
Hemligheten bakom

skönheten!
BRILJANT NOGGRANNHET I VARJE FUNKTION
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En kunglig klänning
som döljer glimrande

hemligheter
Den här fantastiska klänningen har specialdesignats för sy- och 

brodérmaskinen HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND 

Royale™ och visar prov på vår sömnadsstudios utsökta hantverk och 

Forsknings- och Utvecklingsavdelningens innovationsförmåga. Tack 

vare ett avancerat deLuxe™ Stitch System har vi enkelt dekorerat 

klänningen med specialtrådar i mängder. Här presenterar vi också det 

senaste: den patentsökta tekniken dimensionssömmar med vilken du 

kan skapa unika applikationssömmar som resulterar i nya, hänförande 

vackra dekorationer.

FÖLJ MED BAKOM KULISSERNA

Vår kungliga klänning kombinerar material och sömnadstekniker 

som tidigare varit svåra och tidsödande, bl.a. användning av tunna 

material, sammet och broderi med metalltråd. Låt medarbetarena 

på HUSQVARNA VIKING® i Sverige visa hur maskinen DESIGNER 

DIAMOND Royale™ gör det enklare och effektivare än någonsin att 

uttrycka sig kreativt.

Låt dig inspireras!
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Upplev det biljanta med sy- och brodérmaskinen 
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND Royale™ 
på www.husqvarnaviking.com. 
Där hittar du tips och tricks och sömnadsinstruktioner för 
de fantastiska DESIGNER DIAMOND Royale™-projekten.  
Alla broderier medföljer maskinen.
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Sy- och brodérmaskinen DESIGNER DIAMOND Royale™ från 
HUSQVARNA VIKING® ger fantastiska resultat. Den är helt intuitiv och har innovativa 
funktioner som inte fi nns på någon annan maskin. Man kan inte göra annat än älska den!

FANTASTISK INNOVATION
• Använd den branschunika, patentsökta tekniken dimensionssömmar för att fästa 

applikationstyg eller skapa pop-up effekter med fantastiska resultat. 

• Tack vare den medföljande övermataren med utbytbara pressarfötter blir matningen 

jämn och perfekt när du quiltar eller syr i elastiska material, tyger med lugg eller skinn.

• Skapa vackrare broderier än någonsin med färre justeringar, även med svårhanterliga 

metalltrådar, tack vare branschunika deLuxe™ Stitch System.

• Navigera intuitivt på den optimala interaktiva skärmen, nu med större visningsvinkel och 

skarpare färger.

• Välj mellan ett stort antal inbyggda former och skapa applikationsbroderier på ett ögonblick 

med den nya funktionen Skapa applikation. 

• Tack vare funktionen Design Positioning kan du enkelt placera broderier där du vill ha 

dem.

FANTASTISK KAPACITET
• Den generösa sömnads- och brodérytan underlättar stora sömnadsprojekt. 

• Välj mellan hundratals olika sömmar och exklusiva broderier i vår

 DESIGNER™ Selection. 

FANTASTISK ANVÄNDARVÄNLIGHET
• Unika EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ känner av tygets tjocklek så att du får en perfekt och 

jämn matning. 

• Funktionerna SEWING ADVISOR® och EMBROIDERY ADVISOR™ ger inbyggd hjälp när du 

behöver den som bäst. 

• Din DESIGNER DIAMOND Royale™-maskin minskar broderitiden med 20 % eller mer* – en 

perfekt tidsbesparare för alla broderier.

• Funktionen Smart Save sparar dina broderiprojekt även vid ett plötsligt strömavbrott. 

UPPGRADERA TILL 

Bästa tänkbara standard

* Jämfört med maskinen DESIGNER DIAMOND deLuxe™. Den faktiska tiden beror på brodérbågen och broderitypen. 
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ULRIKA STRÖMBERG
FOU-CHEF, HUSQVARNA VIKING®

Vi är mycket stolta över vår nya sy- och brodérmaskin 

DESIGNER DIAMOND Royale™. Under utvecklingen av vår mest 

innovativa och avancerade sy- och brodérmaskin har vi lyssnat 

på tusentals sömnadsentusiaster runt om i världen. Vårt mål 

var att se till att användarna får en maskin som syr varje stygn 

med stor omsorg.
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Perfektion

NIKLAS WIDELL
GRAFISK DESIGNER, HUSQVARNA VIKING®

DESIGNER™ Selection ger dig oändliga kreativa möjligheter med mer än 1 100 vackra sömmar och bokstäver, upp till 
54,6 mm breda med sidmatning, samt hundratals broderier.

“ “Vi ville utmana oss själva och skapa det mest 

användarvänliga grafi ska gränssnittet. Den nya skärmen 

har ett bredare visningsfält, tydligare färger och större 

kontrast som förbättrar användarvänligheten. Du kan 

också navigera mer intuitivt vid sömnad, redigering och 

broderi.



DEN OPTIMALA INTERAKTIVA SKÄRMEN 
– Stor och användarvänlig färgpekskärm med vidvinkel. 

Den optimala interaktiva skärmen har mycket hög upplösning så att du ser styg-

nen och broderiet i häpnadsväckande detalj. Förutom den imponerande storleken 

och visningsvinkeln på 180o  är skärmen också lätt att navigera på vilket gör att 

du kan fokusera på skaparglädjen.  

Använd pekpinnen eller en USB-ansluten mus (tillbehör), för att välja funktioner, 

sömmar eller information. Det går på ett kick! All information på skärmen är lätt 

att se och förstå.

Du kan enkelt redigera och anpassa dina 
broderier på skärmen – ångra och göra om, 

gruppera och avgruppera, sortera och slå 
ihop färgblock eller ändra 

broderiernas storlek. 
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Sömmar så vackra att du 
aldrig vill sluta sy 

En granskning av klänningens alla vackra detaljer 
visar tusentals perfekta stygn och att alla 
som älskar att sy klarar av varje steg av själva 
sömnadsprocessen.



DEN BRANSCHUNIKA TEKNIKEN DIMENSIONSSÖMMAR 
– Lägg till underbara applikations- och struktursömmar på dina sömnadsprojekt. 

Den patentsökta tekniken dimensionssömmar på sy- och brodérmaskinen 

DESIGNER DIAMOND Royale™ ger dig fantastiska möjligheter att skapa 

vackra applikations- och pop-up-sömmar Maskinen har 26 dimensionssömmar: 

applikationssömmar och pop-up-sömmar samt kombinationer av dessa två typer. 

Alla är sidmatningssömmar med inbyggt stoppkommando. Sömmarna är otroligt 

vackra och väldigt roliga att använda – du kommer att vilja sy dygnet runt! 

BARBARA BRINDZIK
SPECIALIST PÅ SÖMNADSTEKNIKER, HUSQVARNA VIKING®

När du syr en applikations- eller pop-up-söm stannar maskinen automatiskt när det är dags 
att infoga en bit dekortyg. Klipp bort allt överfl ödigt tyg när du har sytt färdigt hela sömmen.  
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“ “Det är med stor glädje vi presenterar en helt ny 

sömnadsteknik – dimensionssömmar – på vår nya  

premiummaskin. Med de nya applikationssömmarna kan du 

lägga till tyg eller göra pop-ups för att få unika dekorativa 

effekter som ger dina sömnadsprojekt det där lilla extra.



DELUXE™ STITCH SYSTEM 
– Vackrare broderier enklare än någonsin. 

Unika HUSQVARNA VIKING® deLuxe™ Stitch 

System matar övertråden på två olika sätt: 

trådspänning och trådmatning. Systemet 

väljer automatiskt den bästa metoden för 

bästa balans mellan över- och undertråden 

så att det blir så enkelt som möjligt för dig. 

Resultatet blir fantastiskt vackra sömmar 

på båda sidor av tyget, oavsett tyg eller 

trådtyp. Det bästa av allt? Du kan till och med 

använda de mest svårhanterliga metall- och 

slivertrådar och få perfekta slutresultat – 

kreationer som gnistrar och glimrar mer än 

någonsin.

En dold juvel

ANDERS ANDERSSON
TEKNISK PRODUKTCHEF, HUSQVARNA VIKING® 

För att resultatet ska bli bra måste du 
kunna se sömnadsprojektet och 

arbetsytan tydligt. 
Systemet Adjustable E LIGHT™ 

består av två rader lysdioder med lång 
livslängd som enkelt kan justeras i ljusstyrka 

och färg för att ge bästa möjliga 
sömnadsmiljö eller tygrefl ektion. 
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“ “Sy- och brodérmaskinen DESIGNER DIAMOND Royale™ 

matar automatiskt svårhanterliga trådar, t.ex. 

metalltrådar, helt perfekt. Vårt patenterade deLuxe™ 

Stitch System förfi nar den kreativa processen och ger 

imponerande resultat på båda sidor av tyget, utan att 

du behöver lägga tid på att fi njustera inställningarna.
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Att brodera på organza är dokumenterat 
svårt, men tack vare deLuxe™ Stitch 
System fi nns det inte längre någon 
anledning att undvika tunna tyger.

www.husqvarnaviking.com ~11~
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Klänningens dragkedja syddes fast utan problem med 
hjälp av HUSQVARNA VIKING® pressarfot för dolt 
blixtlås (tillbehör). Ännu fl er tillbehör som hjälper dig 
att skapa proffsiga resultat fi nns på 
www.husqvarnaviking.com.

Tack vare maskinens design fi nns det gott om plats för sömnad vilket gör det smidigare att sy 
stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg. Sömnadsytan är nästan 250 mm bred.

Symaskinen DESIGNER DIAMOND Royale™ levereras 
med en övermatare med utbytbara pressarfötter som är 
utformad så att lager med tyg och/eller vadd matas jämnt. 
Övermataren är perfekt för quiltning och när du syr i 
stretchtyger, tyger med lugg, skinn och tyger som kräver 
noggrann mönsterpassning.

CARINA THAVELIN
PRODUKTSPECIALIST OCH SÖMNADSEXPERT, HUSQVARNA VIKING®

För att du ska slippa tidsödande trådklippning klipper 
det automatiska trådklippet av hoppstygnen i 
broderiet och drar ner tråden till tygets avigsida.
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“

“

Sammet är ett svårhanterligt material. Övermataren 

med utbytbara pressarfötter håller dock alla typer av tyg 

på plats vilket gör sömnaden mycket enklare.
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Brodera stora, fantastiska broderier utan att spänna 
om tyget i brodérbågen! Den extra stora brodérbågen 
DESIGNER™ Majestic Hoop
(tillbehör) har måtten 360 x 350 mm. 

Överträffa dig själv!
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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
– Känner av tygets tjocklek och ger en perfekt, jämn tygmatning. 

Den fantastiska tekniken EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 

känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och 

anpassar inställningarna så att matningen blir helt jämn. 

När du trampar lätt på fotreglaget eller trycker på en knapp 

sänker och höjer Sensor System pressarfoten automatiskt. Tack 

vare det extra höga lyftläget blir det lättare att få in tjocka tyger 

eller quiltar under pressarfoten. Med funktionen Nål nere 

och du slutar sy känner sensorsystemet av tygets tjocklek och 

pressarfoten höjs precis lagom för att du ska kunna vrida tyget 

och ändra sömnadsriktning.

Förstklassig sömnad 
med sensorsystemet

Allt handlar om detaljerna. Maskinen anpassar 
inställningarna automatiskt, till och med för de allra 
tunnaste tygerna. Tyllunderkjolen ger klänningen volym. Vi 
använde HUSQVARNA VIKING® passpoalfot (tillbehör) 
längs kanterna för att ge klänningen ett skräddat utseende.



www.husqvarnaviking.com ~15~

FUNKTIONERNA SEWING ADVISOR® OCH EMBROIDERY 
ADVISOR™ 
– Automatiska inställningar och expertråd som ger perfekta 
sömnads- och broderiresultat. 

Ange tygval, tygtjocklek och sömnadsteknik så sköter 

funktionen SEWING ADVISOR® alla inställningar av 

söm, stygnbredd, stygnlängd, trådmatning/-spänning och 

pressarfotstryck åt dig. Funktionen rekommenderar också 

pressarfot samt nåltyp och nålstorlek. 

Funktionen EMBROIDERY ADVISOR™ 
lämnar inget åt slumpen. Den rekommenderar 
nål, mellanlägg och tråd när du anger tygets typ 
och tjocklek. Du får också tips om broderier 
med specialtyger och specialtrådar. 

Sömnadsinstruktioner för den dramatiska 
DESIGNER DIAMOND Royale™-masken 
fi nns på www.husqvarnaviking.com.
Broderiet medföljer maskinen.



Broderierna på klänningen DESIGNER DIAMOND 
Royale™ är inspirerade av kungliga juveler. De sys 
med en mängd olika specialtrådar och inbegriper 
tekniker som Thread Velvet. 

Maskinen DESIGNER DIAMOND Royale™ har 
högre brodérhastighet som minskar broderitiden 
med 20 % eller mer*. Den tid du sparar kan du 
lägga på att brodera ännu mer!

Funktionen Design Positioning gör det lätt att 
placera broderier med fantastisk precision. 
Det har aldrig varit enklare att sammanfoga stora 
broderier. 

Smart Save-funktionen sparar automatiskt möns-
terplaceringen och alla dina inställningar 
om broderiprocessen avbryts.
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Oändliga broderimöjligheter

*Jämfört med maskinen DESIGNER DIAMOND deLuxe™. Den faktiska tiden beror på brodérbågen och broderitypen. 
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Quiltlycka
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Innovationer som tekniken EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™ och de exklusiva funktionerna SEWING 
ADVISOR® och EMBROIDERY ADVISOR™ gör maskinen 
DESIGNER DIAMOND Royale™ till rena rama drömmen 
för quiltare. 

Är prinsessan Emelie en framtida 
quiltdrottning? Sömnadsinstruktioner för 
quilten fi nns på 
www.husqvarnaviking.com. 

Med funktionen Skapa applikation kan du 
på ett ögonblick skapa originella 
broderier på skärmen. Välj bland en mängd 
olika inbyggda former – hjärtan, blommor, 
bokstäver m.m. – och skapa applikationer som 
quiltens romerska siffror.

BRODÉRPROGRAM SOM EXTRA 
TILLBEHÖR
– Skapa egna broderier på datorn. 

Den här avancerade brodérprogramva-

ran ger dig oändliga kreativa möjlighe-

ter och gör att du kan sätta en personlig 

prägel på dina broderier. Finns för både 

pc och Mac®. Programmet 

fi nns i följande versioner: 

• HUSQVARNA VIKING® Embroidery 

för pc

• TruTruEmbroidery™ för Mac®

  

E:t och de andra bokstäverna på  

Emelies quilt (se bilden till vänster) har 

skapats med brodérprogrammet för att 

ge en personlig touch. 

Läs mer om hur du kan skapa  

personliga broderier på 

www.husqvarnaviking.com.



Den fantastiska SENSOR SYSTEM™-tekniken fungerar som en 
hjälpande hand. När du börjar sy sänks pressarfoten automatiskt och 
tygtjockleken känns av. Dina händer behöver aldrig släppa tyget. Stanna 
med nålen nere i tyget, i vridläget, så höjs pressarfoten till rätt vridhöjd 
och du kan justera quilten.

Action shot!



Övermataren med utbytbara pressarfötter är utformad så att fl era 
lager tyg och vadd matas jämnt från både ovan- och undersidan av 
quilten.

Med den medföljande HUSQVARNA VIKING® raksömsstygnplåten 
med sensor blir raksömmen perfekt och välbalanserad. Din 
DESIGNER DIAMOND Royale™-maskin meddelar om du försöker 
välja en annan söm än raksöm när stygnplåten för raksöm används.

Tack vare DESIGNER DIAMOND Royale™-maskinens utformning fi nns det gott om plats för sömnad och stora tyger.
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Släpp loss kreativiteten 
Upptäck alla innovativa tillbehör från HUSQVARNA VIKING® som sparar tid 

och gör det enklare än någonsin att sy, brodera och quilta med proffsiga resultat.

Brodera Endless-broderier med Mega Endless 
Hoop (tillbehör), skapa vackra hålsömsmönster med  
Skärnålskit för cutworkbroderi (tillbehör) eller 
upptäck sömnadsglädjen med pressarfötter för olika 
specialtekniker.

Botanisera bland våra tillbehör på 
www.husqvarnaviking.com

WWW.MYEMBROIDERIES.COM 
– Broderier och inspiration online. 

HUSQVARNA VIKING® bjuder in dig till 

världens mest spännande broderi-webbshop!  

Myembroideries.com är alltid öppen för dina 

kreativa idéer. 
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Kom med i 
HUSQVARNA VIKING®-

familjen 

Branschledare 

Obegränsade möjligheter 

Oöverträffad användarvänlighet 

Maximal bekvämlighet och tidsbesparing 

Stort utrymme och många funktioner 

Svensk design sedan 1872 

Inspirerande utbildningar och kurser 

Sprider sömnadsglädje 

Besök din återförsäljare!

Läs mer om klänningen DESIGNER DIAMOND Royale™ 
på www.husqvarnaviking.com

www.husqvarnaviking.com ~23~
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MASKINEGENSKAPER
• deLuxe™ Stitch System
• Stor optimerad, interaktiv pekskärm med hög upplösning
• Adjustable E LIGHT™
• Inbyggd nålträdare
• Undertrådsavkännare
• Spolning av undertråd via nålen
• Inbyggda hjälpfunktioner (snabbhjälp och informationsmeny)
• Anslut USB-enheter till maskinen
• Helautomatisk elektronisk trådspänning
• Elektronisk hastighetskontroll med helt inställbar hastighet
• Automatisk sänkning av matartänder
• Två förlängda stödlinjer på stygnplåten på båda sidor om 
 nålen

BRODERIFUNKTIONER
• Funktionen Skapa applikation
• Stort brodérområde: 360 x 350 mm  
 En extra brodérbåge behövs.
• Hög brodérhastighet (upp till 1 000 v/min)
• Design Positioning
• Funktionen EMBROIDERY ADVISOR™
• Automatisk trådklipp av hoppstygn och automatisk 

trådklipp
• Smart Save
• 380 broderier ingår
• 4 inbyggda brodérteckensnitt i tre olika storlekar
• Redigera och anpassa motiv på skärmen
• Design Shaping
• Tapering i brodérbåge
• Sy knapphål och dekorsömmar i brodérbågen
• Bestäm broderiordning
• Välj, gruppera och avgruppera motiv
• Sortering och ihopslagning av färgblock
• Ändra storlek och skala
• Support för INSPIRA™ skärnålar
• Tråckla fast tyget i brodérbågen
• Rotera en grad i taget
• Enfärgade eller fl erfärgade broderier
• Info brodértid
• Redigera färg
• Ändra bakgrundsfärg i broderi
• Multiformat-broderier
• Lättåtkomlig spole

SÖMNADSFUNKTIONER
• Övermatare med utbytbara pressarfötter medföljer
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
• Raksömsstygnplåt med sensor
• Funktionen SEWING ADVISOR®

• Stor sömnadsyta
• Frihandssömnad med valfri söm
• Taperingsfunktion
• Start/stopp-knapp – sy utan fotreglage
• Nålstopp uppe/nere
• FIX- och STOP-funktion
• Spegelvändning i längd- och sidled
• Omedelbar och låsbar backmatning
• Mönsteromstart

SÖMMAR
• Dimensionssömmar
• 7 mm stygnbredd
• Sidmatning som ger upp till 54,6 mm breda sömmar
• Mer än 1 100 sömmar, bland annat:
• Nyttosömmar, 16 olika knapphål, quiltsömmar, Dekorsömmar  
 och 6 programmerbara alfabet
• Perfekt balanserade knapphål med den automatiska 
 knapphålsmätaren
• Egna minnen, spara i Mina sömmar (48 minnen)
• 29 nålpositioner
• Sömplacering

DETTA MEDFÖLJER OCKSÅ MASKINEN 
DESIGNER DIAMOND ROYALE™:

•  12 pressarfötter med klicksystem
•  DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm
•  DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm
•  DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm
På www.husqvarnaviking.com kan du ladda ner programvara för 
maskinkommunikation, för att organisera, skapa brodérteckensnitt 
och mycket mer.

Formgiven och konstruerad i Sverige

Besök närmaste HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare eller www.husqvarnaviking.com
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