
naai- en borduurmachine

Uw mooiste  
creatie moet nog  
worden genaaid!



De DESIGNER SAPPHIRE™ 85 naai- en borduurmachine 
beschikt over het beste ecosysteem uit de naaimachinebranche en 
is de eerste machine in zijn klasse met wifi-verbinding waardoor 
u de machine overal kunt updaten en borduurmotieven kunt 
overbrengen.** 

• WiFi toegang - Overal verbonden. Breng uw borduurmotieven
draadloos over tussen verschillende apparaten, verken de
gratis mySewnet™ apps en mis nooit meer een machine-update
dankzij de uitgebreide wifi-mogelijkheden. De automatische
wifi machine-updates zijn een toonaangevende functie.**

• mySewnet™ Library* - Kies uit duizenden hoogwaardige
borduurmotieven vanuit het comfort van uw luie stoel of  direct
vanaf  het scherm van de DESIGNER SAPPHIRE™ 85 naai-  

  en borduurmachine dankzij de allereerste mySewnet™ Library** 
streamingdienst voor borduurmotieven.*

• mySewnet™ Software - Overweeg een abonnement op de 
eerste en enige cloudgebaseerde softwareservice om 
borduurmotieven op uw computer te bewerken en te maken.

• mySewnet™ Blog - Geniet van interessante en inspirerende
HUSQVARNA® VIKING® berichten, rechtstreeks op het
scherm van uw machine. De mySewnet™ Blog biedt een live feed
van nieuwe ideeën met projecten, borduurmotieven en meer.

• mySewMonitor™ App - De mySewMonitor™ app maakt gebruik
van de nieuwste technologieën en geeft real-time meldingen
van uw machine op uw telefoon of  tablet, om u te laten weten
wanneer u uw draadkleur moet wijzigen of  als uw borduurwerk
is afgerond. De app beschikt ook over Design Placement
mogelijkheden. Span uw project in de borduurring, neem er een
foto van en stuur deze naar uw machine om snel en nauwkeurig
een borduurmotief  of  decoratieve steek in de borduurring te
kunnen plaatsen.

Slim naaien

• mySewnet™ Cloud - Maak een gratis mySewnet™ cloud account
aan voor het gebruik van handige apps, het overbrengen van
borduurmotieven en meer.

• QuickDesign™ App -Maak in een handomdraai
borduurontwerpen vanaf  uw smartphone of  tablet. Stuur uw
nieuwe ontwerp rechtstreeks naar uw mySewnet™ cloud account.

• JoyOS ADVISOR™ App - Neem de JoyOS ADVISOR™ functie
overal mee naartoe. Het is alsof  u uw machine bij u heeft!

• Gratis Project Creator webservice - Maak en deel uw favoriete
naai- en borduurprojecten met vrienden en andere naailiefhebbers.

De unieke mogelijkheden van de HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER SAPPHIRE™ 85 naai- en 
borduurmachine zullen u inspireren om de meest mooie creaties te maken. U zult al snel in 
de ban raken van de vele toonaangevende functies en de geavanceerde technologie.

*Voor het streamen van borduurmotieven is een maandelijks abonnement nodig.

DESKUNDIGE HULP
De toonaangevende JoyOS ADVISOR™ functie van de 
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 naai- en borduurmachine biedt meer 
uitleg op het scherm en geeft meer naaiadviezen dan elke andere 
machine in zijn klasse.**   

• Interactieve stapsgewijze uitleg - Leer hoe u verschillende
technieken kunt naaien zoals ritsen, kragen, zomen, enz. Een
bibliotheek met uitleg over naaien, borduren en quilten is
ingebouwd in uw machine.

• Naai-instructies - Inspirerende naai- en borduurprojecten met alle
benodigde instructies, steken en borduurmotieven zijn beschikbaar
op het scherm.

• Gemakkelijk toegankelijke gebruikershandleiding - Open de
volledige gebruikershandleiding rechtstreeks op de machine met het
pictogram voor eenvoudige toegang. Zoek naar een onderwerp
waar u meer over wilt weten. De gebruikershandleiding is altijd
up-to-date.

• Handleiding versteviging - Hulp bij het kiezen van de juiste
versteviging voor uw project.

• Snelstartgids - Leer hoe u uw machine snel kunt instellen voor
basis naai- en borduurwerk

• Accessoiregids - Volledige set-up en instructies voor een aantal van
onze meer geavanceerde accessoires.

BESTE IN ZIJN KLASSE 
De DESIGNER SAPPHIRE™ 85 naai- en borduurmachine is 
de enige machine in zijn klasse met een capacitief  touchscreen.**  
Navigeer eenvoudig door verschillende schermen met multi-touch 
bewegingen zoals op uw smartphone of  tablet. 

• Borduurmotieven slepen en neerzetten op het scherm. Ga door
tutorials (uitleg) en instructies, bewerk borduurmotieven en meer
met multi-touch bewegingen. Zoom, draai, knijp, veeg en spreid.

• Een groot capacitief  kleuren touchscreen van 177 x 99 mm met
hoge resolutie (1024x600) is perfect voor het bekijken van
borduurmotieven of  steken.

• Toegang tot de meest gebruikte tools voor eenvoudige bewerking
met de Slimme Toolbox.

• Gebruiksvriendelijke interface met alles binnen handbereik.

• Vergroot de lettergrootte om vermoeide ogen te verminderen.

Made for Sewers, by Sewers™



GELIJKMATIG TRANSPORT 
VAN STOFLAGEN
De meegeleverde verwisselbare 
boventransportvoet is 
ontworpen om lagen stof  en/
of  tussenvulling gelijkmatig 
te transporteren en is perfect 
voor quilten, het naaien van 
fluweel, elastische stoffen, leer 
en stoffen die een nauwkeurige 
patroonafstemming vereisen.

UW NAAIWERK 
VERLICHTEN
Ontworpen om gelijkmatig 
licht te geven over het hele 
werkgebied met behulp 
van LED-technologie 
en lichtgeleidingsoptiek. 
Bekijk stof  en steken in de 
ware kleuren.

GROOT 
NAAIOPPERVLAK
Naai eenvoudig grote 
quilts, woonaccessoires 
en kledingstukken met 
een naaioppervlak van 
bijna 250 mm.

PERFECT UITGEBALANCEERDE 
KNOOPSGATEN
De eenstaps-knoopsgatsensor-
voet naait automatisch elke keer 
perfecte eenstaps-knoopsgaten.
Knoopsgaten worden aan beide 
kanten in dezelfde richting 
genaaid voor gelijkmatig uitge-
balanceerde knoopsgaten. Maar 
liefst 15 knoopsgatstijlen.

ROYALE BORDUURMOTIEVEN
Maak grotere borduurmotieven 
dan elke andere machine in zijn 
klasse met de meegeleverde 
DESIGNER™ Royal Hoop 
(360x200 mm). Breid uw creati-
viteit nog verder uit en borduur 
met het grootste borduurgebied 
uit de branche met de optionele 
360x350 mm DESIGNER™ 
Majestic Hoop (hier afgebeeld)**

KRACHTIG VERMOGEN
Elektronische naaldkracht 
levert superieure resultaten bij 
het naaien van zware stoffen of  
meerdere lagen.

SNEL NAAIEN
Voltooi uw projecten 
in een mum van tijd! 
Borduur tot 1.000 
steken per minuut, en 
naai 1.050 steken per 
minuut.

250MM

103MM

SLIM VAN BOVEN TOT 
ONDER
Ontvang een melding 
wanneer uw onderdraad bijna 
op is zodat u een geschikt 
moment kunt vinden om 
uw spoel te vervangen. 
Draadsensoren waarschuwen 
u wanneer uw spoel bijna leeg 
is of  de bovendraad breekt.

DE VRIJHEID VAN FREE-
MOTION
Kies uit 3 Free-Motion 
instellingen (Free-Motion 
verend, Free-Motion 
zwevend, Free-Motion 
rulervoet) om fantastische 
resultaten te behalen. Maak 
elk project uniek door 
verschillende decoratieve 
steken te gebruiken in de 
Free-Motion modus.

203MM



GEPATENTEERDE EN EXCLUSIEVE 
STEEKTECHNIEKEN
Maak van elk project iets bijzonders en gebruik de exclusieve 
gepatenteerde steektechnieken met dimensionale elementen die 
moeiteloos genaaid kunnen worden en onweerstaanbaar zijn. 
• 680 steken (tot 54 mm breed)
• Exclusieve steektechnieken:

• Pop-upsteken^

• Pailletsteken^

• Applicatiesteken^ 

• Decoratieve garensteken
• Themasteken

• Maar liefst 5 programmeerbare lettertypes met zowel
hoofdletters als kleine letters.

Naai uw mooiste creatie met exclusieve steken en borduurmotieven die in de 
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 naai- en borduurmachine zijn ingebouwd.

MEER DAN 620 BORDUURMOTIEVEN
Eindeloze mogelijkheden om creatief  te zijn. 
• Meer dan 620 ingebouwde borduurmotieven, met 30 speciale
technieken.

• Ingedeeld in categorieën voor het snel en gemakkelijk vinden
van een borduurmotief.

• 8 borduurlettertypes, variërend in grootte van 10 - 80 mm.

AANPASSING OP HET SCHERM 
• Geavanceerd borduurmotief  plaatsen - De DESIGNER
SAPPHIRE™ 85 naai- en borduurmachine heeft de meest
nauwkeurige, geavanceerde borduurmotiefplaatsing in zijn
klasse.** Plaats en combineer uw borduurmotieven met deze
functie voor nauwkeurige steekpunten.

• Borduurmotieven aanpassen - Wijzig en pas
borduurmotieven op het scherm aan.
• Combineer meerdere borduurmotieven
• Roteren, afbeelding spiegelen, schalen, formaat wijzigen,

verplaatsen
• Kleuren bewerken
• Borduurmotieven groeperen en groepen opheffen
• Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren
• Wijzig de borduurvolgorde
• Kleurblok sorteren
• Kleurblok samenvoegen
• Monochroom

• Design Shaping - Creëer vormen, herhaal bestaande
borduurmotieven of  steken in Design Shaping voor
onbeperkte nieuwe borduurmotieven. Pas uw geselecteerde
borduurmotieven of  steken automatisch aan langs
verschillende vormen en lijnen.

• Applicatie ontwerpen - Maak applicaties direct op het scherm
van uw machine, geen extra software nodig.
• Kies uit ingebouwde vormen zoals een hart, bloem, letters

en meer.
• Maak uw applicatie af  met verschillende steekopties voor
een uniek resultaat.

deLuxe™ STITCH SYSTEM
Het moeiteloze unieke deLuxe™ Stitch System zorgt voor 
een perfecte draadtoevoer voor hoogwaardige steken aan 
beide zijden van de stof, ongeacht garen- of  stofsoort. De 
perfecte oplossing voor metallic of  andere speciale garens. 
• Draadhoeveelheid - Detecteert de dikte van de stof  en
verdeelt de optimale hoeveelheid draad voor elke steek,
levert hoogwaardige resultaten aan beide zijden van de
stof.

• Draadhoeveelheid of  draadspanning - Kies tussen
draadhoeveelheid of  draadspanning voor specifieke
technieken/accessoires.

PERFECT GELIJKMATIG STOFTRANSPORT
De EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-functie detecteert 
automatisch de dikte van uw stof  en past het transport aan 
terwijl u naait.

SENSORVOETLICHTER
• De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog
gebracht voor iedere naaitechniek.

• Vier standen: omlaag, draaien, omhoog en extra hoog.
• De transporteur wordt automatisch verzonken bij de
extra hoog positie voor maximale ruimte om dikke
stoffen en quilts gemakkelijk onder de voet te schuiven.

SENSORVOET DRAAISTAND 
• Automatische draaistand met de naald omlaag voor direct
draaien, eenvoudig appliqueren en quilten.

• U heeft uw handen vrij om de stof  te begeleiden.
• De draaistand zweeft boven de stof  en past zich onder de
voet aan de dikte van de stof  aan. Het naaien van projecten
met verschillende diktes is een fluitje van een cent!

SENSORVOETDRUK
De naaivoet registreert doorlopend de dikte van de stof  en 
past automatisch de naaivoetdruk aan, voor een gelijkmatig 
stoftransport van alle soorten stoffen. 

RECHTSTIKSTEEKPLAAT EN SENSOR
De rechtstiksteekplaat en sensor zijn de perfecte 
combinatie voor rechte steken met speciale accessoires of  
borduurmotieven. Bevestig de rechtstiksteekplaat en de 
machinesensor waarschuwt u als u een andere steek dan een 
rechte steek in het midden selecteert.

^Geeft aan dat er patent is aangevraagd



husqvarnaviking.com

U BENT DE DESIGNER
De DESIGNER SAPPHIRE™ 85 naai- en borduurmachine 
laat al uw dromen werkelijkheid worden! Of  u nu 
gedetailleerde, gecompliceerde ontwerpen maakt, motieven 
borduurt of  nieuwe ontwerpcombinaties maakt met uw 
decoratieve steken, er is geen project of  idee te groot voor uw 
meer dan levensgrote verbeelding. 

BELANGRIJKSTE BORDUURFUNCTIES:
• Meegeleverde DESIGNER™ Splendid Square Hoop,

120x120mm
• Meegeleverde DESIGNER™ Crown Hoop, 260x200mm
• Meegeleverde DESIGNER™ Royal Hoop, 360x200mm
• Er zijn verschillende optionele borduurringen leverbaar

waaronder de DESIGNER™ Majestic Hoop (borduurmotieven
tot 360x350 mm)

• Meer dan 620 borduurmotieven, met 30 speciale technieken.
• 8 borduurlettertypes, variërend in grootte van 10 - 80 mm.
• Borduurmotief  plaatsen
• Design Placement met de mySewMontior™-app
• Borduurmotieven aanpassen:

• Voeg meerdere borduurmotieven toe en lijn ze eenvoudig uit
• Roteren, spiegelen, schalen, formaat wijzigen, verplaatsen
• Kleuren bewerken
• Borduurmotieven groeperen en groepen opheffen
• Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren
• Wijzig de borduurvolgorde
• Kleurblok sorteren
• Kleurblok samenvoegen
• Monochroom

• Design Shaping, 10 verschillende vormen
• Applicatie ontwerpen, 45 ingebouwde vormen, 6 verschillende

steekopties
• Twee rijgopties voor borduurwerk
• Smart Save
• Welkom bij het instelvenster voor borduren
• Borduren van knoopsgaten en decoratieve steken in de

borduurring
• Automatisch sprongsteken afsnijden
• Taperen in de borduurring

BELANGRIJKSTE NAAIFUNCTIES: 
• deLuxe™ Stitch System
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 

• HUSQVARNA® VIKING® exclusieve steektechnieken
waaronder pailletsteken, themasteken en andere gepatenteerde
dimensionale steken

• 680 steken (tot 54 mm breed) en 5 naailettertypes, met zowel
hoofdletters als kleine letters

• Verwisselbare boventransportvoet inbegrepen
• 9 naaifunctietoetsen (naald omhoog/omlaag, start/stop, stop,

fix, automatische draadafsnijder, achteruit, snelheid, naaivoet
omhoog, naaivoet omlaag)

• 15 uitgebalanceerde, eenstaps-knoopsgatstijlen
• Rechtstiksteekplaat en sensor
• 3 Free-Motion instellingen: verend, zwevend, rulervoet
• 29 naaldposities
• Steek positioneren
• Instelbare stekenbalans
• Tapering van decoratieve steken, 32 steken met verschillende

hoekopties
• Naaien uit de vrije hand met decoratieve steken

BELANGRIJKSTE MACHINEFUNCTIES:
• mySewnet™ functie met cloud-opslag, draadloze overbrenging van

borduurmotieven en updates
• Toegang tot de mySewnet™ Library rechtstreeks vanaf  het scherm
• Toegang tot verschillende gratis apps en webservices
• JoyOS ADVISOR™-functie met uitleg en meer
• 8” capacitief  kleuren touchscreen met hoge resolutie

(1024x600)
• Groot naaioppervlak met een werkoppervlak van bijna 250 mm
• Maximaal  94 NWT pulserende naaldkracht
• LED-verlichte werkruimte
• Hoge borduursnelheid met maximaal 1.000 steken/minuut
• Boven- en onderdraadsensoren
• Multifunctioneel voetpedaal mogelijk
• Volledige gebruikershandleiding op het scherm met zoekfunctie
• Automatische updates
• Slimme Toolbox met toegang tot de meest gebruikte tools door

één druk op de toets
• Realtime en stopwatchklok
• Afzonderlijke motor voor het opwinden van de spoel
• Rechtstreeks opspoelen door de naald
• USB-poort
• Roterende grijper die niet vastloopt
• Ontworpen en ontwikkeld in Zweden
• Liniaal van 41 cm op de basisplaat met knoopmeter
• Harde kunststof  beschermkap inbegrepen
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** De beste functies in zijn klasse in vergelijking met Brother DreamCreator XE VM5100, Babylock Journey, Bernina 590E en Janome Horizon Memory Craft 1400.

naai- en borduurmachine




