
Made for Sewers, by Sewers™

Allt du kan föreställa 
dig finns nu 
i dina händer.
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På HUSQVARNA VIKING®  är vi 
enbart ett symaskinsföretag.  
Vårt enda fokus är att syglädjen  
och de obegränsade möjligheterna 
ska finnas till hands för 
sömnadsentusiasten. Därför har vi 
utvecklat nya DESIGNER EPIC™ – en 
maskin omsorgsfullt skapad för dig.  

Med över 100 nya och förbättrade 
funktioner, 35 funktioner som är 
bäst-i-klassen och 30 funktioner 
som ingen annan toppmaskin har, 
kommer du att kunna uppfylla dina 
största konstnärliga ambitioner 
och uppnå expertresultat med en 
lätthet som aldrig förr.  

Den första och enda smarta maskinen. 
Omsorgsfullt utvecklad för dig.

Uppnå expertresultat oavsett skicklighetsnivå Var kreativ vart du än befinner dig

FÖRSTA  
OCH ENDA

FÖRSTA  
OCH ENDA

*För sy- och brodérmaskiner 

ANPASSA ALLA IDÉER MED 
LÄTTHET
Den första och enda interaktiva 
surfplattelika skärmen*. Du kan 
svepa, dra ihop, zooma, rotera 
eller multiplicera broderier enkelt 
- precis som på dagens surfplattor 
eller smartphones.

Välj bland materialtyp och 
ett brett urval av tillgängliga 
tekniker. Funktionen 
JoyOS ADVISOR™ kommer 
omedelbart att ställa in bästa 
stygn, stygnbredd, stygnlängd,  
trådspänning/trådportionering 
och pressarfotstryck för den 
teknik du har valt. 

Med mer än 120 animerade och 
illustrerade steg-för-steg-tutorials 
är funktionen JoyOS ADVISOR™ 
som att ha sömnadsundervisning 
direkt i maskinen. Med 
expertråd från tutorials kan 
du få professionella resultat 
med största lätthet – oavsett 
skicklighetsnivå.

VÄGLEDNING I VARJE STEG FÖR BÄSTA RESULTAT HÅLL DIG UPPDATERAD OM 
DITT BRODERI
Med  DESIGNER EPIC™ får du 
omedelbara statusuppdateringar 
om hur det går för dina broderier 
genom vår nya mySewMonitor 
App.

NJUT AV DIN KREATIVITET VAR 
SOM HELST
Din kreativitet behöver inte 
begränsas till ditt syrum. Med 
den nya molnbaserade lagringen 
mySewnet™ Cloud kan du enkelt 
överföra dina broderier till och från 
din dator – var som helst och på 
alla anslutna enheter. Lagra och 
kom åt dina broderier i farten, för 
kreativitet där du befinner dig.

AUTOMATISKA UPPDATERINGAR 
AV MJUKVARAN
WiFi möjliggör automatiska 
maskinuppdateringar, vilket gör 
att din sy- och brodérmaskin  
alltid har senaste mjukvaran.
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Över 310 mm

140 mm

BÄST  
I KLASSEN

BÄST  
I KLASSEN

FÖRSTA  
OCH ENDA

FÖRSTA  
OCH ENDA

BÄST  
I KLASSEN

BÄST  
I KLASSEN

MAXIMALT UTRYMME 
Med över 310 mm från nålen till  
tornet och 140 mm höjd i  
arbetsområdet har DESIGNER EPIC™ maskinen 
det största arbetsutrymmet av marknadens 
bästa maskiner. Den är också den lättaste  
sy- och brodérmaskinen i sin klass.*

TÖJ PÅ GRÄNSERNA MED 
DE STÖRSTA BÅGARNA 
Skapa större broderier än  
någonsin! Den största* brodérytan 
på marknaden, både bland ej 
vändbara och vändbara bågar –  
upp till 360 x 260 mm och  
360 x 350 mm med DESIGNER™ 
Majestic Hoop (extra tillbehör). 

PERFEKT, JÄMN TYGMATNING
Tekniken EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
känner automatiskt och kontinuerligt 
av tygtjockleken och anpassar 
inställningarna så att matningen  
blir helt jämn. 

PROBLEMFRI TRÄDNING  
– VARJE GÅNG 
Med en knapptryckning är din  
nål trädd och klar att sy med,  
tack vare den inbyggda 
helautomatiska nålträdaren.

HITTA DITT PERSONLIGA 
UTTRYCK 
Upptäck unika sömtekniker 
i världsklass för mer kreativa 
möjligheter. En av dem är de nya 
patenterade paljettsömmarna 
som är programmerade med 
ett stopp som gör det lätt för 
dig att lägga till en paljett och 
sedan fortsätta att sy. 

LYS UPP DIN VÄRLD 
Med den ljusaste* och jämnaste 
LED-belysningen på marknaden 
kan du uppnå bästa resultat - när 
som helst, dag eller natt.

DET ÄR DETALJERNA SOM 
RÄKNAS  
De nya trådvägarna med 
teleskopiska trådguider gör 
att du kan använda alla dina 
favorittrådar, även större 
spolar. Undertrådsspolningen 
går lättare än någonsin.

OKOMPLICERAT BRODERI 

MAXIMAL ÖVERBLICK 
Sy- och brodérmaskinen 
DESIGNER EPIC™ har den 
bästa insynsvinkeln och det 
största utrymmet* för dina 
händer, vilket gör att även  
de största projekten kan sys 
med lätthet.

Uppnå vackrare broderier än  
någonsin, även med utmanande  
metalltrådar. Tack vare branschens 
första deLuxe™ Stitch System får du 
underbara sömresultat på båda  
sidor, oavsett materialtyp.

Större, starkare och bättre än någonsin Så avancerad, men ändå så lätt att använda

30 % STÖRRE UNTERTRÅDSSPOLE 
DESIGNER EPIC™ har en 30 % större 
spole än våra tidigare maskiner, så att 
du kan sy och brodera längre innan 
det är dags att byta spolen.

Broderiresultat med:

DESIGNER EPIC™-
spolen.

Tidigare  
spole.

Stort utrymme även för 
dina tillbehör.

* Vid jämförelse med Brother Innovis Dream Machine,  
Babylock Destiny, Janome Horizon MC, och Bernina 830/880.   



 www.husqvarnavik ing.com  www.husqvarnavik ing.com

På HUSQVARNA VIKING® delar vi din 
passion för sömnad och broderi. 
Vår storslagna DESIGNER EPIC™ 
skräddarsyr din sömnadsupplevelse 
kring dina önskemål och behov via  
ett surfplatteliknande gränssnitt,  

WiFi, animerade steg-för-steg-tutorials, 
och mycket, mycket mer. Resultatet 
är en helt ny sömnadsupplevelse 
där dina egna kreativa drömmar kan 
förverkligas på olika sätt.

Som att ha sömnads-
undervisning i din 
maskin

Omsorgsfullt skapad: Made for Sewers, by Sewers™

* Vid jämförelse med Brother Innovis Dream Machine,  
Babylock Destiny, Janome Horizon MC, och Bernina 830/880.   

En smart maskin för alla material och olika projekt

JoyOS ADVISOR™ FUNKTION – INBYGGD 
VÄGLEDNING ALLTID TILL HANDS

Interaktiva steg-för-steg-tutorials: Lär dig 
att sy olika tekniker såsom blixtlås, kragar, 
fållar etc. DESIGNER EPIC™-maskinen 
vägleder dig hela vägen och ställer in allt 
åt dig. 

Tekniker för sömnad och broderi: Alla 
exklusiva HUSQVARNA VIKING®-tekniker 
visas med steg-för-steg-instruktioner, 
inklusive animationer och/eller illustrationer.

Steg-för-steg arbetsboken: Lär dig hur 
du använder sy- och brodérmaskinen 
DESIGNER EPIC™ till sådant som 
broderiplacering, utformning och 
mycket mer.

Guide för mellanlägg: Den perfekta hjälpen 
när du väljer rätt mellanlägg för ditt projekt.

Inbyggd dynamisk användarguide: 
hitta allt du behöver veta om sy- och 
brodérmaskinen DESIGNER EPIC™. 

Sömnadsinstruktioner och Steg-för-steg 
tutorials kommer kontinuerligt att läggas 
till din maskin via mySewnet™-molnets 
automatiska uppdateringar.

QUILTNING & BRODERING MED DEN STÖRSTA, MEST 
LYSANDE, OCH SAMTIDIGT DEN LÄTTASTE TOPPMASKINEN  

EXPERTRESULTAT
DESIGNER EPIC™-maskinen anpassar 
allt till ditt tygs kvalitet. Och med 
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-tekniken 
kan du förvänta dig expertresultat 
– på alla tyg. Den unika tekniken 
känner automatiskt och kontinuerligt 
av tygtjockleken medan du syr och 
anpassar sig efter den så att matningen 
blir perfekt medan du syr:

• Automatiskt pressarfotslyft: 
Pressarfoten sänks och höjs 
automatiskt för varje sömnadsteknik. 

• Vändläge: Automatiskt svävande läge 
för omedelbar vändning (pivot), enkel 
applikationssömnad och quiltning. 

• Automatiskt pressarfotstryck: 
Pressarfoten känner av tygtjockleken 
och justerar pressarfotstrycket 
automatiskt, så att matningen blir 
perfekt på alla materialtyper.

Upptäck en 
kreativitet 
som verkligen 
återspeglar dig 
UPPLEV ÄNDLÖS GLÄDJE MED DEN 
MEST UTVECKLADE TEKNIKEN 

Automatiska inställningar från 
JoyOS ADVISOR™-funktionen 
och automatiska push-notiser via 
mySewMonitor App gör det till en 
fröjd att brodera. Välj bland mer 
än 650 broderier, innehållande 30 
specialtekniker, kategoriserat för att 
förenkla valen: Signaturbroderier, 
Golden collection, Barn, Quiltning, 
Ram och Bård, Fantasi och mycket 
mer. Det ingår också 7 broderitypsnitt 
i olika storlekar.

OPTIMERAD FÖR DE VACKRASTE BRODERIERNA

Tack vare deLuxe™ Stitch 
System kommer du att lägga 
mindre tid och ansträngning 
på maskininställningar. 
Trådportioneringsfunktionen 
matar ut rätt trådmängd 
för varje stygn, oavsett tråd 

eller tygtjocklek. Uppnå det 
högkvalitativa resultat du alltid 
har velat ha, oberoende av tyg 
och trådtyp, till och med om 
det är metall, sliver eller andra 
specialtrådar. Vackra stygnresultat 
på båda sidor av tyget.

Ingen annan sy- och 
brodérmaskin kan jämföras 
med DESIGNER EPIC™ 
när det gäller utrymme 
och belysning - särskilt 
utvecklad för att ge dig 
de bästa sömnads- eller 
quiltingsupplevelserna. 
Du kommer att ha nytta 
av den största arbetsytan, 

med mest plats för dina 
händer, och den jämnaste, 
mest upplysta arbetsytan 
på marknaden*. Njut av 
fördelarna med ultramodern 
teknik, och en helt ny 
konstruktion som resulterar 
i den mest stabila och tysta 
upplevelsen – i den lättaste* 
modellen i sin klass. 



Made for Sewers, by Sewers™

www.husqvarnavik ing.com

Upplev den storslagna DESIGNER EPIC™ sy- och brodérmaskinen  
hos din närmaste återförsäljare av HUSQVARNA VIKING®. 
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Fullständig information om funktioner som 
är tillgängliga på husqvarnaviking.com

* Nya och förbättrade funktioner jämfört med 
 HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND ROYALE™ maskinen.
** ‘Bäst-i-klassen’ och ’Unika’ funktioner är vid jämförelse med Brother Innovis Dream Machine, 
 Babylock Destiny, Janome Horizon MC, och Bernina 830/880.  

Oavsett om du syr, broderar eller quiltar kommer 
DESIGNER EPIC™-maskinen att hjälpa dig att 
uppfylla dina mest kreativa ambitioner. Vi har 
utvecklat den tekniskt mest avancerade  
maskinen, men också den enklaste  
att använda:

• 10.1” surfplatteliknande skärm 
• Automatisk nålträdare
• 30 % större undertrådsspole
• Förbättrad trädning med en 

ny teleskopisk trådguide 
• Möjlighet att använda stora 

trådrullar utan extra tillbehör
• Ny trådväg för 

undertrådsspolning
• Ny processor med mycket 

snabbare respons
• Förbättrad sömnadskvalitet 

och prestanda
• Dekorativ belysning på sidan 
• Dekorativ belysning i 

trådlocket
• Två backmatningsknappar. 
• Gummerat handtag 
• Mjuk huv  
• Guidelinjer på spollocket i 

både tum och centimeter
• Locket till undertrådsspolen 

är nu nedsänkt i stygnplåten
• Markeringar på brodérbågen 

för broderiområdet och 
förbättrade mittmarkeringar.

• 13 förvaringsfack för 
pressarfötter, sorterade 
i alfabetisk ordning

• Särskild förvaring för 
raksömstygnplåt

• Omdesignat grafiskt 
användargränssnitt

• Möjlighet att ställa 
in rutnätsstorlek i 
broderiredigering

• Skriv in brodértext med 
förhandsvisning direkt på 
skärmen

• Redigering av trådfärg – 
ändra till valfri färg

• Redigering av trådfärg – 
flerval av färgblock

• Broderier för specialspolkorg 
• Nya broderier, över 160
• Nya sömmar, 98
• Nya typsnitt, 4

100 NYA OCH FÖRBÄTTRADE EGENSKAPER* INKLUSIVE: 35 BÄST-I-KLASSEN FUNKTIONER** INKLUSIVE:
• Störst brodéryta **
• Största bredd på arbetsytan, 

över 310 mm 
• Största höjd på arbetsytan 

över 140 mm
• Störst höjd under syhuvudet, 

77 mm
• Ljusaste och mest jämnt 

fördelade belysningen för 
att förhindra skuggor på din 
arbetsyta

• Lägst vikt – enda maskinen 
under 15 kg

• Största nålkraft 
• Flest inbyggda 

brodértekniker, 30

• Den mest avancerade  
Design Shaping-funktionen

• Största visuella arbetsyta  
på skärmen 

• Längst linjal på basplattan 
(48,5 cm)

• Störst stygnplåt med tydliga 
markeringar på båda sidor – 
upp till 65 mm

• Störst utbud av extra 
brodérbågar

• Störst utbud av extra 
tillbehör

ÖVER 30 UNIKA FUNKTIONER PÅ DESIGNER EPIC™**  
MODELLEN INKLUDERAR:
• Surfplatteskärm - svep, dra 

ihop och zooma 
• JoyOS ADVISOR™-funktionen 

med 120 animerade och 
illustrerade steg-för-steg-
tutorials och mycket mer. 

• mySewnet™ Cloud – 
Automatisk synkronisering 
av broderier och 
programvaruuppdateringar 
via WiFi

• mySewMonitor App - 
övervaka ditt broderi 

• Smart snabbvalsfunktion
• deLuxe™ Stitch System 

– Trådportionering/
Trådspänning

• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
• Dimensionssömmar - 

paljetter, applikationer 
och popup

• Temasömmar
• Spola undertråd via nålen
• Nytt universellt verktyg – 

magnetisk skruvmejsel

Utformad och konstruerad i Sverige – MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™.


