Tyylikkääseen
ompeluun
HUSQVARNA VIKING®
EMERALD™!

EMERALD™ 116

EMERALD™ 118

Sinä suunnittelet. EMERALD™ ompelee.
HUSQVARNA VIKING® EMERALD™ -sarjan
ompelukoneet sopivat erinomaisesti kaikenlaiseen
ompeluun – upeista uniikkipuvuista sisustuslehtien

Emeraldit on suunniteltu Ruotsissa. Ne ovat kestäviä ja luotettavia,
kuin kallisarvoisia jalokiviä ja lisäksi kauniita.

TÄYDELLISET OMPELEET JA NAPINLÄVET

verhoihin.
EMERALD -malleissa 118 ja 116 on monia
™

käytännöllisiä toimintoja, kuten kiinteä langoitin,
kätevä ommeltaulukko, kova suojakotelo ja helppo
yksivaiheinen napinläpi.
HUSQVARNA VIKING® EMERALD™ ompelee
aina täydellä lävistysvoimalla. EMERALD™-mallissa
118 on säädettävä ompelunopeus. Voit myös valita,
jääkö neula pysähtyessäsi ylös vai alas.
Valitse ompelutarpeisiisi sopiva EMERALD™, niin
voit nauttia hauskasta ja helposta ompelusta monien
vuosien ajan.

RUOTSALAISTA MUOTOILUA

Innokas ompelija haluaa, että työ sujuu helposti ja jälki on kaunista. Siksi
kaikissa Emeraldeissa on mukana käytännöllinen ompeluopastaulukko.
Taulukosta näet eri kangastyypeille ja ompelutekniikoille sopivan
paininjalan, tikin pituuden ja leveyden, langankireyden sekä paininjalan
puristuksen.
EMERALD™-mallissa 118 ommeltoimintoja on 70, ja mallissa
116 niitä on 60. Kaikissa Emeraldeissa on hyöty-, koriste- ja joustoompeleet sekä yksivaiheinen napinläpi. Tikin pituutta ja ommelleveyttä
voi säätää.

LAAJA VALIKOIMA TARVIKKEITA

Emeraldien vapaavarressa on kätevästi käden ulottuvilla
tarvikelaatikko, joka sisältää kolme puolaa, ruuvitaltan, ratkojan, neulapakkauksen, tikkauksen ohjaimen ym.
EMERALD™-malleissa 118 ja 116 on kahdeksan pikakiinnitettävää
paininjalkaa.
Tarjolla on myös runsaasti HUSQVARNA VIKING® -tarvikkeita,
joilla voit täydentää Emeraldia ompelutaitosi ja tavoitteidesi mukaisesti!

Luovaan ompeluun ei vaadita
ompelijan koulutusta. Nämä
ihastuttavat asut näyttävät hienojen
muotitalojen luomuksilta, mutta
todellisuudessa ne on ommeltu vain
muutaman perustekniikan avulla.
Tyylikkääseen ompeluun! Puku,
huivi ja käsilaukku on ommeltu
itse, mutta voit halutessasi koristella
myös valmiita vaatteita todella
helposti.

Koristele vaate Emeraldilla haluamallasi
tavalla. Voit ommella kätevästi myös
huolittelemattomia applikaatioita.

Trendikkäät organzapoimutukset
syntyvät vaivattomasti Emeraldilla.

Ompele Emeraldilla upeita vöitä
kauniista kankaista.

Somista kangas kauniilla
koristeompeleilla. EMERALD™
tarjoaa laajan valikoiman
erilaisia ompeleita.

Kiinnitä ompelutyöhösi pitsiä kapealla
siksakilla. Emeraldilla se käy kätevästi.

Huivin ja käsilaukun ompeluohjeet ja kaavat voi ladata sivustoltamme www.husqvarnaviking.com

PAININJALAT

EMERALD™ 118 ja 116:
Hyötyommeljalka A, paininjalka
B, koristeommeljalka C, säädettävä
piiloommeljalka, vetoketjujalka E,
luistojalka H, huolittelujalka J,
tikkauksen ohjain, liukuva
napinläpijalka.

KAIPAATKO
OPASTUSTA?
OTA ESIIN OMPELUOPASTAULUKKO!

Emeraldissa on selkeä
ompeluopastaulukko, joka
auttaa sopivien säätöjen
valitsemisessa. Vedä se
esiin koneen pohjasta.

EMERALD™ 118:ssa on 18 ommelta.
EMERALD™ 116:ssa on 16 ommelta.
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1. Suoraommel 2. Siksak 3. Kolmiaskelsiksak 4. Piilo-ommel (kudottu kangas)
5. Piilo-ommel 6. Simpukkaommel 7. Joustava helmaommel 8. Yhdistämisommel
9. Satiinisiksak 10. Joustava suoraommel 11. Vahvistettu siksak
12. Jousto/smokkiommel 13. Koristeommel 14. Overlock 15. Saumausommel
16. Kaksoisoverlock 17. Harakanvarvas 18. Koristeommel
Lisäksi: Yksivaiheinen napinläpi

Emerald ™ 118

16 ommelta

18 ommelta

Säädettävä tikin pituus ja ommelleveys

Säädettävä tikin pituus ja ommelleveys

Max. ommelleveys 5 mm

Max. ommelleveys 5 mm

Max. tikin pituus 4 mm

Max. tikin pituus 4 mm

Pikakiinnitettävät paininjalat

Pikakiinnitettävät paininjalat

Kiinteä kantokahva

Kiinteä kantokahva

Säädettävä paininjalan puristus

Säädettävä paininjalan puristus

Lankaveitsi

Lankaveitsi

Yksivaiheinen napinläpi

Yksivaiheinen napinläpi

Kiinteä langoitin

Kiinteä langoitin

Kiinteä viivain

Kiinteä viivain

Ompeluopastaulukko

Ompeluopastaulukko

Kova suojakotelo

Kova suojakotelo

Syöttäjän voi laskea

Syöttäjän voi laskea

Sotkeutumaton sukkula

Sotkeutumaton sukkula

Vakiovarusteina puolia, ruuvitaltta,
ratkoja, neulapakkaus, 8 paininjalkaa
ja tikkauksen ohjain.

Neulastop ylös/alas
Elektroninen nopeudensäätö
Vakiovarusteina puolia, ruuvitaltta,
ratkoja, neulapakkaus, 8 paininjalkaa
ja tikkauksen ohjain.

Lisätietoja paikallisilta jälleenmyyjiltä!

www.husqvarnaviking.com
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Emerald ™ 116
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