Voordelen & Eigenschappen

Topfuncties
• Grote naairuimte – 200mm
• Uniek ontworpen accessoiredoos
• Start/stopfunctie
• Stekengids
• Meer dan 80 prachtige 7 mm brede steken
• Inclusief 7 originele HUSQVARNA VIKING® klik-klaar naaivoeten
• Groot assortiment optionele HUSQVARNA VIKING® accessoires
• Toets voor aanbeveling naaivoet
• Snelheidsregeling
Let op: Wilt u meer details over de topfuncties, lees dan de tekst in de kaders.

NAAIEN
NAAIRUIMTE VAN 200 mm

HORIZONTAAL SPIEGELEN

Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding.

• Spiegel steken horizontaal voor onbeperkte creativiteit.

• Groot gebied rechts van de naald voor een fantastisch
naaigemak.

29 NAALDPOSITIES

START/STOPFUNCTIE
• Naai zonder voetpedaal voor een eenvoudige, gelijkmatige
snelheid.
• Druk op Start/Stop om zonder het voetpedaal te starten en
te stoppen met naaien.
• Zeer geschikt voor het naaien van rijen decoratieve steken,
het aannaaien van knopen, het maken van knoopsgaten en
het opwinden van een spoel.
• Ideaal voor naaiers met lichamelijke beperkingen.

• Naai een rechte steek in 29 verschillende naaldposities
voor perfect doorstikken, langs randen stikken, naden
afwerken, doorpitten in de naad of quilten. Pas de steeklengte en -breedte aan en spiegel de steek.
REGELBARE PERSVOETDRUK
• Naai iedere dikte en type stof met perfecte resultaten.

STEKENGIDS
• Selecteer eenvoudig de beste steek, steeklengte,
steekbreedte, draadspanning, naaivoet en persvoetdruk
voor de geselecteerde naaitechniek en stof.
82 PRACHTIGE 7 mm BREDE STEKEN
• U kunt kiezen uit veel verschillende steken voor alle
technieken en eindeloos veel creatieve mogelijkheden. U
heeft altijd de perfecte steek voor ieder project.
GROOT ASSORTIMENT OPTIONELE ACCESSOIRES
• Veel optionele accessoires voor al uw naaiwerk en
creatieve mogelijkheden. Voor alle mogelijke soorten
naaiwerk, quilten, woondecoraties en nog veel meer.
TOETS VOOR AANBEVELING NAAIVOET

MACHINE
UNIEK ONTWORPEN ACCESSOIREDOOS
• Moderne, handige en makkelijk bereikbare opbergruimte
voor alle bijgeleverde accessoires.
• De strakke, moderne accessoiredoos ziet er stijlvol uit als
de machine niet wordt gebruikt.
INCLUSIEF 7 EXTRA ORIGINELE HUSQVARNA VIKING
KLIK-KLAAR NAAIVOETEN
• Een grote selectie eenvoudig opklikbare naaivoeten wordt
bij de HUSQVARNA VIKING® Jade™ 20 geleverd, inclusief
de eenstaps-knoopsgatvoet.

• Geeft de aanbevolen naaivoet voor de geselecteerde steek
weer op het LED-display.

SNELHEIDSREGELING
• Pas de naaisnelheid makkelijk aan voor meer controle.

EENSTAPS KNOOPSGATEN

INGEBOUWDE DRAADINSTEKER
• Maakt het inrijgen snel, gemakkelijk en probleemloos.

• Knoopsgaten kunnen snel en makkelijk worden genaaid
in een eenvoudig eenstapsproces. De beide kolommen
worden in dezelfde richting genaaid zodat ze goed plat
liggen en niet vervormen.
• Kies uit vijf verschillende stijlen voor diverse toepassingen.
NAALDSTOP BOVEN/ONDER
• Voor eenvoudig draaien, applicaties aanbrengen enz.
TRANSPORTEUR VERZINKEN
• De transporteur kan eenvoudig worden verzonken aan
de achterkant van de vrije arm voor het aannaaien van
knopen en voor quilten uit de vrije hand.
FREE MOTION MET ALLE STEKEN

LED-DISPLAY
• De gekozen steek wordt op nummer weergegeven op het
LED-display.
RECHTSTREEKS OPSPOELEN VANAF DE NAALD
• U hoeft de draad niet uit de machine te verwijderen tijdens
het opspoelen.
LED-LAMPJES
Verminderen schaduw tijdens het naaien.
• LED-lampjes verlichten het naaldgebied en het naaioppervlak om het naaien te vereenvoudigen en uw ogen
minder te vermoeien.

• Voor eenvoudig quilten en prachtig borduren uit de vrije
hand met iedere steek die u wilt.
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