
Exclusive SEWING ADVISOR™

Velg stofftype og syteknikk, så stiller Exclusive SEWING ADVISOR-
funksjonen inn alt for deg. 

Eksklusivt tilbehørssett
Eksklusivt tilbehørssett med fem valgfrie føtter: åpen tå-fot, Stitch 
in the Ditch-fot, trykkfot for usynlig glidelås, justerbar 1/4" trykkfot 
og transparent piping-fot er inkludert.

Innebygde sømmer og skrifttyper
Velg mellom 160 sømmer med bredde opptil 7 mm og tre 
innebygde skriftstiler for uendelige kreative muligheter.

Display 
All informasjon du trenger for å sy, vises på skjermen. Se sømmen 
og eventuelle justeringer i full størrelse før du syr.

Perfekt balanserte knapphull
Den eksklusive ettrinns-knapphullsfoten syr ettrinns knapphull 
automatisk, like fine hver gang. Ved å sy begge sidene av 
knapphullet i samme retning, får du virkelig balanserte knapphull. 

Start/stopp-funksjon
Oppnå jevn hastighet ved å sy uten fotregulatoren. Bare trykk på 
Start/Stop for å starte og stoppe syingen. Dette er utmerket når 
du skal sy rader med dekorative sømmer, quiltesømmer og lage 
knapphull, eller hvis du skulle ha fysiske begrensninger.

Tribute   150C™

Symaskin
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Tribute   150C™

Stor syflate
Stort 8-tommers (200 mm) arbeidsområde for store 
syprosjekter.

Nålstopp oppe/nede
Velg om nålen skal stoppe oppe eller nede i stoffet 
for å endre syretning, sy applikasjoner og lignende.

Automatisk opphenting av undertråd
Du trenger ikke hente opp spoletråden før du 
begynner å sy. 
 
Designet og konstruert i Sverige 
Jubileumsmaskin for å feire 150-årsjubileet til 
HUSQVARNA VIKING. HUSQVARNA VIKING har 
konstruert og produsert symaskiner av førsteklasses 
kvalitet med banebrytende teknologi i over 150 år. 

Innebygd nålitræer
Trær nålen umiddelbart; gjør træingen enkel og 
reduserer belastningen på øynene. 

LED-belysning
Tre LED-lamper lyser opp nålområdet og syflaten 
for å gjøre det enkelt å sy og redusere belastningen 
på øynene. LED-lysene har også lang forventet 
levetid med lite eller null behov for vedlikehold.

Lagre i Mine sømmer 
Lagre personlige søminnstillinger og programmer 
i fire permanente minner, så har du alltid rask og 
enkel tilgang til dem.

Speilvending sideveis
Speilvend pyntesømmer sideveis, og få enda flere 
muligheter til å være kreativ. 

Spolen spoles gjennom nålen
Du trenger ikke træ tråden på nytt når du vikler 
spolen direkte gjennom nålen. Viklingen stopper 
automatisk når spolen er full.

29 nålstillinger 
Flytt sømmen mot venstre eller høyre for nøyaktig 
plassering av rettsømmen med 29 forskjellige 
nålstillinger. Perfekt når du syr rettsømmer, 
kantsømmer, syr ned falder, syr oppå sømmer eller 
quilter.

Gradering for forlenget dobbel stingplate
Sy stikninger, falder og nyttesøm på en enkel måte 
ved å sy fra venstre eller høyre side av nålen – 
graderingene på stingplaten er utvidet til 15/8" 
(40 mm) på begge sider av nålen. 

Program for isying av knapp
Det har aldri vært enklere å sy i knapper.

Sikkerhetsfunksjon for tvillingnål
Angi størrelsen på tvillingnålen som brukes for å 
begrense sømbredden automatisk og forhindre at 
nålen brekker. 

Sikring sømbredde
Sikring sømbredde-funksjonen forhindrer at nålen 
brekker. Det begrenser stingbredden til rettsøm 
med midtre nål ved bruk av rettsømsfoten.

12 SPRÅK
For umiddelbar forklaring på skjermen, velg mellom 
12 ulike språk, inkludert engelsk, fransk, italiensk, 
tysk og spansk i SET-menyen.
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