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Topfuncties
Nieuwe technieken voor naaien en borduren 
 
Inclusief boventransport voet 

deLuxe™ Stitch System

Het Ultieme Interactieve Scherm

Exclusive Sensor System™ 

Let op: Wilt u meer details over de topfuncties, kijk dan uit naar het symbool.
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RECHTSTIKSTEEKPLAAT VOOR SENSOR
De perfecte hulp voor het naaien van rechte steken met 
elk speciaal accessoire.
•	 Bevestig de Rechtstiksteekplaat en de machinesensor 

waarschuwt u wanneer u een steek kiest die geen 
rechte steek is. U hoeft niet langer bang te zijn dat u 
de naald beschadigt. 

MOTIEF PLAATSEN
U weet altijd exact waar uw borduurmotief genaaid 
wordt, zonder dat u een sjabloon hoeft te gebruiken.
•	 Laat uw borduurmotieven perfect op elkaar aansluiten 

met eindeloze mogelijkheden.
•	 De Design Positioning Wizard maakt dat heel makkelijk.

SOFTWARE BIJ DE MACHINE GELEVERD
Download de software van www.husqvarnaviking.com 
om vanaf uw pc te communiceren met uw DESIGNER 
DIAMOND Royale™ naai- en borduurmachine.
•	 Organiseer uw borduurmotieven, voeg afsnij- 

opdrachten toe, maak afbeeldingbestanden, druk  
catalogi af en nog meer.

•	 Maak borduurlettertypes van ieder true type lettertype 
dat op uw pc staat met het QuickFont-programma.

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN  
ZWEDEN
Het merk Husqvarna Viking® ontwikkelt al meer 
dan 140 jaar naaimachines van topkwaliteit met 
geavanceerde technologie.

Briljante innovatie 
NIEUWE TECHNIEKEN VOOR NAAIEN EN 
BORDUREN.
Nog creatievere keuzes direct op het scherm.
•	 Dimensional Stitches, een stekentechniek waarvoor 

octrooi is aangevraagd, maakt steken waar u stof en/
of pop-ups aan toevoegt voor een uniek decoratief en 
dimensionaal effect.  
Het eerste exclusieve stekenmenu uit de branche, 
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND 
Royale™ en 26 nieuwe steken voor meer creatieve 
mogelijkheden.

•	 Met Applicatie Ontwerpen kunt u applicaties direct 
op het scherm van uw machine creëren, er is geen 
extra software nodig. Kies uit een groot aantal ver-
schillende vormen – allemaal ingebouwd, zoals: hart, 
bloem, letters en zes verschillende steken. Eindeloze 
combinaties die gewoon op uw creativiteit wachten.

deLuxe™ STITCH SYSTEM
Minder tijd en moeite kwijt aan machine-instellingen 
en resultaten van hoge kwaliteit ongeacht stof en type 
garen. Perfect voor metallic, sliver of ander speciaal 
garen, door het prachtige steekresultaat aan beide 
zijden van de stof.
•	 Draadhoeveelheid voert de optimale hoeveelheid 

garen door voor iedere steek, ongeacht het garen of 
de stofdikte waarmee u naait of borduurt.

•	 U kunt Draadspanning selecteren voor specifieke 
technieken en/of accessoires. 

HET ULTIEME INTERACTIEVE SCHERM:  
BETER DAN OOIT. 
Eenvoudig navigeren door verschillende schermen voor 
naaien, bewerken en borduren.
•	 Een groot (174x104 mm) kleuren touchscreen met een 

breder 180° zicht en een hogere resolutie (800 x 480).
•	 De nieuw ontworpen grafische interface zorgt voor 

een optimale intuïtieve ervaring. Ontworpen door 
naaisters voor naaisters.

GROTERE BORDUURSNELHEID
De perfecte tijdbesparing voor ieder borduurmotief.
•	 Uw DESIGNER DIAMOND Royale™ vermindert uw 

borduurtijd met 20% of meer*. 
*Vergeleken met de DESIGNER DIAMOND deLuxe™ 

naaimachine. De werkelijke tijd hangt af van de 
borduurring en het type borduurmotief. 
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Briljante mogelijkheden 
ONS MEEST ROYALE BORDUURGEBIED
Met de optionele DESIGNER™ Majestic Hoop kunt u 
meer dan levensgrote borduurmotieven tot 360x350mm 
creëren en borduren zonder de stof opnieuw in de 
borduurring te hoeven spannen.
•	 Inclusief drie borduurringen (DESIGNER™ Splendid 

Square Hoop 120x120, DESIGNER™ Crown Hoop 
260x200, DESIGNER™ Royal Hoop 360x200).

•	 Er zijn verschillende optionele borduurringen 
verkrijgbaar voor speciale technieken zoals 
doorlopende borduurmotieven, quilten, 
borduurmotieven met structuur en nog veel meer.

•	 HUSQVARNA VIKING® ontwikkelt doorlopend 
nieuwe borduurringen en accessoires voor 
verschillende technieken.

BUITENGEWOON GROOT NAAIOPPERVLAK
Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding.
•	 Lange vrije arm voor naaigemak, een werkgebied van 

bijna 250 mm.

DESIGNER SELECTION
Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.
•	 Meer dan 1100 nuttige, quilt- en decoratieve steken, 

van 7 mm tot 50 mm breed.
•	 6 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, 

voor eenvoudig programmeren.
•	 380 borduurmotieven.
•	 4 borduurlettertypes in drie verschillende grootten 

met kleine letters en hoofdletters.

BORDUURMOTIEVEN BEWERKEN MET 
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN
Verbeter uw borduurwerk en maak het gemakkelijker 
dan ooit.
ONGEDAAN MAKEN/OPNIEUW UITVOEREN IN 
BORDUURMOTIEF BEWERKEN
•	 Tijdbesparende functie die u assisteert wanneer u een 

combinatie van borduurmotieven maakt of bewerkt.
GROOTTE AANPASSEN 
•	 Vergroot of verklein een borduurmotief tot precies de 

grootte die u nodig hebt.
•	 Herberekent het aantal steken zodat het nieuwe 

formaat borduurmotief de beste dichtheid heeft.
•	 Kies Opvultype behouden om de oorspronkelijke 

opvulling te behouden wanneer het formaat van het 
borduurmotief wordt aangepast.

UITGEBREIDE DESIGN SHAPING
•	 Maak nieuwe borduurmotieven met iedere gewenste 

steek en/of borduurmotieven.
TAPERING IN DE BORDUURRING
•	 Maak getaperde stekencombinaties in de borduurring 

om omrandingen en dergelijke te creëren.
KNOOPSGATEN EN DECORATIEVE STEKEN BORDU-
REN IN DE BORDUURRING
•	 Kies en combineer de ingebouwde knoopsgaten en 

decoratieve steken in de borduurring om perfect 
geplaatste knoopsgaten en steken op uw werkstuk te 
borduren.

BORDUURVOLGORDE VERANDEREN
•	 Selecteer verschillende borduurmotieven om te 

verplaatsen of aan te passen en borduur ze met 
één maal opspannen in de borduurring; ze hoeven 
niet op volgorde te staan. Nadat u klaar bent met 
bewerken, selecteert u gewoon in welke volgorde u 
ze wilt borduren.

BORDUURMOTIEF SELECTEREN PLUS GROEPEREN 
EN GROEP OPHEFFEN
•	 Selecteer snel één of vele borduurmotieven om te 

bewerken of aan te passen.
•	 Maak een groep geselecteerde borduurmotieven aan 

op het scherm om deze te bewerken.
KLEURBLOKKEN SORTEREN EN KLEURBLOKKEN 
SAMENVOEGEN
Sorteert op intelligente wijze gelijke kleuren tot een reeks 
voor borduurgemak.
•	 Geen kleurstops meer in uw borduurmotieven.



V
o
o
rd

elen
 &

 E
igen

sch
ap

p
en

 

© 2013 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Alle rechten voorbehouden. VIKING, DESIGNER, DESIGNER DIAMOND ROYALE, DESIGNER DIAMOND DELUXE, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, E LIGHT, EMBROIDERY ADVISOR en SE-
WING ADVISOR zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA en de "gekroonde H" zijn handelsmerken van Husqvarna AB. Alle handelsmerken worden gebruikt onder licentie door VSM Group AB. Alle andere product- en bedrijfsnamen 
zijn handelsmerken en/of  gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren.

INCLUSIEF VERWISSELBARE BOVEN- 
TRANSPORTVOET 
Het is nog nooit zo makkelijk geweest om uw werkstuk 
op zijn plaats te houden, ongeacht het type stof.
•	 De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten 

is gemaakt om gelijkmatig lagen stof en/of 
tussenvulling te transporteren.

•	 Perfect voor quilten en voor het naaien van fluweel, 
elastische stoffen, leer en stoffen met patronen die 
goed op elkaar moeten aansluiten. 

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Registreert automatisch doorlopend iedere dikte van de 
stof terwijl u naait en past zich aan voor een perfect, 
gelijkmatig stoftransport.
SENSORVOET OMHOOG
•	 De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog 

gebracht voor iedere naaitechniek. 
•	 Vier posities: omlaag, draaien, omhoog en extra hoog. 
•	 Brengt de transporteur automatisch omlaag bij de 

extra hoge stand voor maximale ruimte om dikke, 
zware stoffen en quilts eenvoudig onder de naaivoet 
te kunnen schuiven

SENSORVOET DRAAISTAND
•	 Stop met de naald omlaag, de naaivoet registreert de 

dikte van de stof.
•	 Automatische zwevende positie om te kunnen 

draaien, eenvoudig appliqueren en quilten.
•	 Uw handen blijven vrij om de stof te geleiden.
SENSORVOETDRUK
•	 De sensorvoet registreert de dikte van de stof die u 

aan het naaien bent en past automatisch de naaivoet-
druk aan.

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® FUNCTIE
Selecteer het type stof en de naaitechniek en de  
Exclusive SEWING ADVISOR® stelt direct alles voor u in, 
met professioneel advies op het scherm.
•	 Het stelt de beste steek, steekbreedte, steeklengte, 

draadspanning/-hoeveelheid en naaivoetdruk in.
•	 De steek wordt met de aanbevolen naaivoet en 

naaldgrootte en -type weergegeven op het Ultieme 
Interactieve Scherm.

•	 De uitgebreide SEWING ADVISOR® geeft meer 
informatie over de stof en de techniek.

EXCLUSIEVE HUSQVARNA VIKING®  
EMBROIDERY ADVISOR™ FUNCTIE
Selecteer het stoftype en de exclusieve EMBROIDERY 
ADVISOR™ functie geeft aanbevelingen voor prachtige 
borduurresultaten!
•	 Geeft suggesties voor de naald, versteviging,  

boven- en onderdraad.
•	 U krijgt ook tips voor borduren met speciale stoffen 

en garens.

Briljant gemak
SMART SAVE
Mocht de stroom uitvallen of u moet stoppen met bord-
uren, worden alle aanpassingen automatisch  
opgeslagen.
•	 Kies voor automatisch opslaan en uw DESIGNER 

DIAMOND Royale™ onthoudt de plaats in uw huidige 
borduurmotief als u wordt onderbroken tijdens het 
borduren.

•	 Kies ervoor om uw plaats handmatig op te slaan 
wanneer u wilt.

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN
U hoeft geen tijd meer te besteden aan het afknippen 
van draden terwijl u prachtige borduurmotieven maakt.
•	 Snijdt uw borduur-sprongsteken automatisch af en 

trekt het draaduiteinde naar de achterkant van de stof 
voor een snelle afwerking.

•	 De naaimachine is ook uitgerust met een selecteer-
bare draadafsnijder, die alleen de bovendraad afsnijdt 
bij iedere kleurwissel voor een snelle en eenvoudige 
garenwijziging.

INGEBOUWDE ONDERSTEUNING
Directe on-screen uitleg.
•	 Quick Help: Druk op een steek, pictogram of functie 

om de naam en de beschrijving ervan te zien.
•	 Het informatiemenu geeft geïllustreerde informatie en 

Tekst-, Index- en Categorie-help weer.

ADJUSTABLE E LIGHT™ SYSTEEM
De beste naaimachineverlichting voor uw naaiomge-
ving en stofkleur.
•	 U ziet de stof en de steken in ware kleuren.
•	 Pas de intensiteit en de kleurtoon aan voor de  

optimale verlichting voor het naaien.

USB-AANSLUITING
Twee USB-poorten zorgen voor een soepele overdracht 
van borduurmotieven en updates.
•	 Uw naaimachine is altijd bijgewerkt; zoek de 

nieuwste softwareversie op het internet.
•	 Voor uw gemak leest de DESIGNER DIAMOND 

Royale™ naaimachine ook de populairste 
borduurmotiefformaten.


