ALLE DISSE
SYPROSJEKTENE
FINNER DU PÅ
NETTET!
• Koselige puter
• Lampeskjerm i alle
regnbuens farger

Mitt rom
		 Min stil

• Veggteppe med cupcake i 3D
• Gardiner med pomponger
• Skjorte med dekorasjoner
www.husqvarnaviking.com/jade20

Sy og skap en kreativ tilværelse

UTSTYRT FOR EN NY LIVSSTIL

Designet i Sverige

FUNKSJONER FOR SYING

MASKINFUNKSJONER

• 200 mm syområde

• Tilbehørsskuff med unik utforming

• Start/stopp-funksjon

• 7 originale HUSQVARNA VIKING®trykkføtter til å klikke på medfølger

• Sømguide
• 82 vakre 7 mm brede sømmer
• Et stort utvalg av valgfritt tilbehør
• Nålstopp oppe/nede
• Trykkfotanbefaling-knapp
• Ett-trinns knapphull

• Innebygd nålitræer
• Vis trykkfotanbefalinger
• Spolen spoles gjennom nålen
• LED-lamper
• LED-display

• Valg for hastighet

Et smart, innebygd rom for
oppbevaring!

• Senkning av transportører
• Frihåndssying med en hvilken som helst søm
• Speilvend motivet sideveis
• 29 nålstillinger
• Presset på trykkfoten kan justeres

Du finner alle detaljer om funksjonene
på husqvarnaviking.com/jade20

Opplev JADE™ 20-symaskinen hos din
nærmeste HUSQVARNA VIKING®-forhandler.

w w w .h u s q v a r n a v i k i n g . c o m

Trykkføtter til å klikke på og av gjør
det enkelt å bytte trykkfot.
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JADE™ 20-symaskinen min har et elegant og moderne
design. Praktisk lagring av alt tilbehør i tre innebygde
rom. Den tar seg godt ut fra alle kanter.

JEG HAR KLART DET, OG DET KAN DU OGSÅ!
JADE™ 20 passer perfekt til en som er nybegynner på symaskinen.
I lokket finnes det en praktisk sømguide. Jeg finner bare frem
til stofftype og syteknikk, så ser jeg hvilken søm som er mest
egnet og hvilke innstillinger som vil gi meg best mulig resultat.
Ved hjelp av sømguiden kan jeg sy på alle typer stoffer.

DET FØRSTE STEGET

Lag deg ditt eget unike rom!
Da jeg flyttet til den lille hybelleiligheten min, ville jeg gjerne skape et hjem med et ekte,
personlig preg. Heldigvis fant jeg en symaskin som kunne hjelpe meg med å sette
drømmene mine ut i livet! Ved hjelp av JADE™ 20-symaskinen har ideene mine blitt til
fargerike kreasjoner. Sømguiden viser meg hvordan jeg skal stille inn maskinen for alle typer
søm – passer perfekt for en nybegynner som meg. Maskinen har også et stort syområde,
som er svært praktisk når du skal sy store prosjekter. Med over 80 sømmer kan jeg lage
unike syprosjekter uten stans.
GJØR DITT ORDINÆRE
SYPROSJEKT TIL EN LEKKER
KREASJON
Med de 82 nytte- og pyntesømmene kan du
gi det aller meste et personlig preg. Bruk dem
til å skape din egen stil når du syr klesplagg,
håndklær, putetrekk m.m.
Start/stopp-funksjonen sørger for syhastigheten holder seg konstant. Dette er viktig
når du syr pyntesømmer som krever en jevn
syhastighet. Hastigheten kan justeres etter
ønske.

Det er så utrolig moro å sy! Jeg kan sette
ideene mine ut i livet, og bruke stoffer, farger
og mønstre som gjenspeiler personligheten
min i rommene rundt meg. Ulike sømmer og
teknikker krever bruk av ulike trykkføtter.
JADE™ 20 leveres med 7 ulike trykkføtter som
dekker det grunnleggende behovet og mer til.
Dette gjør det enkelt å lage knapphull og falder
eller sy i glidelåser.
HUSQVARNA VIKING® tilbyr et stort utvalg
trykkføtter og annet valgfritt tilbehør. Jeg kan
øke sykunnskapene og syferdighetene mine
for å oppnå alt hva hjertet måtte begjære!

GJØR SYOMRÅDET TIL DITT EGET
Med et syområde på 200 mm (8 tommer) har du
god plass til å sy store prosjekter, som lappetepper,
interiørtekstiler og klesplagg. Det kom virkelig godt med
å ha så god plass da jeg skulle sy pomponger på en
gardin, og ikke minst da jeg laget
cupkake-veggteppet. Dette to
av de tingene som har bidratt
til å gjøre denne lille
leiligheten til et
koselig hjem.
Forlengelsesplate fås kjøpt som valgfritt tilbehør

