnbredden till raksöm med nålen i 
mittläge för att förhindra att nålen går av när du 
använder en raksömsfot.

Sy med brodérenheten 
Växla från brodérläge till sömnadsläge utan att ta 
bort brodérenheten.

Stygnposition 
Flytta hela sömmen åt höger eller vänster så att du 
enkelt kan passa ihop dekorsömmar.

Stygntäthet 
Genom att avståndet mellan stygnpunkterna 
ändras kan tätheten ökas eller minskas utan att 
stygnlängden påverkas.

Automatisk pressarfotslyft 
Höjer pressarfoten direkt när du har valt nålstopp 
nere och/eller i slutet av en söm efter ett trådklipp.

6 inbyggda sömteckensnitt 
6 teckensnitt som kan kombineras i mönster
kombinationer samt ytterligare 2 monogram
teckensnitt som du kan använda för att sätta en 
personlig prägel på dina sömnadsprojekt.

Knapphål med sensormatic 
Knapphålsstolparna sys i ett enda steg och i 
samma riktning för bästa stygnkvalitet.

Spegelvänd sömmar 
Vänd sömmen vågrätt och/eller lodrätt för ännu 
fler kreativa möjligheter.

Tvillingnålsprogram 
Om du anger tvillingnålens storlek justeras 
stygnbredden automatiskt. Tvillingnålssömmen 
visas på skärmen.

Mönsteromstart 
Återgå till början av en söm eller kombination utan 
att göra om dina specialinställningar

Nålstopp uppe/nere 
Anger om nålen ska stanna i det övre läget eller 
nere i tyget när du behöver vända/vrida, syr 
applikationer etc.

Start/stopp-funktion 
Sy utan fotpedal. Gör det lätt att sy långa sömmar, 
sy på fri hand och brodera.
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Förbättrad Shape Creator™ 
Med funktionen Shape Creator™ kan du kombinera 
dekorsömmar eller broderier omedelbart och mer 
exakt och därmed skapa helt unika kanter och 
broderier. 

Applique Creator 
Välj bland mer än 20 olika former och 20 special
alternativ för applikationssömnad, eller använd en 
söm som redan finns på maskinen.

Mer än 800 broderimönster 
Maskinen har många inbyggda broderimönster för 
olika specialtekniker som är indelade i olika 
kategorier.

Precise Positioning 
Placera broderiet precis där du vill ha det. Du kan 
enkelt dela upp projektet i flera delar och skapa hur 
stora broderier som helst.

Sy broderi – översikt 
Kontrollera brodérinställningarna och gör eventuella 
ändringar innan du går vidare till Sy broderi.

Högre brodérhastighet 
Upp till 1 050 stygn per minut med perfekt resultat.

Klipp av hoppstygn 
Hoppstygn klipps av automatiskt och trådändarna 
dras till baksidan.

Spara automatiskt 
creative icon™ sparar med jämna mellanrum stygn
nummer och position när du broderar. På så sätt blir 
det lättare att gå tillbaka till exakt den punkt där du 
lämnade broderiet om du måste avbryta mitt i 
arbetet, eller vid ett eventuellt strömavbrott.

8 inbyggda brodérteckensnitt 
Alla teckensnitt finns i flera olika storlekar och 
inbegriper versaler, gemener, siffror och symboler.

Alla sömmar kan broderas 
Använd en brodérbåge för ett perfekt resultat och 
för att skapa unika mönster.

Ångra/gör om i redigera broderi 
Underlättar när du redigerar broderier.

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

3 brodérbågar medföljer 
creative™ 120 Square Hoop (120x120), creative™ 
Elite Hoop (260x200), creative™ Supreme Hoop 
(360x260).

QuickFont-program (kostnadsfri nedladdning) 
Använd datorn och QuickFontprogrammet för att 
skapa ett brodérteckensnitt från valfritt TrueType®
teckensnitt. Ladda ner programmet gratis på www.
pfaff.com/machine updates.

Program för visning och sortering av broderier 
Håll ordning på alla brodérfiler som är sparade på 
din dator, se broderier som bilder, skriv ut kataloger 
och mycket annat. Ladda ner programmet gratis på 
www.pfaff.com/machine updates.

creative signature™ brodérprogram 
Spegelvänd – Vänd mönster vågrätt och/eller 
lodrätt.

Rotera – Rotera med hög precision i steg om en 
grad.

Ändra storlek – Förstora eller förminska broderier. 
Stygnantalet räknas om automatiskt.

Ändra skala – Förstora eller förminska broderier 
utan att stygnantalet ändras.

Välj flera och gruppera – Välj ett eller flera mönster 
att redigera. 

Ändra färg – Ändra broderiets trådfärger direkt på 
skärmen.

Monokrom – Sy broderier i en enda färg utan stopp 
för färgbyte. 

Tråckla i bågen – Tråckla fast tyget mot ett 
mellanlägg i brodérbågen. Perfekt för sammet med 
flor och andra tyger som du inte vill spänna fast i 
brodérbågen. Två alternativ: tråckla runt hela bågen 
eller tråckla runt broderiet.

Färgblockssortering – Gruppera liknande färgblock 
för att förenkla trådhanteringen i sy broderi.

Slå ihop färgblock – Välj den här funktionen om du 
vill ta bort stoppen mellan identiska trådfärger så att 
broderiet sys snabbare.

Ändra sömnadsordning – Ställ in önskad sömnads
ordning när du broderar flera motiv i samma 
brodérbåge.
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