
Exclusive SEWING ADVISOR™

Välj tyg och sömnadsteknik så ställer funktionen Exclusive 
SEWING ADVISOR omedelbart in allting åt dig. 

Exklusivt tillbehörs-kit
Exklusivt tillbehörs-kit med fem tillbehörsfötter: Öppen 
pressarfot, Kantstickningsfot, Pressarfot för dolt blixtlås, 
1/4"-quiltfot och Transparent passpoalfot ingår.

Inbyggda sömmar och teckensnitt
Välj mellan 160 olika sömmar med en bredd på upp till 7 mm och 
tre inbyggda teckensnitt – de kreativa möjligheterna är oändliga!

Grafisk display 
All information du behöver visas på skärmen. Se sömmen och 
eventuella justeringar i naturlig storlek innan du börjar sy.

Perfekt balanserade knapphål
Den automatiska knapphålsmätaren syr perfekta knapphål i 
ett steg, om och om igen. Då båda sidorna av knapphålet sys i 
samma riktning blir knapphålen jämna och perfekt balanserade. 

Start/stopp-funktion
Smidigt att sy utan fotpedalen, med jämn hastighet. Tryck på 
start/stopp för att börja sy eller för att stanna. Perfekt för att sy 
rader med dekorativa sömmar, quiltsömmar och knapphål samt 
underlättar för användare med fysiska begränsningar.
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Stor sömnadsyta
Stor sömnadsyta på 200 mm för krävande 
syprojekt.

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

Automatisk upphämtning av undertråd
Undertråden behöver inte hämtas upp innan du 
börjar sy. 
 
Utformad och konstruerad i Sverige 
Limited Edition för att fira HUSQVARNA VIKING 
150-årsjubileum. HUSQVARNA VIKING har 
konstruerat och tillverkat symaskiner med överlägsen 
kvalitet och banbrytande teknik i över 150 år. 

Inbyggd nålträdare
Nålen träs snabbt och smidigt. Trädningen 
underlättas och du behöver inte anstränga ögonen. 

LED-belysning
Tre LED-lampor lyser upp nålområdet och 
sömnadsytan som underlättar när du syr och 
minskar ansträngning för ögonen eftersom det 
inte uppstår så många skuggor. LED-lamporna har 
också lång livslängd, vilket minimerar behovet av 
underhåll på symaskinen.

Spara i “Mina sömmar” 
Spara egna söminställningar och program i fyra 
permanenta minnen som du kommer åt snabbt 
och enkelt.

Spegelvändning i sidled
Sömmen kan vändas i sidled, vilket ger ännu fler 
kreativa möjligheter. 

Spolning av undertråd via nålen
När du spolar undertråd direkt via nålen behöver 
du inte trä om maskinen. Spolningen stoppas 
automatiskt när spolen är full.

29 nålpositioner 
Flytta sömmen åt vänster eller höger för 
exakt placering när du syr raksöm – 29 olika 
nålpositioner. Perfekt för olika typer av 
kantstickning, sömnad ”i diket” eller quiltning.

Förlängda stödlinjer på stygnplåten
Gör det enkelt att kantsticka, fålla och sy 
nyttosömmar. Sy till vänster eller höger om nålen. 
Stygnplåten har stödlinjer förlängda till 40 mm på 
båda sidor av nålen. 

Program för att sy i knappar
Det har aldrig varit enklare att sy knappar.

Tvillingnålssäkerhet
Ange storleken på den tvillingnål du använder. 
Stygnbredden begränsas automatiskt, vilket 
förhindrar att nålen går av. 

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

12 språk
Förklaringar direkt på skärmen: Välj mellan 12 olika 
språk (bland annat engelska, franska, italienska, 
tyska och spanska) i SET Menu (inställningar).
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