
Maak de mooiste creaties
MET DE DESIGNER RUBY™ 90 NAAI- EN BORDUURMACHINE



Ontdek een wereld vol creatieve mogelijkheden 

met o.a. directe toegang tot de mySewnet™ Library 

rechtstreeks op het capacitieve touchscreen van de 

DESIGNER RUBY™ 90 naai- en borduurmachine. 

Toonaangevende, gebruiksvriendelijke 

borduursoftware*, maak verbinding met de 

mySewnet™ Library en kies uit duizenden 

hoogwaardige borduurmotieven*. Gebruik wifi om 

verbinding te maken met de blog, library en apps.

INGEBOUWDE INSPIR ATIE 
METMYSEWNET™

Onze toonaangevende JoyOS ADVISOR™ staat altijd klaar 

om u te helpen. Navigeer eenvoudig door de 

stap-voor-stap instructies voor technieken zoals het 

inzetten van ritsen en het naaien van kragen. Ontdek ook 

complete naai- en borduurprojecten inclusief uitgebreide 

instructies, technieken en borduurmotieven, allemaal in 

de machine ingebouwd. 

JoyOS ADVISOR™ MET 
STAP-VOOR-STAP TUTORIALS 

* mySewnet™ borduursoftware en de toegang tot de mySewnet™ Library is 
optioneel en als extra verkrijgbaar. Vraag uw dealer.

Maak unieke projecten met het innovatieve 

lintborduurapparaat dat op de DESIGNER RUBY™ 90 

naai- en borduurmachine kan worden gebruikt. Het 

optionele lintborduurapparaat begeleidt en borduurt 

lint probleemloos in alle richtingen.

BRENG UW PROJEC TEN NA AR EEN 
NIEUW NIVEAU MET
LINTBORDUURWERK 

Het maken van unieke en persoonlijke creaties gaat sneller en eenvoudiger 

dan ooit met de innovatieve en gebruiksvriendelijke technologie van de 

DESIGNER RUBY™ 90 naai- en borduurmachine. 

Maak van ieder project iets prachtigs
Intuïtieve functies zorgen ervoor dat u minder tijd 
kwijt bent aan instellingen en meer tijd over heeft 
om weg te dromen. 

Laat uw creativiteit de vrije loop met een groot 

werkgebied met meer dan 310 mm rechts van de 

naald en meer dan 140 mm hoogte voor grote en 

dikke projecten.

RUIMTE OM TE CREËREN 

Met een intuïtief ergonomisch ontwerp, een nog betere 

machine-stabiliteit en een groot, tablet-achtig capacitief 

touchscreen van 10,1" (217x136 mm) is de 

DESIGNER RUBY™ 90 naai- en borduurmachine gebouwd 

voor uw gemak. 

MA AK HET U GEMAKKELIJK 

Naai door dikke stof en meerdere lagen met superieure 

elektronische naaldkracht. 

ULTIEME DOORSTIKKR ACHT  

Het deLuxe™ Stitch System biedt de perfecte draadtoevoer, 

ongeacht de draad of stof die wordt gebruikt. Besteed 

minder tijd aan machine-instellingen maar krijg altijd 

resultaten van hoge kwaliteit met automatische 

draadhoeveelheids- of draadspanningscontrole. 

PROBLEEMLOZE DR A ADTOEVOER



Met één druk op een toets wordt uw naald 
ingeregen en bent u klaar om te naaien. 

Geniet van het automatische 
inrijgen 

Gebruik de meer dan 800 
ingebouwde steken en gepatenteerde 
HUSQVARNA® VIKING® naaitechnieken 
zoals pop-up steken, pailletsteken, 
applicatiesteken, decoratieve 
garensteken en themasteken.

Wissel uw steken af

Het EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM 
controleert automatisch en 
doorlopend de stofdikte en maakt 
de benodigde aanpassingen van 
boven- en onderaf, voor een 
perfect gelijkmatig transport.

Perfect stoftransport, 
elke keer opnieuw Met grotere* klossen kunt u een 

langere tijd naaien zonder 
onderbrekingen.
*in vergelijking met eerdere DESIGNER RUBY™ modellen  

Naai langer achter elkaar

Borduur grote projecten met de bijgeleverde 
DESIGNER™ Royal 360x260 mm borduurring 
of nog grotere met de optionele 360x350 mm 
DESIGNER™ Majestic Hoop, de grootste uit 
de branche.

Meer dan levensgrote
borduurmotieven

Met het grote capacitieve touchscreen van 
10.1" (217x136 mm) kunt u eenvoudig uw 
borduurmotieven aanpassen, instructies 
volgen en verbinding maken met 
mySewnet™. Veeg, knijp en spreid, net als 
op een tablet.

Een wereld vol mogelijkheden

Met onze ingebouwde uitschuifbare 
garenstandaard kunt u met grotere 
garenklossen werken zonder dat u extra 
accessoires hoeft te gebruiken.

Pak het groots aan met de 
uitschuifbare garenstandaard

Designer Ruby 90

De verlichting van het werkgebied, die 
eenvoudig kan worden bediend met 
toetsen op de voorkant van uw machine, 
is ontwikkeld door verlichtingsexperts die 
gebruik hebben gemaakt van 
revolutionaire ledtechnologie. Hierdoor 
ziet u de steken in echte kleuren en 
vrijwel zonder schaduwen. 

Stap in de schijnwerpers 



•   U heeft toegang tot meer dan 650 ingebouwde 

borduurmotieven en nog tot duizenden 

borduurmotieven meer in de mySewnet™ Library*.

•   De ingebouwde borduurmotieven bevatten 30 speciale 

borduurtechnieken. Er zijn meer borduurmotieven 

beschikbaar in de mySewnet™ Library.

Laat uw fantasie de vrije loop met de handige ontwerpfuncties van de DESIGNER RUBY™ 90 
naai- en borduurmachine. 

DESIGNER RUBY 90
Ontdek meer met de

Expressief borduren  

•   Plaats uw borduurmotieven en laat ze perfect op elkaar 

aansluiten met de functie Design Positioning.

•   Gebruik de functie Borduurmotief plaatsen in de gratis 

mySewMonitor™ app om uw in de borduurring gespannen 

project op het scherm te zien voor eenvoudigere plaatsing.

Perfecte plaatsing van uw borduurmotieven

•   Borduursnelheden tot 1.000 steken/minuut.

•   Geavanceerde borduurprogramma's, waaronder Design 

Shaping, Applicatie ontwerpen en rijgopties.

Ontdek top-borduurfuncties

•   Pas borduurmotieven aan op het scherm, inclusief het 

bewerken van de kleur en het veranderen van de 

borduurvolgorde.

•   Borduurmotieven roteren, spiegelen, schalen, 

vergroten/verkleinen, verplaatsen, groeperen en de 

groepering opheffen.

Maak het persoonlijk

•   Maak foto's met uw tablet of smartphone en maak er met 

de gratis QuickDesign™ app borduurmotieven van.

* mySewnet™ borduursoftware en de toegang tot de mySewnet™ Library is 
optioneel en als extra verkrijgbaar. Vraag uw dealer. Zet herinneringen om in borduurmotieven
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husqvarnaviking.com

•  mySewnet™ verbinding - Cloud, Library, Blog, apps en 
meer.

•  Capacitief tablet-achtig touchscreen van 
10.1"  (217x136mm)

•  Heldere ledverlichting die eenvoudig met 
gebruiksvriendelijke toetsen op de voorkant van de 
machine, kan worden ingesteld.

•  Ergonomisch ontwerp

•  Maximale machine-stabiliteit

•  JoyOS ADVISOR™ met interactieve tutorials, de 
gebruikershandleiding en meer.

•  Geschikt voor het optionele lintborduurapparaat

•  Draadhoeveelheidsysteem – deLuxe™ Stitch System

•  Hoge naaldkracht

•  Volledig automatische draadinsteker 

•  Exclusieve gepatenteerde steektechnieken

•  Meer dan 800 steken, tot 54 mm breed

•  Toegang tot meer dan 650 ingebouwde 
borduurmotieven

•  Groot werkgebied, meer dan 310 mm breed en 140 
mm hoog

•  Design positioning voor een nauwkeurige plaatsing 
van borduurmotieven

•  Applicatie ontwerpen om applicaties te maken op 
het scherm

•  Hoge borduursnelheid, tot 1.000 steken/minuut

•  Naaisnelheid tot 1.050 steken/minuut

•  Borduurmotieven aanpassen op het scherm

•  Design Shaping om vormen te maken van 
borduurmotieven of steken

•  Twee rijgopties voor borduurmotieven

•  Smart Save

•  Knoopsgaten en decoratieve steken borduren in de 
borduurring

•  Naaien met de borduureenheid bevestigd

•  Inclusief drie borduurringen

•  Vier borduurringposities

•  Met tas voor de borduureenheid en hoes voor de 
machine

•  Automatisch sprongsteken afsnijden

•  Inclusief verwisselbare boventransportvoet 

•  Rechtstiksteekplaat en sensor

•  Plaats voor grote garenklos

•  29 naaldposities

•  Drie Free Motion-instellingen

•  6 naailettertypes

•  Free-Motion naaien met decoratieve steken

•  Steekbalans voor multi-richtingssteken

•  Tapering op alle decoratieve steken

•  Boven- en onderdraadsensors

•  Automatische persvoetlichter

•  Lichtgewicht aluminium frame uit één stuk

•  Grotere spoel om langere periodes te naaien

•  Roterende grijper die niet vastloopt

•  Twee USB-poorten

•  Aangepaste accessoiredoos met unieke vakjes 
(naaivoeten op alfabetische volgorde, 
rechtstiksteekplaat en knoopsgatsensorvoet)

•  Leest meerdere borduurmotiefformaten

•  Geschikt voor het multifunctionele voetpedaal

•  Ontworpen en ontwikkeld in Zweden

GEAVANCEERDE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES, WAARONDER: 

Start het avontuur en ontdek de DESIGNER RUBY™ 90 naai- en borduurmachine bij
uw officiële HUSQVARNA® VIKING® dealer.

Droom weg bij het maken van uw project, zonder daarbij 
te verdwalen, met behulp van de innovatieve 
DESIGNER RUBY™ 90 naai- en borduurmachinefuncties 
die speciaal zijn ontworpen voor een probleemloze 
naai- en borduurervaring. 


