
ominaisuudet

LOISTAVAT



Innovaatioita, 
josta syntyy uusi  

saumuri-  
kokemus.

HUSQVARNA VIKING®  

HUSKYLOCK™ -saumurit ovat 

innovatiiviisia niin ominaisuuksiensa 

kuin muotoilunsakin suhteen.  

Monet uudet oivallukset takaavat  

vaivattoman ompelukokemuksen ja 

aina yhtä ammattimaisen  

ompelutuloksen.

Mikä tärkeintä, ihastut varmasti 

HUSQVARNA VIKING® -saumurin 

voimaan ja suorityskykyyn.  

Ajattele, mitä kaikkea voitkaan luoda 

omin käsin, kun apunasi on  

HUSQVARNA VIKING® -saumuri.



Innovaatioita, 
josta syntyy uusi  

saumuri-  
kokemus.

LOISTAVAT

ominaisuudet
ja muotoilu
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SuoritySkyky yhdiStyy avaraan tilaan

• Suuri ompelutaso tekee tilaa kookkaille projekteille.**

• Jatkopöytä lisää ompelutilaa ja helpottaa kankaan syöttämistä.**

• Kaksi LED-valoa valaisee työtason, joten ompelu sujuu vaivatta ja  
 silmiä rasittamatta.*

ammattimainen ompelutuloS vaivattomammin kuin  

koSkaan

• Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® on verraton ompeluapulainen.*

• Langoitus-dvd opastaa sinua vaihe vaiheelta, joten langoittaminen  
 sujuu nopeasti ja kätevästi. 

• Laajennettu Infojärjestelmä antaa lisätietoa eri ompeleiden  
 käytöstä.*

innovaatioita, joiSta Syntyy uuSi SaumurikokemuS

• Suuri graafinen kosketusnäyttö näyttää todellisessa koossa valitun  
 ompeleen ja sen säädöt.*

• Upeat hyöty- ja koristeompeleet innostavat sinut  
 ennenkokemattomaan luovuuteen.

* Vain malli HUSKYLOCK™ s25.
** Vain mallit HUSKYLOCK™ s25 ja s21.

PARAS OMPELUKUMPPANI
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Nämä upeat vaatteet ja sisustustekstiilit ovat kaukana tavanomaisesta. Niin myös 

HUSKYLOCK™-saumurit, jotka suoriutuvat yhtä moitteettomasti sekä sisäsaumoista että 

helmapäärmeistä. Ne innostavat sinut suunnittelemaan ainutkertaisia luomuksia, joissa 

HUSKYLOCK™-saumurin käyttömukavuus ja ompelun ilo pääsevät oikeuksiinsa. Olitpa sitten 

aloitteleva saumaaja tai kokenut konkari, HUSQVARNA VIKING® -saumuriperheestä löytyy se 

oikea. Paras ompelukumppani odottaa juuri sinua.
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HUSKYLOCK™ s21 -saumurissa 
on 21 ommelta.

HUSKYLOCK™ s15 -saumurissa 
on 15 ommelta.

HUSKYLOCK™ s25 -saumurissa on 25 ommelta.
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~ S U O R I T U S K Y K Y ~

Avaraa tilaa  
    ihanille luomuksille
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avara ompelutila 
– Suuret tilkkutyöt, kodintekstiilit ja vaatteet tarvitsevat tilaa. 
HUSKYLOCK™ s25- ja s21-saumureissa sitä on runsaasti  

myös neulojen oikealla puolella. 

Suuren pinnan päällä kankaan syöttö sujuu helpommin ja  

entistä tarkemmin. HUSKYLOCK™ s25- ja s21-saumurien  

mukana toimitetaan myös kookas jatkotaso, joka antaa  

kaivattua lisätukea suurille ompelutöille ja kankaille. 
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kaksi leD-valoa

– Hyvä valo langoitusta ja ompelua varten. 
HUSKYLOCK™ s25:n kaksi LED-valoa valaisevat  

ompelualueen tehokkaasti. Näet kaikenväriset kankaat 

ja langat kunnolla mihin aikaan päivästä tahansa. 

HUSKYLOCK™ -paidan,  
-liivin ja -vyön ompeluohjeet  

löydät osoitteesta  
www.husqvarnaviking.com
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~ M U K A V U U S ~

Rennosti 
  modernilla tekniikalla
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HUSKYLOCK™ -topin  
ja -shortsien ompeluohjeet  

ovat osoitteessa
www.husqvarnaviking.com

Mukavat tohvelit saumurilla. Hiuslaskoskoristeinen toppi ja kirjotut  
olkaimet.

Saumuriompeleilla koristeltu neulekori  
ja taskut puikkoja varten.
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seWiNG aDvisor® 

– Helppoa ja vaivatonta. Ei enää arvailua!

HUSKYLOCK™ s25 -saumurin ainutlaatuinen  

SEWING ADVISOR® säätää välittömästi valitulle  

ompeleelle sopivan tikin pituuden, differentiaalisyötön  

ja langankireyden ja antaa mun muassa neulasuosituk-

sen. Valitse ommeltava kangas, niin asetukset muuttuvat 

automaattisesti.  

laNGoitusopas-DvD 

– Nopea ja helppo langanpujotus.  
Sujauta HUSKYLOCK™ -langoitusopas-dvd tietokoneeseesi.  

Animoitu dvd opastaa sinua vaihe vaiheelta saumurin  

langoituksessa. 

laaJeNNettu iNfoJÄrJestelmÄ

– Yksityiskohtaista tietoa napin painalluksella.

HUSKYLOCK™ s25 -saumurin laajennetussa  

Infojärjestelmässä on kolme otsikkoa – Käyttö, Vinkkejä  

ja Kankaat. Saat lisätietoa ompeleiden käytöstä, vinkkejä  

ammattimaisesta ompelusta sekä kangassuosituksia.

 

   www.husqvarnaviking.com ~7~

Saumuriompeleet ovat niin moitteettomia, että nurja puoli voi olla 
myös työn oikealla puolella.
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~ I N N O V A A T I O ~

Iloitse täydellisestä 
      viimeistelystä
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GraafiNeN kosketusNÄYttÖ 

– Näe ompeleen luonnollisessa koossa sekä kaikki sen säädöt. 
HUSKYLOCK™ s25:n graafinen kosketusnäyttö on oivallus, joka helpottaa  
ompelua ratkaisevasti. Näet aina nykyiset säädöt ja tiedot ompeleesta. 
Ompeleet ja asetukset on helppo valita kevyellä kosketuksella. 

kauNiit ompeleet

– Ammattimainen ompelutulos ja näyttävät yksityiskohdat. 
Leikkaa, yhdistä, huolittele, koristele käden käänteessä - oikea ommel 
löytyy joka kankaalle!  
Kaikissa kolmessa HUSKYLOCK™ -saumurissa on 3- ja 4-lankaiset 
ompeleet saumaamiseen ja huolitteluun. Kevyt huolittely syntyy  
2-lankaisilla ompeleilla. HUSKYLOCK™ s2 ja s21 sisältävät lisäksi  
ketjutikin ja peitetikin (6 mm ja 3 mm), joilla yhdistäminen ja  
päärmääminen sujuvat ammattimaisesti.  
 HUSKYLOCK™ s25 -saumurissa on 5-lankainen varmuustikkki, joka  
on tuttu teollisista valmisvaatteista. 

leveä 2-lankainen tasosauma 
Joustavien kankaiden yhdistämiseen koristeompeleella, 
jossa joko tasosauman puoli tai tikapuuommel tulee 
työn oikealle puolelle.

kapea 2-lankainen reunaommel 
Ohuiden kankaiden reunahuolitteluun.

keveä 2-lankainen yliluottelu 
Kaunis viimeistely vaatteisiin ja kodin  
tekstiileihin.

kapea 2-lankainen huolittelu  
Ohuiden ja keskivahvojen kankaiden yhden  
kerroksen reunahuolitteluun.

leveä 2-lankainen huolittelu 
Ohuiden ja keskivahvojen kankaiden yhden  
kerroksen reunahuolitteluun.

2-lankainen kiertopäärme 
Ohuiden kankaiden reunahuolitteluun. Kaunis viimeis-
tely silkkihuiveihin, tyynyröyhelöihin ja lautasliinoihin.

kapea 2-lankainen yliluottelu 
Kaunis viimeistely ohuisiin kankaisiin.

2-laNkaiset ompeleet

kapea 3-lankainen tasosauma 
Joustavien kankaiden yhdistämiseen ompeleella, jossa joko  
tasosauman puoli tai tikapuuommel tulee työn oikealle puolelle.

leveä 3-lankainen tasosauma 
Joustavien kankaiden yhdistämiseen ompeleella, jossa joko 
tasosauman puoli tai tikapuuommel tulee työn oikealle puolelle.  

kapea 3-lankainen reunaommel 
Ohuiden kankaiden reunahuolitteluun, silkkihuivit, tyynyrö-
yhelöt ja lautasliinat.

3-lankainen kiertopäärme 
Ohuiden kankaiden reunahuolitteluun, silkkihuivit, 
tyynyröyhelöt ja lautasliinat.

3-lankainen joustava ommel 
Erityisen joustavien kankaiden ompeluun.

leveä 3-lankainen simultaanitikki 
Kahden joustavan kankaan yhdistämiseen tai yhden 
ohuen tai keskivahvan kankaan yliluotteluun.

leveä 3-lankainen simultaanitikki 
Kahden joustavan kankaan yhdistämiseen tai yhden 
ohuen kankaan yliluotteluun.

leveä 3-lankainen huolittelu * 
Ohuiden kankaiden reunahuolittelu.

leveä 3-lankainen huolittelu * 
Ohuiden kankaiden reunahuolittelu.

3-laNkaiset ompeleet
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HUSKYLOCK™-saumuri  
yhdistää, huolittelee ja leikkaa 
liian kankaan yhdellä askeleella.  
Nopeaa ja sujuvaa! 

Peitetikillä ompelet ammattimai-
set päärmeet esimerkiksi lasten 
vaatteisiin. 

esisÄÄDetYt ommelasetukset 
- HUSKYLOCK™ s25:n ja s21:n automaattisten 
säätöjen ansiosta pääset heti ompelemaan. 
Valitset vain ompeleen, niin saumuri valitsee 
automaattisesti sopivan langankireyden.  
Ei enää arvailua! 
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4- Ja 5-laNkaiset ompeleet:

4-lakainen simultaanitikki 
Kaikkiin erityistä kestävyyttä ja joustoa vaativiin kohteisiin,  
esim. pääntiet, sivusaumat, hihat jne.

leveä 4-lankainen varmuustikki ** 
Yhdistäminen vahvistetulla tikillä ja samanaikainen  
yliluottelu.

kapea 4-lankainen varmuustikki **  
Yhdistäminen vahvistetulla tikillä ja samanaikainen  
yliluottelu.

kapea 5-lankainen varmuustikki * 
Yhdistäminen vahvistetulla tikillä ja samanaikainen  
yliluottelu.

leveä 5-lankainen varmuustikki * 
Yhdistäminen vahvistetulla tikillä ja samanaikainen 
yliluottelu. 

* Vain HUSKYLOCK™ s25y.
** Vain HUSKYLOCK™ s25 ja s21.

ketjutikki ** 
Kaikenlaiseen ompeluun; yhdistäminen,  
päärmeet, tilkkutyöt.

kapea peitetikki **  
Joustavien kankaiden päärmeisiin ja kaikenlaisten 
kankaiden koristeluun.

leveä peitetikki **  
Joustavien kankaiden päärmeisiin ja kaiken- 
laisten kankaiden koristeluun.

kolmoispeitetikki **  
Joustavien kankaiden päärmeisiin ja kaikenlaisten 
kankaiden koristeluun.

ketJutikki Ja peitetikki

Lasten HUSKYLOCK™ 
-svetarin ompeluohjeet 

ovat sivulla  
www.husqvarnaviking.com
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HuskYlock™ s25 HuskYlock™ s21 HuskYlock™ s15

Käy tutustumassa saumureihin paikallisen Husqvarna viKing® -jälleenmyyjän luona!

Langat 5, 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2

Ompeleet 25 21 15

Suuri graafinen kosketusnäyttö ●

SewIng AdVISOr® ●

Laajennettu Infojärjestelmä ●

Monikielinen ●

esisäädetyt ommelasetukset ● ●

Peitetikit (3 mm, 6 mm ja kolmineulainen) ● ●

Ketjutikki ● ●

Helppo siirtyminen peitetikkiin ● ●

Suuri ompelutila ● ●

Lisäpöytä ● ●

Valo Kaksi Led-valoa Lamppu Lamppu

Yleispaininjalka ● ● ●

Paininjalkojen pikakiinnitys ● ● ●

Lisäpaininjalkoja ● ● ●

Asetusten säätömahdollisuus ● ● ●

Helppo langoitus ja värilliset langoitustiet ● ● ●

elektroninen neulavoima ● ● ●

Ompelunopeudet 5 2 1

Tikkiä/minuutti 1100 1100 1200

Muistit ●

edellinen ommel ●

Kiristyksen vapautus ● ●

Vapaavarsi ●

differentiaalisyöttö Automaattinen Manuaalinen Manuaalinen

Langoitus-dvd ● ● ●

Paininajalan lisänosto ● ● ●

Varmuusommel ● ● ●

Liikkuva yläterä ● ● ●

Kiinteä siepparinmuunnin ● ● ●

Lankaveitsi ● ● ●

Viivain ● ● ●

Suuri, kiinteä kantokahva ● ● ●

roskis ● ● ●

HuskYlock™ s25
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