
Eksklusiv SEWING  
ADVISOR-FUNKSJON
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 snorfot (piping) er 
inkludert.

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

Feir 150 år med HUSQVARNA® VIKING® med den datastyrte symaskinen Tribute™ 150C i begrenset opplag. 
Tribute 150C-maskinen ivaretar en rik merkevarearv med nye farger, en vakker jubileumslogo og et 

tilbehørssett i begrenset opplag. Avanserte funksjoner som Exclusive SEWING ADVISOR™, perfekt balanserte 
knapphull, grafisk skjerm og flere enn 160 sømmer og tre skrifttyper gjør denne maskinen perfekt til å feire 

150 år med overlegen ingeniørkunst og banebrytende teknologi.

FEIRER 150 ÅR

Tribute    150C™

Symaskin
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Start/stopp-funksjon
Sy uten fotpedalen for å få jevn 
hastighet. 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.

• Automatisk opphenting  
  av undertråd 
• Innebygd nålitræer
• LED-lys
• Lagre i «Mine sømmer»
• Speilvending sideveis
• Spolen spoles  
  gjennom nålen

• Vekt: 7,9 kg
• Mål:
  Lengde: 423 mm
  Bredde 206 mm
  Høyde: 290 mm

Display 
All informasjonen 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-knapphullsfo-
ten syr automatisk ettrinns knapphull 
som blir like fine hver gang. Ved å sy 
begge sidene av knapphullet i samme 
retning, får du virkelig balanserte 
knapphull.

Designet og konstruert  
i Sverige
HUSQVARNA VIKING-merket har konstruert 
og produsert symaskiner av førsteklasses 
kvalitet med banebrytende teknologi i over 
150 år.

Stor syflate
Stort arbeidsområde på 200 mm 
(8") for store syprosjekter.

Nålstopp oppe/nede
Trykk på nålstopp oppe/nede-tasten 
eller trå på fotpedalen for å bevege 
nålen opp eller ned, slik at du enkelt 
kan endre syretning, applikere osv.

Andre funksjoner

AVANSERTE FUNKSJONER, forts.

Din HUSQVARNA VIKING-forhandlerFeir 150-årsjubileet for HUSQVARNA VIKING med  
en vakker maskin i begrenset opplag som ivaretar  
merkevarens arv og tilbyr brukervennlige funksjoner  
og et bredt utvalg av kreative alternativer.

VIKING, TRIBUTE og SEWING ADVISOR er varemerker for KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA og H-en med krone er varemerker tilhørende Husqvarna AB og brukes under lisens. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Med enerett. 
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