
Artificiell intelligens
När du sätter på någon av de medföljande pressarfötterna 
meddelar maskinen om den är kompatibel med den valda sömmen. 
Den säger också till om pressarfoten inte sitter som den ska.

Röststyrning*

Världens första och enda symaskin med röststyrning. Handsfree-
kommandon ger dig som syr större flexibilitet att utforska dina 
mest kreativa idéer.
Fungerar med Alexa™.
”Alexa, be creative icon™ 2 att visa mig alla bandsömmar.”

Projektor: Förhandsvisa söm
Du kan enkelt förhandsgranska det du tänker sy på tyget. 
Sömmen hamnar på exakt rätt plats samtidigt som du sparar tid.

PROJEKTOR: Rutnät och stödlinjer
Överliggande hjälplinjer med justerbara vinklar och rutnät med 
justerbara storlekar i sömnadsläget.
 
Projektor: Placera broderi
Projicera bilden av ditt broderi på det fastspända tyget för enkel 
placering. Använd funktionen Precise Positioning för att finjustera 
placeringen. Du kan enkelt dela upp projektet i flera delar och 
skapa broderier av optimal storlek.

Kan anslutas till mySewnet™

Utveckla din kreativitet med sömlös navigering mellan maskinens 
skärm, datorn och mobilen. En 90-dagars mySewnet™ PLATINUM 
provprenumeration ingår utan kostnad.

 mySewnet™ Library^

  mySewnet™ Library innehåller flera tusen vackra färdiga 
broderier, allt från blommor och typsnitt till naturmotiv och 
mycket mer.

 mySewnet™ blogg
  Få inspiration och lär dig mer genom nya artiklar, projekt och 

nyheter varje månad.

 mySewnet™-appen 
  Ladda ner gratisappen och anslut telefonen till maskinen. 

Stygnsätt foton var du än befinner dig, få maskinuppdateringar 
i realtid och mycket mer.

 mySewnet™ Cloud
  100 MB lagringsutrymme i molnet utan kostnad. Alla filer 

sparas på en och samma plats direkt från maskinens skärm.

creative™ Embellishment Attachment**

Du broderar band, pärlor eller garn direkt och exakt på tyget 
eftersom creative™ embellishment attachment ser till att materialet 
hamnar på rätt plats. Det här är det första tillbehöret på 
marknaden som automatiskt syr fast olika slags material.
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V I K T I G A  F U N K T I O N E R  O C H  F Ö R D E L A R

S Y -  O C H  B R O D É R M A S K I N

™

*Alexa™ eller andra smarta enheter krävs för röststyrning men ingår ej.
**Extra tillbehör 
^ Prenumeration krävs efter 90 dagar.



Styrka, stabilitet och precision
creative icon™ 2 har ett kraftigt nåltryck (150 N) vilket gör det 
enklare att sy i kraftiga material. Bottenplattan är konstruerad för 
att minska vibrationer och förbättra stabiliteten.

Förbättrad Original IDT™

Inbyggd dubbelmatning (IDT™) från PFAFF® ger en otroligt 
jämn tygmatning ända från start och ser till att sömmarna blir 
perfekta.

Exklusiva sömnadstekniker
Skapa unika projekt med hundratals sofistikerade sömmar, 
bland annat exklusiva och patentskyddade sömnadstekniker 
som svävande sömmar, utstrålande sömmar, bandsömmar 
med ett, två eller tre band, kantsömmar med spets och 
kombinationssömmar.

Patentskyddad ActivStitch™-teknik
Sensorerna känner av tygets tjocklek och olika 
sömnadsinställningar och reglerar trådmängden så att balansen 
blir perfekt mellan över- och undertråd. Perfekt resultat på båda 
sidor av tyget.

BRODERI
 
Marknadens största brodérbåge för 
maskinbroderi
Med inkluderade creative™ Grand Dream Hoop, som är 
marknadens största brodérbåge för maskinbroderi, får du 
plats med stora broderier utan att du behöver spänna om tyget 
(360 x 350 mm).

Precise Positioning
Använd funktionen Precise Positioning för att finjustera placeringen. 
Du kan enkelt dela upp projektet i flera delar och skapa broderier 
av optimal storlek.

873 inbyggda broderier 
Välj bland ett stort antal inbyggda broderier och 33 olika 
specialtekniker. 

Shape Creator™ 
Kombinera dekorsömmar eller broderier direkt och skapa unika 
bårder och mönster med större precision. 

Appliqué Creator
Skapa applikationsbroderier på skärmen med Appliqué 
Creator. Välj bland mer än 20 olika former och 20 
specialalternativ för applikationssömnad, eller använd en 
förinställd söm.

creative signature™ brodérprogram
Redigera broderier på skärmen för att anpassa ditt projekt, 
förhandsgranska olika alternativ och underlätta själva sömnaden 
utan att använda annan programvara.

Sy broderi – översikt
Här kan du förhandsgranska alla brodérinställningar innan du 
börjar sy och ändra dem innan du öppnar Sy broderi.

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

Automatiskt trådklipp av hoppstygn
Hoppstygn klipps av automatiskt och trådändarna dras till 
baksidan, vilket innebär att du slipper göra det.

Spara automatiskt 
creative icon™ sparar med jämna mellanrum stygnnummer 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.

Brodera valfri söm
Du kan brodera sömmar i brodérbågen för perfekta resultat och 
för att skapa unika broderier.

Ångra/gör om i Redigera broderi
Genom att ångra/göra om redigeringsåtgärder i läget Redigera 
broderi kan du enkelt korrigera eventuella misstag.

4 brodérbågar ingår 
• creative™ Grand Dream Hoop (360 x 350 mm)
• creative™ Supreme Hoop (360 x 260 mm)
• creative™ Elite Hoop (260 x 200 mm)
• creative™ 120 Square Hoop (120 x 120 mm)

Brodérbågsläge
Flytta brodérbågen till olika positioner för att se den aktuella 
stygnpositionen eller för att lättare komma åt olika delar av 
broderiet.
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Sömnad
806 sömmar
Förutom våra specialsömmar finns en mängd olika sömmar, bl.a. 
9 mm dekorsömmar och maxisömmar med upp till 52 mm bredd.

Stitch Creator™

Skapa nya 9 mm-sömmar eller redigera inbyggda sömmar. Låt 
kreativiteten flöda! 

Upprepa söm
Sy ett exakt antal sömmar så att det passar perfekt på ditt projekt. 
Från och med nu behöver du inte längre räkna stygn eller gissa. 

Tapering för dekorsömmar
Gör sömmen smalare i början och/eller slutet. Ändra vinkel på 
den avsmalnande sömmen så att den ser ut precis som du vill. 
Du kan till och med brodera vackra avsmalnande sömmar i 
brodérbågen.

Fyra lägen för frihandssömnad 
Fyra lägen nära till hands. Oavsett om du quiltar på fri hand, 
använder linjaler, trådmålar eller gör lagningar blir slutresultatet 
alltid imponerande.

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

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

Elektroniskt knälyft
Höj pressarfoten smidigt med det elektroniska knälyftet så att du 
kan ha båda händerna på tyget.

Stygnpositionering
Med en enkel justering anpassar du sömplaceringen efter en 
punkt på tyget eller pressarfoten.

Stygntäthet 
För att sömmen ska få önskad stygntäthet kan du öka eller 
minska stygntätheten utan att stygnlängden påverkas eftersom 
maskinen noggrant kontrollerar avståndet mellan stygnpunkterna.

Sensormatic knapphålsmätare
Sy knapphål med professionellt utseende i ett enda steg.

Spegelvändning av sömmar 
Spegelvänd sömmar så att de får rätt riktning för ditt projekt. 
Sömmen kan vändas sidledes och/eller längdledes vilket ger 
ännu större kreativa möjligheter.

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

Nålstopp uppe/nere 
Ange om nålen automatiskt ska stanna i det övre läget eller nere 
i tyget vid vändning, applikationssömnad och annat.

Start/stopp-knapp
Sy utan fotpedal. Gör det enkelt att sy långa sömmar, sy på fri 
hand och brodera.

Stygnbreddsbegränsning
Funktionen stygnbreddsbegränsning förhindrar att nålen går av. 
Stygnbredden begränsas till raksöm med nålen i mittläge när du 
använder en raksömsfot. 

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

Förbättrad tygmatning
Perfekt tygmatning oavsett vilket material som används.

Trådklipp
Över- och undertråden klipps av automatiskt och trådändarna 
dras till tygets baksida.
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MASKIN
Inbyggt Hjälpcenter
Inbyggda tekniker och interaktiva övningar för dragkedjor,  
fållar, kragar, volanger, muddar, quiltning och mycket mer. 

10,1-tums pekskärm
Extra stor, interaktiv pekskärm med anpassningsbart gränssnitt 
som lockar till ännu större kreativitet.

Stor sömnadsyta
Extra stor sömnadsyta där du får plats med quiltar och andra 
stora projekt. 310 mm (12,2 tum) x 140 mm (5,51 tum)

Automatisk nålträdare
Helautomatisk nålträdare för snabb och effektiv trädning.

Extra stor undertrådsspole
Sy längre utan avbrott med extra stora undertrådsspolar.

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

Sensor för över- och undertråd 
Avkännare för över- och undertråd meddelar om övertråden  
går av eller om undertråden håller på att ta slut. 

Separat motor för undertrådsspolning 
Du kan spola ny undertråd samtidigt som du syr eller broderar.

Uppdateringsbar programvara
Uppdatera maskinens programvara automatiskt via trådlöst 
nätverk och mySewnet™.

Trasselfri roterande gripare
Trasselfri roterande gripare förhindrar att trådar fastnar i spolområdet.

Tillbehör som ingår 
Maskinen levereras med 12 olika pressarfötter för alla 
grundläggande sömnadstekniker och två stora stygnplåtar: en 
standardplåt med sömmarkeringar till vänster och höger om 
nålen och en raksömsstygnplåt med ett enda hål och indexerade 
markeringar för bättre precision och kontroll.

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.

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
Maskinen har två USB-uttag som ger dig möjlighet att överföra 
broderier och uppdateringar.

Guide för maskininställningar
Guiden för maskininställningar visar steg för steg hur du ställer 
in maskinen, vilket gör det enklare för dig att komma igång med 
dina projekt.

Väska till brodérenhet ingår
Transportera, förvara och skydda brodérenheten.

Extra tillbehör
Det finns ett stort antal extra tillbehör, bland annat Fotpedal 
med flera funktioner, creative™ Embellishment Attachment och 
mycket mer.


