
Made for Sewers, by Sewers™

Har du en idé, 
kan du nå sette 
den ut i livet.
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TILPASS EN HVILKEN SOM HELST 
IDÉ UTEN PROBLEMER
Den første og eneste 
interaktive skjermen med 
nettbrettfunksjoner* – du kan 
enkelt sveipe, klype, zoome, 
rotere eller duplisere motivene – 
akkurat som på dagens nettbrett 
eller smarttelefoner.

Velg blant ulike stofftyper 
og et stort utvalg teknikker. 
JoyOS ADVISOR™-funksjonen 
stiller umiddelbart inn egnet 
søm, stingbredde og -lengde, 
trådspenning, trådfordeling og 
trykkfotpress for teknikken du 
har valgt. 

Med mer enn 120 animerte og 
illustrerte, trinnvise veiledninger, 
gir JoyOS ADVISOR™-funksjonen 
deg nærmest sykurs, direkte 
på maskinen. Ved hjelp 
av ekspertrådene du får i 
veiledningene, kan du oppnå 
profesjonelle resultater så enkelt 
som bare det – uansett hvilket 
nivå du er på.

VEILEDNING GJENNOM HVERT ENKELT TRINN FOR BEST 
MULIG RESULTAT

HUSQVARNA VIKING® er bare 
en sybedrift. Vi fokuserer fullt 
og helt på å skape syglede og 
ubegrensede kreative muligheter 
for enhver syentusiast. Derfor har 
vi utviklet nye DESIGNER EPIC™– 
en maskin som er skapt med 
tanke på deg. Med over 100 nye 

og forbedrede funksjoner, 
35 funksjoner som er de beste 
på markedet og 30 funksjoner 
som ingen andre moderne 
maskiner har, vil du kunne få 
mest mulig ut av kreativiteten din 
og oppnå profesjonelle resultater 
enklere enn noen gang tidligere.  

Den første og eneste 
smartmaskinen, skapt med 
tanke på deg

HOLD DEG OPPDATERT PÅ 
BRODERIET DITT
Med DESIGNER EPIC™-
maskinen får du umiddelbart 
oppdateringer om hvor mye av 
broderiet som er ferdig, via den 
nye mySewMonitor-appen.

LA KREATIVITETEN BLOMSTRE, 
UANSETT HVOR DU ER
Du behøver ikke være på et 
bestemt sted for å utforske 
kreativiteten din. Med den nye 
lagringsplassen på mySewnet™ 
Cloud kan du enkelt overføre 
brodermønstre til og fra maskinen 
din, uansett hvor du er og med 
alle tilkoblede enheter. Lagre og 
få tilgang til motivene dine mens 
du er på farten, og la kreativiteten 
blomstre uansett hvor du er.

AUTOMATISKE OPPDATERINGER 
AV PROGRAMVAREN PÅ 
MASKINEN
Med WiFi lastes 
maskinoppdateringer ned 
automatisk, slik at sy- og 
brodermaskinen din er  
oppdatert til enhver tid.

Oppnå profesjonelle resultater uansett ferdighetsnivå Utforsk kreativiteten din uansett hvor du er

*Laget for sy- og brodermaskiner 

DEN FØRSTE  
OG ENESTE

DEN FØRSTE  
OG ENESTE
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STØRST MULIG PLASS 
Med over 310 mm fra nålen  
til toppen og en høyde på 140 mm over 
arbeidsområdet, har DESIGNER EPIC™-
modellen det største arbeidsområdet blant 
alle beste maskiner på markedet. Den er 
også den letteste sy- og brodermaskinen i  
sin klasse.*

ARBEIDET GÅR SOM EN LEK MED 
STORE RAMMER 
Lag større broderier enn noen 
gang tidligere! Det største* 
broderområdet på markedet, 
både når det gjelder ikke-
vribare og vribare rammer, opp 
til 360 x 260 mm, og 360 x 350 
med DESIGNER™ Majestic Hoop 
(valgfritt tilbehør).

PERFEKT STOFFMATING
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-
teknologien registrerer og justerer 
etter alle stofftykkelser automatisk, 
slik at stoffmatingen blir jevn og 
perfekt. 

PROBLEMFRI ITRÆING – HVER 
ENESTE GANG 
Med den innebygde, helautomatiske  
nålitræeren kan du bare trykke 
på en knapp, så træs nålen og 
maskinen er klar til å sy.

FINN DITT PERSONLIGE  
UTTRYKK 
Oppdag unike sømteknikker 
i verdensklasse, og bli mer 
kreativ enn noen gang tidligere. 
Én av dem er de helt nye, 
patenterte paljettsømmene, som 
har programmerte stopp slik at 
du kan feste en paljett, og som 
deretter fortsetter å sy. 

GJØR VERDEN LYSERE 
Med de klareste og mest lyssterke* 
LED-lysene på markedet kan 
du oppnå best mulig resultat – 
uansett om det er natt eller dag.

DET ER DETALJENE SOM 
TELLER  
De nye itræingsrutene med 
teleskoptrådførere gjør at du 
kan bruke alle favorittrådene 
dine, selv om de er på større 
sneller. Spolingen er mer 
praktisk innrettet enn noen 
gang tidligere.

PROBLEMFRI BRODERING 

ET ROM MED UTSIKT 
Sy- og brodermaskinen 
DESIGNER EPIC™ har den 
beste visningsvinkelen og 
best plass* til hendene, slik 
at du kan sy svært store 
prosjekter uten problemer.

Sy vakrere broderier enn noen 
gang tidligere, selv med krevende 
metalltråder. Takket være det 
bransjeledende deLuxe™ Stitch System 
oppnår du lekre sømresultater på begge 
sider, uansett hva slags stoff du bruker.

Større, med mer lys og bedre enn noen gang tidligere Så avansert, og likevel så enkel å bruke

30 % STØRRE SPOLE 
DESIGNER EPIC™-maskinen har 
en spole som er 30 % større enn 
på tidligere maskiner. Dette gjør 
at du kan sy og brodere enda mer 
før du må skifte spole.

Resultat ved brodering med:

DESIGNER EPIC™-
spole.

Original spole.

Her er det god plass til 
tilbehøret også.

*sammenlignet med Brother Innovis Dream Machine,           
Babylock Destiny, Janome Horizon MC og Bernina 830/880.   
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Over 12,2” (310 mm)

5,5” (140 mm)
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Hos HUSQVARNA VIKING® deler vi  
din lidenskap for søm og broderier.  
DESIGNER EPIC™-maskinen i ny 
utforming legger til rette for en 
syopplevelse som er tilpasset 
dine ønsker og behov, med et 

nettbrettlignende grensesnitt, WiFi, 
trinnvise, animerte instruksjoner og 
mye, mye mer. Resultatet er en helt 
ny syopplevelse hvor du kan utforske 
kreativiteten din på helt nye måter.

Nesten som 
sykurs, direkte 
på maskinen

En smart maskin som kan brukes til alle typer 
stoffer og prosjekter

JoyOS ADVISOR™-FUNKSJONEN – INNEBYGD 
VEILEDNING LETT TILGJENGELIG

Interaktive, trinnvise veiledninger: Lær 
hvordan du syr ulike teknikker som glidelås, 
krager, falder osv. DESIGNER EPIC™-
maskinen veileder deg hele veien og stiller 
inn alt for deg. 

Søm- og broderiteknikker: Alle de eksklusive 
HUSQVARNA VIKING®-teknikkene vises med 
trinnvise instruksjoner, inkludert animasjoner 
og/eller illustrasjoner.

Arbeidsbok med trinnvis veiledning: Lær 
hvordan du bruker de utrolige funksjonene 
på sy- og brodermaskinen DESIGNER EPIC™, 
som Design Positioning og Design Shaping 
med mer.

Stabiliseringsveiledning: God å ha når du 
skal velge riktig stabilisering til syprosjektet.

En innebygd og dynamisk bruksanvisning: 
Finn ut alt du behøver å vite om sy- og 
brodermaskinen DESIGNER EPIC™. 

Syinstruksjoner og flere trinnvise  
veiledninger lastes kontinuerlig ned til 
maskinen via automatiske oppdateringer  
fra mySewnet™ Cloud.

SY QUILTEPROSJEKTER OG BRODER MED DENNE 
ENESTÅENDE, STORE, LYSE OG LETTE MASKINEN.  

PROFESJONELLE RESULTATER
DESIGNER EPIC™-maskinen tilpasser  
alle innstillinger til stoffet du syr på. Og  
med EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-
teknologien kan du forvente 
resultater på profesjonelt nivå – på 
alle typer stoffer. Denne unike 
teknologien registrerer og justerer 
etter alle stofftykkelser automatisk 
og kontinuerlig mens du syr, slik at 
stoffmatingen blir jevn og perfekt.
• Trykkfotløft: Trykkfoten senkes og 

heves automatisk for hver syteknikk. 

• Trykkfot lette-funksjon: Automatisk 
flyt-posisjon med nålen i stoffet, for 
umiddelbar endring av syretning, 
enkel applikasjon og quilting. 

• Trykkfotpress: Trykkfoten registrerer 
kontinuerlig tykkelsen på stoffet og 
justerer automatisk trykkfotpresset, 
for jevn mating av alle typer stoffer.

Oppdag et 
lerret hvor du 
kan utfolde din 
kreativitet 
SVÆRT AVANSERTE BRODERIER SOM 
DU KAN HA UTROLIG STOR GLEDE AV 

Automatiske innstillinger fra  
JoyOS ADVISOR™-funksjonen og  
automatiske varsler via mySewMonitor-
appen gjør broderingen til en fryd. 
Velg blant over 650 brodermønstre 
hvor det benyttes 30 spesialteknikker. 
De er plassert i kategorier som 
gjør det enkelt å finne frem: 
Signaturmotiver, Populære motiver, 
Barn, Quilting, Rammer og border, 
Fantasia, Ferie med mer. Syv 
broderiskrifttyper i ulike størrelser er 
også inkludert.

Made for Sewers, by Sewers™, med omtanke

PASSER PERFEKT TIL Å SY LEKRE BRODERIER

Takket være deLuxe™ Stitch 
System vil du bruke mindre tid 
og krefter på maskinjusteringer. 
Trådfordelingsfunksjonen mater 
optimal mengde tråd til enhver 
søm, uansett hvilken trådtype 
eller stofftykkelse du bruker. 

Oppnå de enestående resultatene 
du alltid har ønsket deg, uansett 
hvilken stoff- og trådtype du 
bruker, og selv med metall-,  
sølv- eller andre spesialtråder. 
Lekre sømresultater på begge 
sider av stoffet.

*sammenlignet med Brother Innovis Dream Machine,  
Babylock Destiny, Janome Horizon MC og Bernina 830/880.

Ingen annen sy- og 
brodermaskin kommer 
opp mot DESIGNER 
EPIC™-modellen når det 
gjelder plass og lys – som 
er utviklet spesielt for å 
gi deg en best mulig sy- 
eller quilteopplevelse. Du 
har fordelen av et svært 

stort arbeidsområde med 
god plass til hendene og 
den beste belysningen på 
markedet*. Nyt fordelene ved 
ultramoderne teknologi og en 
helt ny utforming, som gjør at 
maskinen går stødig og stille. 
Alt dette er integrert i den 
letteste* modellen i sin klasse. 



Made for Sewers, by Sewers™

www.husqvarnavik ing.com

Opplev sy- og brodermaskinen DESIGNER EPIC™ hos din  
nærmeste HUSQVARNA VIKING®-forhandler.
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Du finner alle detaljer om funksjonene 
på husqvarnaviking.com

*  "Nye og forbedrede funksjoner" ved sammenligning med  
 HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND ROYALE™-maskinen.
**"Beste på markedet" og "unike funksjoner" ved sammenligning med Brother Innovis Dream 
Machine, Babylock Destiny, Janome Horizon MC og Bernina 830/880. 

Enten du syr, broderer eller driver med lappeteknikk, 
vil DESIGNER EPIC™-maskinen bidra til at du  
får mest mulig ut av kreativiteten din. Vi har  
utviklet en svært teknologisk avansert, men  
samtidig brukervennlig maskin,  
med følgende funksjoner:

• 10,1” skjerm i 
nettbrettstørrelse 

• Automatisk nålitræer
• 30 % større spole
• En ny teleskoptrådfører gjør 

det enklere å træ maskinen 
• Du kan bruke store trådkjegler 

uten ekstra festeanordning
• Ny itræingsrute for spoling
• Ny prosessor med mye 

raskere responstid
• Forbedret sømkvalitet og 

ytelse
• Dekorative lys på siden 
• Dekorative lys i tråddekselet
• To reverstaster 
• Gummi-innsats i håndtaket 
• Mykt deksel i stoff  
• Graderinger i både tommer og 

centimeter på spoledekselet
• Spoledekselet er nå satt inn i 

stingplaten
• Markeringer på rammen for 

broderområdet og bedre 
sentermarkeringer

• 13 oppbevaringsspor til 
trykkføtter, ordnet alfabetisk

• Stingplaten for rettsøm har 
en egen oppbevaringsplass

• Grafisk brukergrensesnitt 
med ny design

• Mulighet for å stille inn 
størrelsen 
på rutenettet for broderiet

• Skriv broderitekst med 
forhåndsvisning direkte  
på skjermen

• Rediger tråd/farge i broderiet 
– Bytt til en hvilken som helst 
farge

• Rediger tråd/farge i broderiet 
– Multivalg av fargeblokker

• Bruk tråd fra spolen i 
broderiet 

• Nye broderier, over 160
• Nye sømmer, 98
• Nye skrifttyper, 4

100 NYE OG BEDRE FUNKSJONER* INKLUDERT: 35 FUNKSJONER SOM ER DE BESTE PÅ MARKEDET** 
INKLUDERT:
• Det største broderområdet
• Det bredeste arbeidsområdet, 

over 12,2” (310 mm) 
• Største høyde over 

arbeidsområdet, 5,5” 
(140mm)

• Største høyde under syhodet, 
3” (77 mm)

• Den beste og jevneste 
belysningen, som hindrer 
at noe av arbeidsområdet 
havner i skyggen

• Laveste vekt – bare maskinen 
veier under 15 kg

• Den høyeste nålkraften 

• Flest innebygde 
broderiteknikker, 30

• Den mest avanserte Design 
Shaping-funksjonen 

• Det største visuelle 
arbeidsområdet på skjerm 

• Den største linjalen på 
bunnplaten (19”, 48,5 cm)

• Den største stingplaten med 
tydelige graderinger på begge 
sider – opptil 2 ½” (65 mm)

• Det største utvalget av 
rammer (ekstrautstyr)

• Det største utvalget av 
valgfritt tilbehør

OVER 30 FUNKSJONER SOM DU KUN FÅR PÅ DESIGNER 
EPIC™**- MODELLEN, INKLUDERT:
• Skjerm som på nettbrett – 

sveip, klyp og zoom 
• JoyOS ADVISOR™-funksjonen 

med 120 animerte og 
illustrerte trinnvise 
veiledninger med mer. 

•  mySewnet™ Cloud – 
automatisk synkronisering av 
broderier og programvare-
oppdateringer via WiFi

• mySewMonitor-app – følg 
med hvor langt du har 
kommet i broderiet 

•  Smarte bevegelser for 
verktøykassen

•  deLuxe™ Stitch System – 
trådfordeling/trådspenning

•  EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™-teknologi

•  Flerdimensjonale 
sømmer – paljettsømmer, 
applikasjonssømmer og 
sømmer til løse applikasjoner

•  Temasømmer
•  Spole gjennom nålen
•  Nytt universalverktøy – 

magnetisk skrutrekker

Utformet og konstruert i Sverige – MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™. 


