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Ontdek samen met ons de
Designer Sapphire™|85 van HUSQVARNA® VIKING®
De Designer Sapphire™|85 is net zo eenvoudig te bedienen als een smartphone of tablet
en is perfect voor iedereen die graag fantasievol en creatief wil naaien en borduren.

De hoogtepunten:



Alle gebieden zijn intuïtief en zeer comfortabel te
selecteren via het grote capacitieve kleuren
touchscreen met hoge resolutie.



De JoyOS ADVISOR™ functie bevat geanimeerde en
stapsgewijze beschrijvingen, de perfecte naaiondersteuning is inbegrepen.



Deze exclusieve steektechnieken zijn uitsluitend te
vinden bij HUSQVARNA® VIKING®. Gebruik ze om
uw naaiproject uniek te maken. Paillettensteken,
pop-up-steken, applicatiesteken en thema-steken
voor geweldige dimensionale effecten.



Voor alle borduurfans is er ook nog de exclusieve
mySewnet™ Library. Deze streamingdienst voor
borduurmotieven geeft u 24/7 toegang tot talloze
borduurmotieven. Als u de meer dan 5000
borduurmotieven wilt uitproberen, span dan gewoon
stof in de borduurring en gaan.



De mySewnet™ Cloud synchroniseert automatisch bestanden en softwareupdates via wifi, waar ter wereld u zich ook bevindt. De mySewnet™ Blog is
voor u beschikbaar als nieuws- en inspiratie feed.
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►Hoofdstuk 1

Ontdek samen met ons de Designer Sapphire™|85 van HUSQVARNA® VIKING®

•
•

Zet de machine aan.
De borduureenheid is nog niet op de machine bevestigd. Opvallend is
het grote 8” capacitieve touchscreen.

Navigeren door de menu's met multi-touchbewegingen is zeer comfortabel.
Het beginscherm is te zien, de taal is standaard ingesteld op Engels.

•
•

•
•
•
•

•

Als u om te beginnen de taal wilt wijzigen, druk op Start New om het
menu Instellingen van de Designer Sapphire™|85 te kunnen openen.
Het beginscherm van de naaimodus is te zien. Druk vervolgens op het
pictogram voor Instellingen (tandwiel) rechtsboven in de menubalk.

Open de Machine Setings door op de pijl naar rechts te drukken en
kies uw taal, bevestig uw keuze met het groene vinkje.
De machine start opnieuw op.
Het beginscherm is verdeeld in drie segmenten (1, 2, 3). Meer informatie
over segment 3 krijgt u in hoofdstuk 6.
Linksboven (1), ziet u informatie om u te ondersteunen bij het
1
gebruik van uw Designer Sapphire™|85. U vindt hier wifiaanmeldopties en u kunt u hier aanmelden met uw mySewnet ™account, om functies van het mySewnet™ -ecosysteem met de Designer
Sapphire™|85 te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de mySewnet™ Blog. Dit
is de nieuws- en inspiratie feed van uw machine. Hoe u kunt aanmelden
en uw machine kunt verbinden met wifi, leest u in hoofdstuk 6.
U kunt de Designer Sapphire™|85 ook zelf ontdekken via de Tip van de
dag (1). U leert zo de vele mogelijkheden van de Designer Sapphire™|85
kennen.
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De JoyOS ADVISOR™ (2) functie is een uitbreiding van de SEWING ADVISOR™ functies met leerprogramma's,
naaiprojecten, stap-voor-stap instructies voor naai- of borduurtechnieken.

De JoyOS ADVISOR™ bestaat uit de typische HUSQVARNA® VIKING® naaigids
en is de uitgebreide functie ervan. U kunt bijvoorbeeld de JoyOS ADVISOR™
gebruiken om de optimale steek voor uw gewenste naaitechniek en stofsoort
te selecteren.

Probeer het zelf:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Druk op de categorie Naaien in de JoyOS ADVISOR™ voor de keuze van
stof en naaitechniek
Onder Selecteer stof veeg naar links of rechts.
Selecteer bijvoorbeeld de stof Elastisch normaal.
Onder Selecteer techniek, veeg naar links of rechts. U ziet de
verschillende naaitechnieken die worden uitgelegd.
Selecteer bij techniek de Basis-naaitechnieken.
Druk op de kleine pijl omhoog en alle beschikbare naaitechnieken
worden in het venster zichtbaar en zijn te selecteren.
Druk bijvoorbeeld op Zoom.
Als u op Zoom heeft gedrukt, dan ziet u de instructies voor het maken
van een zichtbare zoom in elastisch normale stof in het onderste deel
van het scherm. Lees de instructies.
De steek is ook vooraf ingesteld en voor u geselecteerd op het scherm.
De pictogrammen links boven de projectinstructies geven de opties
weer van de JoyOS ADVISOR™ project viewer. Druk op de
pictogrammen om de viewer naar de onderkant, bovenkant, linker- of
rechterkant te verplaatsen of kies voor weergeven op volledig scherm.
Sluit de instructies, door rechts op het pictogram te drukken. De
instructies worden verborgen. De steek is op het scherm voor uw
stofsoort ingesteld.
U kunt uw zoom nu naaien met de optimale steekinstellingen voor uw
stof.

De JoyOS ADVISOR™- functie stelt eenvoudig, door het kiezen van de stofsoort en naaitechniek, de
volgende instellingen in: de beste steek, de optimale steeklengte en - breedte, de passende
spanningsmethode: draadhoeveelheid of draadspanning, de optimale naaisnelheid, de ideale
naaivoetdruk. Op het capacitieve touchscreen worden de aanbevolen naaivoet, naald, versteviging en/of
opvulgaren weergegeven.
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•

Via het pictogram van
de JoyOS ADVISOR™
bovenin de menubalk
kunt u teruggaan naar
de instructies, druk
vervolgens links onder op het scherm op
Doorgaan: Zoom of druk onderaan het
scherm op het pictogram van een boek
.

Bovendien helpen animaties en afbeeldingen van de JoyOS ADVISOR™- functie bij het naaien of borduren met
professionele tips die direct op het scherm worden weergegeven. Met de interactieve turorials leert u meer over
naaitechnieken zoals het inzetten van een rits, kragen, zomen en nog veel meer.
•

Open opnieuw de JoyOS ADVISOR™. U ziet de categorieën
voor Naaien, Quilten, Borduren en Kenniscentrum. Alle
categorieën bevatten instructies.

Wilt u bijv. een ritssluiting in een geweven stof naaien? Vraag de JoyOS ADVISOR™ om ondersteuning.

Probeer het zelf:
•
•
•
•
•
•
•

Druk op de categorie Naaien in de JoyOS ADVISOR™- functie.
Kies de stofsoort Geweven normaal en de techniek Ritsen.
Druk op het pijltje omhoog om de verschillende opties te kunnen zien. Kies bijvoorbeeld 'Deelbare
ritsen'.
Naai de rits zoals in de instructies beschreven. Blader indien nodig door de projectinstructies. Afhankelijk
van de gekozen projectweergave kunt u naar rechts of links of omhoog of omlaag vegen.
Is er een video beschikbaar, druk dan op het afspeelsymbool.
U kunt de hele clip of een deel ervan afspelen. Herhaal de video als de clip is afgelopen of bekijk de
volgende stap in de instructie.
Sluit de projectweergave door op het pictogram van de JoyOS ADVISOR™ in de bovenste menubalk te
drukken.

Categorie Quilten:
•
•
•
•

Druk in de JoyOS ADVISOR™ op de categorie Quilten.
Kies een Techniek naar keuze. De band met keuzes van de verschillende quilttechnieken kan naar links
en rechts geveegd worden.
Druk op een techniek en aansluitend op een project, lees de instructies.
Verklein indien nodig de projectweergave en bekijk de steken en/of borduurmotieven die voor dit project
zijn geselecteerd op uw scherm. Sluit de projectweergave door op het pictogram van de JoyOS
ADVISOR™ in de bovenste menubalk te drukken.
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Categorie Borduren:
•
•
•
•
•

Druk in de JoyOS ADVISOR™ op de categorie Borduren.
Kies een Techniek naar keuze. De band voor het kiezen van de verschillende borduurtechnieken kan
naar links of rechts worden geveegd.
Druk op een techniek en vervolgens op een project, lees de instructies.
Verklein indien nodig de projectweergave en bekijk de borduurmotieven die voor deze techniek
beschikbaar zijn.
Sluit de projectweergave door op het pictogram van de JoyOS ADVISOR™ in de bovenste menubalk te
drukken.

De JoyOS ADVISOR™ geeft uitleg over alle ingebouwde naai- en
borduurtechnieken en de exclusieve naaitechnieken van
HUSQVARNA® VIKING®, u kunt ze direct uitvoeren.
Een Handleiding Versteviging is opgenomen in het
Kenniscentrum van de JoyOS ADVISOR™. Lees welke
versteviging u het beste kunt gebruiken voor uw project. In het
kenniscentrum zijn ook korte instructies beschikbaar die u
helpen bij het voorbereiden van de machine voor naaien of
borduren, hoe u inrijgt, spoelen maakt of hoe u accessoires
gebruikt die passen op uw machine.

Probeer het zelf:
•
•

•

Druk in de JoyOS ADVISOR™ op Kenniscentrum.
Er zijn vijf categorieën: Handleiding versteviging, Snelle
referentie handleiding, Stap-voor-stap werkboek, Naaiinstructies en Accessoiregids.
De categorieën bevatten verdere instructies.

Kies als voorbeeld:
•
•
•
•

Kenniscentrum, daarna Stap-voor-stap werkboek. Druk
op het thema Design Appliqué.
Kies een projectbestand en lees de instructies.
Verklein indien nodig de projectweergave en bekijk de steken en/of borduurmotieven die voor dit project
zijn geselecteerd op uw scherm.
Sluit de projectweergave door op het pictogram van de JoyOS ADVISOR™ in de bovenste menubalk te
drukken.
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•

De complete Gebruikershandleiding is ingebouwd in de
Designer Sapphire™ |85. Deze is vanuit elk scherm
toegankelijk via het pictogram van een boek met een
vergrootglas op de onderste balk van het scherm. Druk
erop. U kunt alle informatie van uw machine direct op
het scherm opvragen. U sluit de weergave door
nogmaals op het pictogram te drukken.

•

U kunt ook een snelle hulp op het beeldscherm
activeren en informatie krijgen over steken, symbolen en
functies. Druk daarvoor op het vraagteken in de
bovenste menubalk en druk vervolgens op een
pictogram op het beeldscherm.
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•

Wilt u de Tip van de dag proberen? Druk dan boven in het scherm
op het pictogram van de JoyOS ADVISOR™ om naar het
startscherm te gaan, druk dan op de getoonde tip linksboven. De
instructies worden weergegeven.

•

Blader met de pijlen door de instructies. Alle steken of
borduurmotieven die u nodig heeft om de tip uit te proberen zijn
geselecteerd en kunnen worden gekozen.

•

Via het pictogram van de JoyOS ADVISOR™ boven aan het scherm,
keert u terug naar het startscherm en selecteert u de volgende
tip, start u de naai - of borduurmodus of opent u verdere
instructies via de JoyOS ADVISOR™- functie.

Opmerking: Met de JoyOS ADVISOR™- app kunt u overal naai-instructies
en tutorials bekijken op een tablet of smartphone, of u nu aan de snijtafel
of strijkplank staat, comfortabel op de bank zit of onderweg bent!
Als u een project heeft gekozen, volgt u eenvoudig de stapsgewijze
instructies die verschijnen in de JoyOS Advisor™-app of op uw met
mySewnet™-uitgeruste naaimachine. U kunt ook steken en/of
borduurmotieven uit deze instructies interactief overbrengen via uw
smartphone/tablet naar uw met mySewnet™-uitgeruste machine.
Download deze app op uw tablet/smartphone via Google Play of de App-Store en log vervolgens in met uw
mySewnet™- account. Meer hierover op pagina 20.
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►Hoofdstuk 2

De toetsen op de machinekop

Bekijk voordat u begint met naaien de toetsen op de machinekop:

1. Zet de naaivoet omhoog. Druk nogmaals op de toets en de transporteur wordt
verzonken en de naaivoet wordt in de hoogste stand gezet.
2.

Als u op deze toets drukt gaat de naaivoet omlaag. Als alternatief kunt u ook op het
voetpedaal drukken.

3. Gebruik de naald omhoog/omlaag functie. De naald blijft in de stof staan om
de stof te draaien of hij staat in de hoogste stand. Hierdoor kunt u de stof
gemakkelijk onder de naaivoet vandaan halen als u klaar bent met naaien.
Druk op de toets voor de gewenste positie.
4. De achteruitnaaitoets naait permanent of zolang hij ingedrukt wordt achteruit.
Wordt de toets 2 keer snel achter elkaar ingedrukt dan naait de naaimachine
continue achteruit. Druk nogmaals en de naaimachine naait weer vooruit.
5. Met de toets 'Steek opnieuw starten' wordt de steekpositie weer in de
beginstand gezet. De toets is links op het scherm naast het stekengebied te
selecteren.

Steek opnieuw
starten

6. De Start/Stop toets maakt het mogelijk te naaien zonder voetpedaal. De toets
wordt ook gebruikt om te borduren zonder voetpedaal.
7. De naai- of borduursnelheid kan in 5 stappen worden ingesteld door het
display aan te raken.
8. Gebruik de FIX-toets om een afhechtsteek te maken.
9. U beëindigt een steek of steekprogramma met de Stop-toets.
De toets met de schaar knipt de onder- en bovendraad af met één druk op de
toets. De naaivoet gaat daarna omhoog.
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►Hoofdstuk 3

Inrijgen en spoelen

In het Kenniscentrum van de JoyOS ADVISOR™ leest u hoe u een spoel opwindt en plaatst en hoe u de
bovendraad inrijgt.
•
•
•
•

Open de JoyOS ADVISOR™- functie en druk op Kenniscentrum.
Druk vervolgens op Snelle referentie handleiding en selecteer bij 'Selecteer onderwerp' De machine
instellen. Met de pijl omhoog worden alle instructies zichtbaar en dan kunt u verder selecteren.
Selecteer Spoelen. Sluit het venster na het bekijken van de instructies met het rode kruis rechtsboven en
selecteer aansluitend Bovendraad inrijgen alsook de instructie Spoel plaatsen.
Bekijk de instructies en rijg de boven- en onderdraad in en plaats de spoel in uw machine.

►Hoofdstuk 4
Naaien

•
•

Wissel in de JoyOS Advisor™ naar de categorie Naaien, controleer uw voorgeselecteerde stofinstelling en
druk rechtsonder op uw scherm op 'Start opnieuw'.
U bevindt zich nu in de Naaimodus. U kiest zelf steken. Heeft u hulp nodig dan kunt u elk moment de
JoyOS ADVISOR™ openen via het pictogram op de bovenste menubalk.

Opmerking: U kunt altijd de JoyOS ADVISOR™ - functie gebruiken om de stofsoort, de optimale instelling van de
steeklengte, -breedte en draadspanning aan te passen aan de stof die u wilt gebruiken.

Naaimodus – na Start opnieuw
•
•
•

•

Op het beeldscherm ziet u de Rechte steek A:2 deze is standaard geselecteerd bij geweven normale stof.
De steek wordt op ware grootte weergegeven. Bij de gekozen stof in de JoyOS ADVISOR™ worden ook de
passende naald weergegeven en de steeklengte en -breedte ingesteld.
U ziet het nummer van de gekozen steek. De aanbevolen naaivoet voor het naaien van de steek wordt
getoond en of er versteviging nodig is voor de gekozen naai- of borduurtechniek voor een mooi resultaat
ziet u in het vierde pictogram.
Verder naar beneden op het scherm ziet u de parameters om de steekinstellingen te wijzigen. Rechts ziet
u het steekmenu met de 629 ingebouwde steken van de Designer Sapphire™|85.

11

Probeer het zelf:
•

De steekmenu's kunnen eenvoudig naar links of rechts worden geveegd om een steekcategorie te
selecteren. Zodra u een menu heeft geselecteerd, ziet u de de categorie boven het menu weergegeven.

•

Kies menu C steek 2. De steek verschijnt op het scherm. U ziet de steek op ware grootte, de
steekinformatie over naald, naaivoet en eventuele versteviging. U ziet de instelopties van de steek
linksonder en de specificatie voor de bovendraadspanning. Dat is de instelwaarde rechts bij de
steekinstellingen.

Het pictogram voor de draadspanning staat voor het hoogwaardige deLuxe Stitch system van
HUSQVARNA® VIKING®. Deze technologie zorgt voor optimale draaddoorvoer ook bij gebruik van
Metallic- of speciale garens. Deze garens zijn populair bij borduren of decoratieve opties in de
naaimodus. Meerdere sensoren van het deLuxe Stitch system meten de stofdikte en regelen dan de
draadhoeveelheid. Voor sommige technieken/accessoires kunt u kiezen tussen Draadhoeveelheid en
Draadspanning.
De steekresultaten genaaid of geborduurd met het deLuxe Stitch system, zijn over het algemeen fijner
omdat de draadhoeveelheid die wordt gebruikt afhankelijk is van de gekozen steek of borduurmotief
en de stofdikte.

•

Gebruik de kleine schakelaar naast de draadspanning, u kunt nu de persvoetdruk op de stof aanpassen.

Rechte steek naaien

Probeer het zelf:
•

Selecteer via de JoyOS ADVISOR™ Naaien, Geweven normaal, Basis-naaitechnieken, Naad. Lees de
instructies en naai:

Aanvullende instructies:
• Gebruik naaivoet A.
• Vouw de stof dubbel. Plaats de rand van de stof tegen de lijn op de steekplaat.
• Druk op het voetpedaal om de naaivoet omlaag te zetten en begin met naaien.
• Als de naad is genaaid, drukt u twee keer op naaivoet omhoog. De naaivoet wordt snel in de hoogste
stand gezet en de transporteur wordt verzonken. Op deze manier kunt u de stof onder de naaivoet
vandaan halen en blijven dikkere of delicate stoffen niet haken aan de transporteur.
• Ook bij het plaatsen van de stof kunt u de hoogste naaivoetpositie met verzonken transporteur kiezen.

De Designer Sapphire™|85 beschikt over de Exclusive Sensor-System Technology. Dit systeem past zich
automatisch en doorlopend aan elke stofdikte die onder de naaivoet ligt aan en zorgt zo voor een perfect
gelijkmatig stoftransport.
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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Sensorvoetlichter: de naaivoet wordt automatisch omhoog en omlaag gebracht voor iedere naaitechniek.
Sensorvoet draaistand: automatische draaistand met de naald omlaag voor draaien, eenvoudig appliqueren en
quilten. U heeft uw handen vrij om de stof te begeleiden. De draaistand zweeft boven de stof en past zich onder
de voet aan de dikte van de stof aan.
Sensorvoetdruk: de naaivoet registreert doorlopend de dikte van de stof en past automatisch de naaivoetdruk
aan, voor een gelijkmatig stoftransport van alle soorten stoffen.
Opmerking: Voor bijzonder volumineuze stoffen of quilts kunt u de verwisselbare boventransportvoet van
HUSQVARNA® VIKING® gebruiken (inclusief).
Deze is perfect voor quilten, naaien met fluweel of voor rekbare stoffen maar ook voor leer of voor stoffen
waarbij de patronen moeten doorlopen zonder te verschuiven.

Naaldpositie bij rechte steek
Dankzij de 29 naaldposities kunt u nauwkeurig naden doorstikken of paspels of ritssluitingen innaaien. Zelfs
eenvoudige naden met rechte steken kunnen perfect worden aangepast aan uw naaiproject.

Probeer het zelf:
De projectinstructies voor de naaitechniek 'naden' is nog
geopend.
• Breng de naald met het pictogram voor steekpositie (1)
helemaal naar links. Verklein daarvoor eerst de
projectweergave.
• Op het scherm ziet u de verandering van de
steekpositie.
• Lijn de stof opnieuw uit. Verplaats de naald met de
spiegelfunctie (2) helemaal naar rechts.
• Ga verder met naaien.

2

1
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Blindzoom
Perfecte blinde zomen kunnen worden genaaid met de professionele blindzoomvoet. Weet u niet zeker hoe u de
zoom moet vouwen om het juiste effect te krijgen? Bekijk dan op uw scherm de tutorial over blindzomen. De
vele verschillende naaldposities maken een nauwkeurige fijn-afstelling mogelijk.

Probeer het zelf:
•
•

Kies in de JoyOS ADVISOR™-functie de categorie Naaien, Geweven normaal, Basis-naaitechnieken en
Blindzoom. Gebruik indien nodig de pijl omhoog.
De projectinstructies zijn op het scherm te zien. Lees de projectinstructies en gebruik deze instructies om
uw blinde zoom te naaien. Verklein de projectweergave.

Aanvullende instructie:
• Gebruik hiervoor naaivoet D.
Vouw een zoom in een wollen stof. Lijn de stofvouw uit met de binnenkant van de lange zijde van de
naaivoet. Stel de steekbreedte zo in dat de naald net in de stofvouw insteekt.

Rekbare naad
Hierdoor ontstaat een naad die in rekbare stoffen kan worden uitgerekt. Met de naaitechniek Naaien/afwerken
voorkomt u dat geweven stoffen gaan rafelen. Een tutorial direct op het scherm laat zien hoe u bijvoorbeeld een
halslijn in een sweatshirt kunt maken. Kies in de categorie Naaien, Geweven normaal, Basis-naaitechnieken en
dan Naaien/afwerken.
Volg de uitleg en naai een halslijn. Verklein de weergave van de projectinstructies.
Aanvullende instructies:
• Gebruik naaivoet J.
• Knip een halslijn uit een stukje joggingstof. Leg de boordstof in de lengte dubbel en rek hem uit langs de
ronding van de halslijn. Naai dicht langs de rand van de stof een halslijn.

Applicaties
Applicaties zijn eenvoudig te naaien. Dankzij de vele naaldposities kan de steek altijd nauwkeurig op de rand van
de applicatie worden geplaatst. Met de functie Naald omlaag actief, wordt tijdens het draaien de naadpositie
behouden en verschuift er niets. De Designer Sapphire™|85 laat zien hoe u stof-applicaties kunt naaien.

Probeer het zelf:
•
•
•
•

Druk op de JoyOS ADVISOR™ functie.
Druk op de categorie Quilten en vervolgens op de techniek Applicatie.
Kies het projectbestand Applicatie, lees de instructies en maak een
applicatie.
Verklein het projectbestand of sluit de weergave door op het
pictogram van de JoyOS ADVISOR™ in de menubalk te drukken.
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Knoopsgat naaien
Naai perfecte knoopsgaten, zo vaak u wilt. Beide zijden van het knoopsgat worden in dezelfde richting genaaid –
voor gelijkmatige knoopsgaten. Er zijn 15 verschillende knoopsgaten beschikbaar. De JoyOS ADVISOR™ kiest het
juiste knoopsgat voor uw stof en past de steeklengte en -breedte aan. U kunt de stapsgewijze uitleg voor het
bevestigen van de sensorvoet knoopsgat en het naaien van een knoopsgat direct op het scherm bekijken.

Probeer het zelf:
•

Kies in de JoyOS ADVISOR™ de categorie Naaien, Geweven normaal,
Basis-naaitechnieken en vervolgens Knoopsgat. Gebruik de pijl
omhoog. Naai een knoopsgat volgens deze instructies. Verklein de
weergave met de projectinstructies.

Stekenmenu’s en exclusieve steektechnieken
Blader voor creatieve effecten door de verschillende stekenmenu’s. De
Designer Sapphire™|85 biedt u een grote verscheidenheid aan steken om
uit te kiezen, inclusief gepatenteerde steektechnieken. U kunt met deze
technieken Pop-upsteken, Pailletsteken en applicatiesteken maken in menu
L en Themasteken in menu M in de naaimodus! Er zijn ook decoratieve
steken tot 54 mm breed. Deze vindt u in menu K. Deze steken worden ook
zijwaarts getransporteerd, voor geweldige siereffecten! U kunt met het
zijwaartstransport ook in 4 richtingen naaien, handig voor het vastnaaien
van kleine stukjes stof.
Enkelmotiefsteken gebruikt u voor accentversieringen en vindt u in menu O.
Werkt u graag met kristallen of franjes, kies dan menu N. Nadat u een steek
heeft gekozen worden de steeklengte en -breedte voor u ingesteld. U kunt
de instellingen altijd aanpassen. Uitzonderlijke naaitechnieken, aantrekkelijk vormgegeven, maken elk project
uniek. De Steekweergave kan ook worden vergroot. Gebruik 2 vingers om de steekweergave te vergroten.
Alle exclusieve Steektechnieken zijn geanimeerd of met instructies in de JoyOS ADVISOR™ te leren.

Probeer het zelf:
•
•
•

Druk op de JoyOS ADVISOR™ en kies de categorie Naaien, kies een stofsoort en druk dan op
Dimensionale steken.
Kies een projectbestand, volg de instructies en maak de steek.
Sluit de projectweergave door op het pictogram van de JoyOS ADVISOR™ te drukken in de bovenste
menubalk.
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Patchworknaden zijn eenvoudig in te stellen:
Kies de steek D:1, de 6 mm naad, automatisch wordt de juiste naaldpositie voor naaivoet A ingesteld. De afstand
is ¼” (6 mm). De Quilt- en Patchworkvoet P en de verwisselbare boventransportvoet worden bij de Designer
Sapphire™|85 meegeleverd. Als u de Quilt- en Patchworkvoet P, 6 mm (1/4”) gebruikt kunt u met de gewone
rechte steek A:2 naaien, de afstand van de naad wordt dan via de markeringen op de naaivoet geregeld.

Probeer het zelf
•
•
•
•

Druk op Start opnieuw.
Kies in steekmenu D (Quiltsteken) D:1 – de ¼” naad.
Gebruik naaivoet A. De rand van de naaivoet loopt gelijk met de rand van de stof.
Naai 2 patchworkstoffen aan elkaar.

Er zijn veel geweldige decoratieve steken voor quilten beschikbaar op de Designer Sapphire™|85 in menu D.
Er zijn ook vele optionele quilt- en patchworkvoeten beschikbaar. In de online accessoirecatalogus van
HUSQVARNA® VIKING® vindt u de naaivoeten en instructies. Ook kunt u zien welke naaivoet op welk
machinemodel past.
Info: www.husqvarnaviking.com
Overigens kunnen alle quiltfans de Rechtstiksteekplaat met sensor
gebruiken voor nauwkeurige rechte steken. De steekplaat is ook ideaal
voor doorstikken. Bevestig de rechtstiksteekplaat en de sensor
waarschuwt als u een steek met steekbreedte kiest. Daardoor kan de
naald niet per ongeluk de steekplaat raken. De rechtstiksteekplaat
wordt meegeleverd bij de machine.
Als u stoffen of quilts wilt accentueren heeft u de keuze uit 3
Freemotion modi voor naaien uit de vrije hand.
Freemotion zwevend met de R-voet – de naaivoet zweeft over de stof
met hoge snelheid.
Freemotion verend met de Q-naaivoet – de naaivoet beweegt op en
neer waarbij de stof bij elke steek op de steekplaat wordt gedrukt om
verschillende soorten stof te naaien. De transporteur wordt
automatisch verzonken bij het kiezen van een Freemotion modus.
U kunt ook quilten met de Free Motion Rulervoet. Reliëfs worden
gemaakt met quiltlinialen die op de stof worden gelegd.

Hoe u de Sensorvoet Q voor het naaien uit de vrije hand bevestigd of
hoe u kunt quilten met de optionele Free Motion Rulervoet of een
quilt kunt afwerken met de optionele Quiltbandgeleidevoet, leest u
allemaal in de JoyOS ADVISOR™.
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De Sensorvoet Q bevestigen op uw machine
•

•
•

•
•

•
•

•

Kies het Kenniscentrum in de JoyOS ADVISOR™. Druk op
Snelle referentiehandleiding en kies vervolgens Instellen
voor Borduren. Druk op de pijl omhoog.
Druk op De Sensorvoet Q bevestigen. Lees de instructies.
Sluit het venster door op het kruis rechts boven te drukken
en druk daarna op het pictogram van de JoyOS ADVISOR™ in
de bovenste menubalk. U komt nu in de naaimodus.
Druk in de onderste menubalk op het pictogram voor De
opties voor naaien uit de vrije hand.
Kies de juiste modus. Voor de Sensorvoet Q kiest u de eerste
optie en bevestig uw keuze door op het groene vinkje te
drukken.
De transporteur wordt automatisch verzonken zodat u de
stof zelf kunt geleiden.
Beweeg de stof zelf met de hand onder de naaivoet. Voor
een gelijkmatig steekresultaat kunt u de naaisnelheid op een
gematigde snelheid zetten, zodat u niet per ongeluk te snel
naait.
U kunt ook de Start-Stop-toets gebruiken om een
gelijkmatige snelheid te behouden. U begeleidt de stof.
Als u klaar bent met naaien uit de vrije hand, schakel de Free
Motion Modus weer uit en bevestig de gewone naaivoet. Bij
de volgende naad die wordt genaaid komt de transporteur
weer omhoog en transporteert de stof zoals gewoonlijk.
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►Hoofdstuk 5

Steken combineren

De omvangrijke steekkeuze van de Designer Sapphire™|85 maakt een variëteit aan creatief naaien mogelijk.
Meer dan 680 Steken, tot 54 mm breed staan, in verschillende steekcategorieën voor eenvoudige steekkeuze, ter
beschikking. Daaronder exclusieve gepatenteerde steektechnieken. 5 naailettertypes, met hoofd- en kleine
letters, perfect voor het maken van tekstcombinaties.

Probeer het zelf:

•

Druk op de toets prog om het venster te openen waarin u
meerdere steken kunt combineren in een steekprogramma.
Druk op het Stekenmenu (als dat nog niet is geopend) om steken
selecteren te openen.
Veeg om categorie H te zoeken (Kindersteken). Blader omlaag en
selecteer steek #32, het garenklosje en selecteer dan steek #31, de
naald.
Veeg om categorie D (Quiltsteken) te zoeken. Selecteer steek #4, de
golfsteek. Druk op horizontaal spiegelen zodat het lijkt alsof de
draad uit de naald komt.
Druk tweemaal op de pijl omhoog om omhoog te gaan in het
steekprogramma. De cursor staat nu tussen het garenklosje en de naald. Blader omlaag en selecteer
steek #63 om meer ‘draad’ toe te voegen tussen het garenklosje en de naald.
Druk op OK om uw programma te bevestigen en terug te keren naar de naaimodus.

•

Druk op de toets opslaan

•
•
•

•

•

. Selecteer een plaats waar u uw nieuwe programma wilt opslaan.

Lettertypes - 5 ingebouwde naailettertypes met hoofd- en kleine letters evenals cijfers en speciale tekens zijn
beschikbaar.

Met lettertypes kunt u bijvoorbeeld uw eigen persoonlijke label voor een quilt
maken.
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Probeer het zelf:
•

•
•

•

•

Gebruik een katoenen stof met versteviging. Kies een lettertype in het stekenmenu. Naast de tab van het
Stekenmenu is de tab van het Lettertypemenu (pictogram A). Kies een lettertype, bijvoorbeeld Brush line
alphabet.
Schrijf Designer Sapphire 85 of uw naam. Via het toetsenbord zijn de letters te kiezen zodra u een
lettertype heeft gekozen.
De actieve positie wordt met een cursor weergegeven. De steek of letter is gekleurd. Ingevoerde steken
of letters worden gemarkeerd en bij de cursor geplaatst. Alleen de gekozen steek of letter kan aangepast
worden. U kunt de cursor door het steekprogramma bewegen met de pijlen vooruit en achteruit.
Druk op OK, om uw programma in de naaimodus te laden. Verklein de weergave van het toetsenbord
rechtsboven in het toetsenbordgebied. Druk daarna op het groene vinkje om de reeks in de naaimodus
te tonen.
Bewaar de tekst. Druk hiervoor op het hartje in de onderste menubalk. Er verschijnt een pop-up waarin
u kunt kiezen of u het bestand in de mySewnet™ Cloud map of op een USB-stick wilt bewaren.

4-Richtingssteken – Menu S
Met de 4-Richtingssteken kunt u steken naaien in 4 verschillende richtingen. U heeft keuze uit verschillende
steken. De steken zijn vooral handig voor het repareren van bijv. een broek. De steekbreedte en -lengte zijn
ingesteld.

Probeer het zelf:
•
•
•
•

•
•

In de JoyOS ADVISOR™ kies stofsoort Geweven dik
Druk daarna op Start opnieuw
Ga naar Menu S en steek 8.
Gebruik bij het naaien naaivoet S. Naai als volgt:
Leg een klein stukje stof op een groter stuk stof schuif de linkerbovenhoek van het lapje onder de
naaivoet. De machine naait van links naar rechts over de bovenkant van het lapje, zoals weergegeven op
het scherm.
Naai de bovenkant, stop en druk op de achteruitnaaitoets of op de achteruitnaaitoets onderaan op het
scherm om de naairichting te veranderen. De richting van de steek op het scherm wordt veranderd.
Druk op het voetpedaal. De naaivoet gaat automatisch omlaag.
Naai de zijkant van het lapje. Ga door met naaien rondom het lapje door op de achteruitnaaitoets op de
machine of op het scherm te drukken om de naairichting te veranderen.
Druk op de Draadafsnijder (schaartje).

Tip: U maakt de mooiste hoek met de 4-Richtingssteken als u de STOP-functie indrukt voordat u van
naairichting verandert. Hiermee wordt de huidige steek voltooid voordat de naairichting verandert.
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►Hoofdstuk 6

MySewnet™ – het slimme ecosysteem van HUSQVARNA® VIKING®

mySewnet™ is een enorm ecosysteem, dat een groep van
cloud gebaseerde services zoals apps en applicaties omvat.
Met u zullen naai-hobbyisten een volledig nieuwe wereld van
naaien en borduren ervaren.
Deze services zijn overal te gebruiken, thuis achter de
machine uitgerust met mySewnet™, achter de computer, met
een tablet op de bank of met een smartphone in de bus, trein
en overal wanneer u onderweg bent.
mySewnet™ is overal toegankelijk, als er maar een
netwerkverbinding is. Dat betekent grenzeloze creativiteit
wanneer u maar wilt.
Op het gebied van digitalisering heeft naaien en borduren
grote vooruitgang geboekt en het is gewoon zo leuk omdat er
compleet nieuwe manieren zijn om creatief te zijn. De
applicaties zijn heel gemakkelijk te gebruiken en erg slim.

•
•
•
•

De mySewnet™ Cloud geeft u eenvoudig toegang tot steken en borduurmotieven via verschillende
apparaten zoals een computer, tablet, smartphone of de Designer Sapphire™|85.
De apparaten worden automatisch via wifi met elkaar gesynchroniseerd.
De wifi-verbinding geeft toegang tot een mySewnet™ - account en ontvangt automatisch updates voor uw
machine.
De HUSQVARNA® VIKING®-apps maken van naaien en borduren een slimme ervaring en ondersteunen het
naai- of borduurproces en het creatieproces op een innovatieve en moderne manier of helpen bij het leren
van naai- en borduurtechnieken.

De eerste stap:
• Verbind eerst de Designer Sapphire™|85 met uw wifi-netwerk.
• Druk daarvoor op het pictogram van de wifi, linksboven op het scherm.
• Kies uw netwerk. Voer indien nodig het wachtwoord voor wifi-netwerk in.
• Kleurt het pictogram van de wifi wit, dan is de verbinding tot stand
gekomen.
Stap 2:
• Meldt u aan met uw mySewnet™ account op uw Designer Sapphire™|85,
om de voordelen van mySewnet™ te kunnen gebruiken.
• Heeft u nog geen mySewnet™ account aangemaakt dan kunt u dit via de
Designer Sapphire™|85 aanmaken of via uw computer op de website van
HUSQVARNA® VIKING®.
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Hulp nodig bij het aanmaken van een mySewnet™ account? Ga naar: www.husqvarnaviking.com

•
•
•

•

Druk om aan te melden op uw mySewnet™-account op het pictogram van de wolk, linksboven op het
scherm en log in.
In het menu Instellingen kunt u de mySewnet™ instellingen openen.
Bent u verbonden via Wifi en ingelogd op uw mySewnet™ account, dan ziet u de mySewnet™-Blog op het
startscherm. Het is de nieuwsfeed van uw machine en biedt u creatieve ideeën en handige tips over
naaien en borduren.
Druk op de JoyOS ADVISOR™, druk daarna op de afbeelding rechtsboven met mySewnet™-Blog.

Als u een mySewnet™-Blog project ziet dat u leuk vindt, dan kunt u de instructies lezen en het borduurmotief of
de gebruikte steek direct via de instructies selecteren, het borduurmotief of de steek worden dan in de
mySewnet™ Cloud opgeslagen en u kunt uw project starten.
Update uw Designer Sapphire™|85 ook via wifi
Om draadloos toegang te hebben tot de nieuwste machine-firmware, heeft u een netwerkverbinding via wifi
nodig. Wanneer wifi is verbonden, zoekt uw machine automatisch naar firmware-updates. Als de machine een
nieuwere firmwareversie heeft gedetecteerd, verschijnt er een melding op het scherm. Kies één van de opties.
Als u kiest voor later updaten, dan worst er naast het wifi symbool een uitroepteken zichtbaar. Wanneer u
alsnog wilt updaten, druk dan op het wifi-symbool om de nieuwste firmware te downloaden en te installeren. Als
de update is voltooid, start de naaimachine automatisch opnieuw op.
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►Hoofdstuk 7
Instellingen

U kunt verschillende instellingen op uw Designer Sapphire™|85 aanpassen, die u helpen bij het naaien of
borduren. Druk op het pictogram van de Instellingen. Open de afzonderlijke menu’s door op de pijl te drukken
en lees welke ondersteuning beschikbaar is. U kunt deze functie activeren of deactiveren.

De verschillende instellingen:
Tijdelijke naai-instellingen:

Tijdelijk borduurinstellingen:

Standaard naai-instellingen:

Standaard borduurinstellingen:

Machine-instellingen:
Hier vindt u de instellingen voor de helderheid van de ledverlichting, welke eenheid wilt u gebruiken: cm of
inches. Welk kleurenthema wilt u gebruiken? Ook zijn instellingen voor de klok beschikbaar.
Wifi-instellingen:
Maak instellingen voor de wifi-functie.
mySewnet™ Instellingen
Log in met uw mySewnet™-account.
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Machine informatie:

Opmerking: Lees voor gedetailleerde
instelmogelijkheden het desbetreffende hoofdstuk
in uw gebruikershandleiding.

Dat kan alleen de Designer Sapphire™ |85
Prachtig borduurwerk,
dat niemand anders heeft!
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►Hoofdstuk 8

Bewerken op het scherm

Met de naai- en borduurmachine Designer Sapphire™|85 kunt u naaien en borduren in één. Schakel over naar
de borduurmodus.

•

Druk op het pictogram helemaal rechtsboven op het scherm. Het pictogram Borduurring met pijl
schakelt naar de borduurmodus.

•

Als u in de borduurmodus zit verandert het pictogram in een Zigzagsteek met pijl en geeft aan dat u met
dit pictogram de naaimodus kunt openen.

•

In het midden van het scherm ziet u het Borduurgebied en onderin vindt u de Instelopties voor het
gekozen borduurmotief.

•

Boven in het Borduurgebied ziet u van links naar rechts:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Het Geopende boek staat voor de projectbestanden van de JoyOS ADVISOR™ functie.
U kunt Naaisteken in de borduurmodus laden via het Stekenmenu
Lettertypemenu, pictogram A.
Borduurmotievenmenu, het pictogram van de Bloem staat voor de ingebouwde
borduurmotieven.
Het pictogram van de Bloem met internetteken is uw toegang tot de mySewnet™ Library. U kunt
borduurmotieven uit deze bibliotheek uitzoeken, laden en borduren. Hier is een abonnement
voor vereist. Bij de machine wordt een code geleverd voor gratis mySewnet™ Silver abonnement.
Met de File Manager kunt u borduurmotieven beheren. U kunt het machinegeheugen, een USBstick (wordt niet meegeleverd met de Designer Sapphire™|85) of de Cloud gebruiken als u een
mySewnet™-account heeft aangemaakt en de machine met wifi is verbonden. U ontvangt 100 MB
gratis opslagruimte wanneer u zich registreert voor de mySewnet™ Cloud.
Met het Garenpalet kunt u de garenkleuren bewerken.

Onder het borduurmotief keuzegebied bevindt zich het menulint voor het kiezen van Borduurmotieven.
U kunt naar links of rechts vegen en de verschillende categorieën uitkiezen.
Via het Vraagteken krijgt u uitleg over alle pictogrammen op het scherm. Druk op het Vraagteken en druk
daarna bijvoorbeeld op het pictogram van de mySewnet™-Library. U krijgt nu uitleg over de functie van
het pictogram.
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Een borduurmotief kiezen:
•
•

•
•

•

Druk op de Bloem, borduurmotievenmenu.
De verschillende menu’s met borduurmotieven kunnen
onderin naar links of naar rechts geveegd worden om
zo een categorie te kiezen.
Zodra u een menu heeft gekozen, ziet u de naam van
de categorie boven de menu’s staan.
Blader door de borduurmotieven door naar boven of
onder te vegen. Vegen naar links of rechts gaat naar
een andere categorie. Kies als voorbeeld borduurmotief
A:7.
Druk iets langer op het borduurmotief en het verschijnt
op het scherm in de borduurring die qua grootte het
beste past bij het borduurmotief.

Opmerking: Druk één keer kort op het borduurmotief en u
krijgt alle informatie over het borduurmotief.

•
•

•

Het borduurmotief krijgt een Designselectieveld. Zo
kunt u het borduurmotief op het scherm plaatsen.
Wilt u de borduurring veranderen, druk op
Borduurringselectie en verander de
borduurringgrootte. Het pictogram met de borduurring
en de grootte veranderd de grootte van het
borduurbereik.
Bij Instellingen en dan Standaard-Borduurinstellingen,
kunt u de borduurringen selecteren die u bezit. Alle optionele borduurringen staan in de lijst. Uw
borduurringen worden gemarkeerd in de lijst.
Zo ziet u welke borduurringen u in bezit heeft.

Deze borduurringen zijn inclusief bij de machine:
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120x120
• DESIGNER™ Crown Hoop 260x200
• DESIGNER™ Royal Hoop 360x200

•

Als u een borduurmotief op het scherm heeft geselecteerd, verwijder het
dan. Druk daarvoor lang op het geselecteerde borduurmotief. Is het niet
geselecteerd, druk dan eerst kort op het borduurmotief. Schuif
vervolgens over het scherm naar het pictogram van de afvalemmer in de
geopende Smart Tool Box.
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Nieuw borduurmotief kiezen

Probeer het zelf:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Druk op de Bloem en u ziet hoe de borduurmotieven voor
eenvoudig kiezen ingedeeld zijn in categorieën.
Veeg het menulint naar links of naar rechts.
Druk kort op Borduurmotief A:10, om een voorvertoning van
de borduurmotiefinformatie te krijgen.
Selecteer het borduurmotief door lang te drukken en plaats
het met uw vinger in het borduurgebied.
Druk op het pictogram met een Borduurring, selecteer in de
lijst de borduurringgrootte 360 x 200. Wordt de keuzelijst
niet gesloten, druk dan nog een keer op het pictogram met
de borduurring.
Druk vervolgens op het borduurmotief, let erop dat het een
selectiekader heeft en trek het met uw vinger naar links.

Selecteer Dupliceren en voeg een kopie van het
geselecteerde borduurmotief toe.
Breng totaal 4 borduurmotieven op het scherm.
Maak een bloemdiamant. Bij het verplaatsen van de enkele
borduurmotieven worden plaatsingslijnen op het scherm
zichtbaar. Ze helpen u met het perfect plaatsen van het
borduurmotief.
U kunt ook de rasterfunctie activeren voor een optimale
uitlijning.
Druk lang op het pictogram en u kunt de grootte van het
raster en de achtergrondkleur voor uw borduurmotief
instellen.
Druk opnieuw op een borduurmotief en draai het. Het
draaipunt is de ronde markering in het midden van de zijkant
van het selectiekader.
Druk vervolgens op een ander borduurmotief en draai dit
90°, activeer daarvoor eerst de functie Roteren en druk dan
op het midden van het Selectiewiel bij de instelopties onder
het borduurgebied.
Verwijder één van de gedupliceerde borduurmotieven door
lang op dit borduurmotief te drukken, de Smart Toolbox

verschijnt en schuif met uw vinger over het scherm
naar de prullenbak.
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•

Alternatief: Houd het pictogram Verwijderen ingedrukt, dit vindt u bij de instelopties onder het
borduurgebied. Druk lang op de prullenbak, het pictogram heeft een kleine pijl voor meer opties. Elk
pictogram met een kleine pijl kan met kort of lang drukken met de vinger worden geopend. Zo krijgt u
meerkeuze-opties voor uw borduurmotief.
Verwijder alle borduurmotieven van het scherm door te bevestigen met het groene vinkje.

•

Opmerking: Meer Smart Toolbox functies kunnen worden geselecteerd in het onderste bewerkingsveld.

•

De Toolbox bevat verschillende functies, waarmee u bijvoorbeeld de naaivolgorde van de borduurmotieven kunt
instellen. Door opnieuw op het pictogram te drukken wordt de toolbox gesloten.
Aanvullende informatie:
Functies van de Toolbox (van boven naar beneden)
•

Meerdere selecteren. Met Meerdere selecteren kunt u twee
of meer borduurmotieven tegelijkertijd op het scherm
selecteren. Druk daarvoor eerst op het pictogram Meerdere
selecteren en druk daarna op de te markeren
borduurmotieven op het scherm. In plaats daarvan kunt u
ook op de voorbeeldafbeeldingen in het selectievenster
drukken. De geselecteerde borduurmotieven krijgen een
omranding – deze is ook zichtbaar bij de
voorbeeldafbeeldingen. Door opnieuw op de
borduurmotieven te drukken wordt de selectie opgeheven.
Het kader verdwijnt.

•

Alles selecteren. Als u alle borduurmotieven wilt selecteren,
druk dan op het pictogram Alles selecteren. Alle
borduurmotieven op het scherm krijgen dan een omranding.
U kunt nu alle geselecteerde borduurmotieven tegelijkertijd
veranderen. Wilt u alle borduurmotieven combineren in één
borduurmotief, druk dan op het pictogram voor
Groeperen/Groepen opheffen.

•

Groeperen/Groep opheffen. Als u twee of meer
borduurmotieven heeft geselecteerd en u wilt ze combineren
tot één borduurmotief om te bewerken, druk dan op het
pictogram Groeperen/Groepen opheffen. De geselecteerde borduurmotieven worden omgeven door
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een kader. Wanneer gegroepeerd, omringt het kader alle borduurmotieven in de groep. Hef een groep
op door opnieuw op het pictogram Groeperen/Groepen opheffen te drukken. De borduurmotieven
worden vervolgens van elkaar gescheiden.
•

Borduurmotief eerder/later borduren. Gebruik de pictogrammen Borduurmotief eerder/later borduren
om de borduurvolgorde van de borduurmotieven te veranderen, zonder ze opnieuw in de gewenste
volgorde te hoeven plaatsen. Selecteer het borduurmotief dat ervoor of erna moet worden geborduurd
en druk op één van de pictogrammen om de volgorde te wijzigen. Het borduurmotief wordt vervolgens
verplaats naar de gewijzigde borduurvolgorde in het selectieveld.

De Toolbox

Probeer het zelf:
•
•

•

•

Selecteer een groot borduurbereik: 360x200 mm.
Selecteer Borduurmotief L9 en L8. Als u de borduurmotieven op deze manier in die volgorde kiest,
dan ligt het kleine hart onder het grotere hart borduurmotief. Als het echter boven op het project
geborduurd moeten worden, wijzig dan de borduurvolgorde.
Druk op het pictogram van de Toolbox.
Druk op het kleine hart en het pictogram voor Borduurmotief later borduren. Nu wordt eerst het
borduurmotief L8 geborduurd en aansluitend L9. Het kleine hart ligt nu op het eerste
borduurmotief. Verwijder alle borduurmotieven van het scherm.
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De Designer Sapphire™|85 heeft een grote selectie borduurmotieven voor nog meer creatieve afwisseling. De
machine bevat vele ingebouwde borduurmotieven, u kunt ook kiezen uit meer dan 30 speciale
borduurtechnieken. De borduurcategorieën ondersteunen de selectie. Er zijn 8 borduurlettertypes ingebouwd,
variërend in grootte tussen de 10 – 80 mm.
Personaliseer uw naaiproject snel en eenvoudig met de ingebouwde lettertypes. Combineer lettertypes en
borduurmotieven met elkaar en bekijk het resultaat op het scherm voordat u het gaat borduren

Borduurlettertype

Probeer het zelf:
•
•

•

•
•

Selecteer de lettertypes door op de A te drukken.
De naai- en borduurlettertypes woorden getoond. De gekleurde
letters zijn de borduurlettertypes. De getallen geven de
lettergrootte aan. Selecteer een lettertype uit de selectie,
bijvoorbeeld Mesa 20.
Er verschijnt een toetsenbord om de letters in te voeren op het
scherm. Na invoeren van de letters, bevestig uw keuze met het
groene vinkje.
Druk in het midden van het Selectiewiel, de functie Plaatsen is
nu actief om de tekst in het borduurgebied te centreren.
Wijzig de kleur van een letter door op het pictogram voor het
kleurenpalet (Garenkleur bewerken) te drukken.

Meer informatie vindt u ook in de gebruikershandleiding bij Garenkleur
bewerken.
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Tekst-vorm:
U kunt de ingevoerde tekst in verschillende vormen plaatsen door de
functie Tekstvorm selecteren te gebruiken.
• Gebruik de ingevoerde tekst op het scherm.
• Druk op Borduurmotief bewerken.
• Druk vervolgens op Tekstvorm selecteren, om een lijst met
verschillende typen vormlijnen te openen.
• Druk op een Vormlijn. Uw tekst wordt dan langs deze vormlijn
invoert.
• De kleine zwarte pijl geeft de richting aan van de tekst die u op
de vormlijn invoert.
• U kunt de grote van de vorm wijzigen door op een van de
Schaalpunten in de hoeken van het selectiekader te drukken en
met uw vinger over het scherm te bewegen.

Tekstafstand selecteren:
•

•

•

•

Druk op het pictogram Tussenruimte selecteren, om een lijst
met afstandsopties te openen die u kunt gebruiken om uw tekst
op de vormlijn te plaatsen: gelijkmatige tussen ruimte, links
uitgelijnd, gecentreerd of rechts uitgelijnd.
Met de optie gelijkmatig uitgelijnd wordt de tekst op gelijke
afstand van elkaar verdeeld op de vormlijn. Bij de keuze links
uitgelijnd worden de letters vanaf links geplaatst. Met de optie
gecentreerd wordt de tekst op de vormlijn gecentreerd. Bij de
keuze rechts uitgelijnd worden de letters vanaf rechts geplaatst.
De afstand tussen de afzonderlijk letters kan met behulp van de
Schuifregelaar voor de tussenruimte worden vergroot of
verkleind – tenzij u gelijkmatige tussenruimte heeft
geselecteerd.
Verwijder de tekst van uw beeldscherm.
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Opmerking: U kunt ook naailettertypes gebruiken in de borduurmodus en deze
vervolgens borduren. Het invoerveld wordt gebruikt zoals bij het invoeren van
een naailettertype in de naaimodus
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►Hoofdstuk 9

Design Appliqué

Begin met het maken van een applicatie met ondersteuning van JoyOS ADVISOR™ functie!

De Designer Sapphire™|85 beschikt over de functie Applicatie ontwerpen. Met deze functie kunt u direct op het
scherm van uw naai- en borduurmachine applicatie-borduurmotieven maken. Kies uit 45 ingebouwde vormen
zoals harten, bloemen, letters en meer. Zes verschillende steken toveren vervolgens een prachtige afwerking
rond het applicatie borduurmotief.

Probeer het zelf:
•
•
•
•
•
•

Druk in de JoyOS ADVISOR™ op de categorie Borduren.
Selecteer de techniek Applicaties borduren.
Druk op een projectbestand, bijvoorbeeld Applicatie met onafgewerkte rand. De projectinstructies
verschijnen op uw scherm. Lees de instructies en gebruik de pijl om te bladeren.
Als u het projectbestand verkleind, ziet u de geselecteerde borduurmotieven voor uw project op het
scherm.
Selecteer de bloem. Deze wordt in het borduurgebied geplaatst. U kunt de borduurringgrootte en de
plaats van het borduurmotief wijzigen.
Verklein het borduurmotiefvenster, druk daarvoor op de kleine pijl onderaan het venster.

Variatie:
•
•

U kunt ook een applicatie om de zojuist gemaakte bloemapplicatie maken.
Wijzig eerst de borduurringgrootte. Selecteer de borduurring 260x200 mm. Druk op een lege plek in het
borduurgebied om het borduurmotief te deselecteren. Open de functie Applicatie ontwerpen. Deze
vindt u in de onderste menubalk, het bloemetje met omranding.

•
•
•

Selecteer de bloemvorm in het shape-menu.
Pas de applicatievorm aan de grootte van de bloem aan, door de hoekhendels te verslepen.
Is de applicatievorm aangepast
dan kunt u een steek kiezen
voor de omranding van de
applicatie. Zes steekopties zijn
beschikbaar.
Druk op een optie en bevestig
deze met het groene vinkje.
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•

•
•
•

•

Voor de juiste borduurvolgorde opent u de Smart Toolbox en
verplaatst u de applicatie-omranding naar de bovenste
positie.
U kunt ook de toegewezen garenkleuren aanpassen, door op
het pictogram van het kleurenpalet te drukken.
Zwart is de door de machine gekozen kleur voor de rand van
de applicatie.
Bewaar u borduurmotief door op het pictogram van een hart
te drukken in de linkerbenedenhoek van het scherm. Kies of u
het op een USB -stick of in uw mySewnet™ Cloud wilt
bewaren.
Verwijder uw borduurmotief.

Opmerking: U kunt ook Design Shaping gebruiken in plaats van Design Appliqué. Design Shaping plaatst
contourranden om steken en borduurmotieven in borduurmodus. Er worden dan geen stop-commando’s voor
de randen ingesteld om applicatiestof te kunnen neerleggen tijdens het borduren. Selecteer het pictogram ster
met cirkel in de onderste menubalk voor deze variatie.
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►Hoofdstuk 10

De Designer Sapphire™|85 voorbereiden op borduren

Als u de borduureenheid nog niet heeft bevestigd, nog geen stof heeft inspannen in de borduurring of de
sensorvoet Q nog moet bevestigen, lees dan de instructies daarover in de JoyOS ADVISOR™ functie.
De borduurvoorbereidingen vindt u ook in de JoyOS ADVISOR™ onder Kenniscentrum – Snelle referentiehandleiding – Instellen voor borduren.

Probeer het zelf:
•
•
•

Open de JoyOS ADVISOR™ functie
Druk op Kenniscentrum, daarna op
Snelle referentie-handleiding en vervolgens drukt u op Instellen voor borduren. Druk op de kleine pijl om
alle projectbestanden te zien. Hier worden de afzonderlijke stappen weergegeven. Lees de verschillende
instructies.

Aanvullende informatie:
Sensorvoet Q bevestigen:
•
•
•
•

Verwijder de naaivoethouder.
Plaats de Sensorvoet Q vanaf de achterkant op de persvoetstang zodat de opening van de naaivoet
overeenkomt met de opening in de persvoetstang.
Breng de naald omlaag in de opening van de naaivoet door het handwiel naar u toe te draaien. Let er
daarbij op dat de arm van de naaivoet op de naaldschroef rust.
Draai de schroef vast met het universele gereedschap.

Borduureenheid bevestigen:
•
•
•

•

•

Verwijder de accessoiredoos.
Open de aansluiting van de borduureenheid op de machine.
Verwijder de transportbeveiliging voordat u de borduureenheid over de vrije arm schuift. Schuif de
borduureenheid over de vrije arm van de naai- en borduurmachine. Hij klikt in de aansluiting aan de
achterkant. Gebruik als dat nodig is de afstelpootjes, zodat de machine en borduureenheid even hoog
staan.
Als u al in de borduurmodus bent of overschakelt naar de borduurmodus, verschijnt een pop-upbericht
waarin staat dat u het borduurgebied moet vrijmaken en de borduurring moet verwijderen voordat de
machine gaat kalibreren. Druk op ‘OK’. De machine kalibreert en de borduurarm beweegt naar de
startpositie.
Let op: Kalibreer de naai- en borduurmachine niet met de borduurring bevestigd, aangezien dit de
naald, naaivoet, borduurring en/of borduureenheid kan beschadigen. Verwijder voor het kalibreren alle
materialen uit de buurt van de machine zodat de borduurarm tijdens het kalibreren vrij kan bewegen en
nergens tegenaan stoot.
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Stof inspannen:
•

•

•

•

Gebruik voor het beste resultaat een laag versteviging onder de
stof. Let bij het inspannen van de stof en versteviging op dat
alles glad en strak in de borduurring wordt gespannen.
Open de Quick release van de buitenring en draai de schroef los.
Verwijder de binnenring. Leg de buitenring op een stevige platte
ondergrond met de schroef rechtsonder. In het midden van de
onderste rand van de borduurring staat een pijltje dat gelijk
moet komen met het pijltje van de binnenring.
Leg de versteviging en de stof met de goede kant omhoog op de
buitenring. Druk de binnenring stevig in de buitenring. Als de
afmeting van de borduurring leesbaar is, heeft u de binnenring
correct geplaats.
Sluit de quick release. Pas de druk van de buitenring aan door
de bevestigingsschroef aan te draaien. Het beste resultaat krijgt
u als de stof gespannen is zoals het vel van een trommel.

Borduurring bevestigen/verwijderen:
•

•
•

Schuif de borduurring van voren naar achteren in de
borduurringaansluiting, totdat hij vastklikt. Om de borduurring
van de borduurarm te verwijderen, drukt u op de grijze knop op
de borduurringbevestiging en trekt u de borduurring naar u toe.
Als u nieuwe projectinstructies wilt laden over Borduren
voorbereiden, kunt u dit doen door een onderwerp te selecteren in de JoyOS –Advisor™.
Bent u klaar met de voorbereidingen, druk op Start opnieuw en ga zelfstandig verder in de
Borduurmodus.

Opmerking: In uw gebruikershandleiding leest u meer over de bewerkingsfuncties in de modus ‘Borduren
bewerken’.

35

►Hoofdstuk 11

Borduurvoortgang – Borduur uw borduurmotief

•
•
•
•
•

Heeft u nog geen borduurmotief op het scherm staan, kies er dan één.
Om het borduurmotief te borduren schakelt u over naar Borduren door rechtsonder op ’GO’ te drukken.
Voordat u kunt beginnen met borduren verschijnt het venster Welkom bij Borduren met de huidige
borduurinstellingen.
Controleer uw instellingen, breng de nodige wijzigingen aan en druk op Doorgaan om door te gaan met
borduren. U kunt alleen borduren als de borduureenheid is aangesloten.
Bevestig de juiste borduurring. Bevestig de borduurringselectie met het groene vinkje.

Aanvullende uitleg:

Voordat u naar de Borduurmodus gaat, wordt het venster Welkom bij Borduren geopend. Dit venster biedt een
overzicht van de huidige borduurinstellingen. Controleer of alles naar wens is ingesteld bij de
borduurinstellingen.
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Druk op Doorgaan, om verder te gaan met borduren.
Druk op de pijl terug, om terug te gaan naar borduurmotief bewerken.
Bij het borduren geeft de rechtstiksteekplaat in de regel de beste resultaten. Uw Designer Sapphire™|85
herkent automatisch welke steekplaat is bevestigd. Als u een andere steekplaat wilt gebruiken dan
afgebeeld, plaatst u deze gewoon.
Om de borduurring te veranderen, drukt u op terug, om terug te gaan naar Borduren bewerken. Daar
kunt een andere borduurring kiezen.
Wanneer een borduurring is bevestigd, zal de machine deze automatisch herkennen. Om er zeker van te
zijn dat dit echt de borduurring is, bevestigt u de informatie onder Borduurmotief bewerken.
Selecteer één van de drie kleuropties als voorinstelling voor uw borduurmotief: Kleurblokken sorteren,
Kleurblok samenvoegen en Monochroom. U kunt deze opties ook bij Borduren instellen.
Opmerking: U kunt, als u dat wilt, de opties Kleurblok sorteren en kleurblok samenvoegen ook
tegelijkertijd selecteren.
Selecteer Rijgopties, om een rijgsteek toe te voegen die uw stof vastzet op de versteviging. De volgende
opties zijn beschikbaar: Rondom borduurmotief rijgen en Rondom de borduurring rijgen. U kunt ook
beide selecteren.
De rijgfunctie is ook in Borduren te activeren.
Is de machine ingeregen met boven- en onderdraad dan kunt u het borduren starten met het
voetpedaal of gemakkelijk met de Start-Stoptoets. U stopt de machine door nogmaals op de
Start/stoptoets te drukken of op het voetpedaal te tikken.
De borduursnelheid wordt automatisch geregeld. U kunt echter de snelheid met de speedtoetsen
aanpassen. Er zijn vooraf geselecteerde snelheden voor de verschillende maten borduurringen.
Opmerking: Applicaties zijn ontworpen met stofelementen. Denk er bij het borduren aan de
toegevoegde stof weg te knippen. Voor het testen van een borduurmotief kunt u het borduurmotief ook
zonder applicatiestoffen borduren.
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►Hoofdstuk 12

Design Positioning

Borduurmotieven kunt u exact plaatsen, daar waar u dat wilt. Stap voor stap naar succes! Is de stof niet goed
ingespannen, dan kan het borduurmotief aan de stof worden aangepast. Met de functie Design Positioning
kunnen borduurmotieven perfect op elkaar worden aangesloten voor langere doorlopende borduurmotieven of
een grotere borduurgebieden.
Let op: Borduurmotieven kunnen ook worden geplaatst met de mySewmonitor™ app van HUSQVARNA®
VIKING®. Meer hierover op de volgende pagina.
Plaatsen van borduurmotieven:

Probeer het zelf:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Markeer uw stof met markeringslijnen voor het
aanpassen en uitlijnen van een borduurmotief.
Selecteer bijv. borduurmotief: A:12 en plaats deze
bovenaan in de borduurring.
Druk op GO, om van het bewerkingsscherm naar
borduurvoortgang te gaan.
Bevestig uw instellingen in het venster Welkom bij Borduren.
Dit venster controleert de instellingen voor uw
borduurproject. U kunt de rijgfunctie selecteren om rond het
borduurmotief of de borduurring te rijgen. Of de
rechtstiksteekplaat wordt gebruikt en u kunt controleren of de
juiste borduurring is geselecteerd. Misschien wilt u nog
kleuren sorteren. Is alles juist ingesteld, druk dan op
Doorgaan.
Bevestig de borduurring wanneer daarom wordt gevraagd.
Borduur de bloem. Druk op OK als uw borduurmotief klaar is.
Druk op het pictogram Design Positioning. Het scherm
verandert.
Druk daarna op Stap 1.
Druk op het beeldscherm om het eerste kruis op het bovenste
bloemblad van het borduurmotief te plaatsen.
Selecteer daarna het pictogram voor Stap 2 en sleep het
borduurmotief over het scherm totdat de naald direct boven
het onderste bloemblad van de eerder geborduurde bloem
staat. Beide bloemen kunnen bijvoorbeeld aan elkaar
geborduurd worden als een bloemenrank.
Blijf tijdens het verplaatsen van het borduurmotief in het
zichtbare borduurbereik van de borduurring.
Het tweede bloemmotief wordt aansluitend aan het eerste
bloemmotief geplaatst.
Selecteer Stap 3 en druk op het scherm om een tweede kruis te plaatsen op het rechter bloemblad.
Selecteer het pictogram Stap 4 – druk er alleen op om te controleren of een eerder getekende
markeringslijn voor het borduurmotief ter referentie samenvalt met de naaldpositie van de machine.
U kunt de draaihoek eenvoudig aanpassen door te draaien met Stap 4.
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Design Positioning helpt u een borduurmotief precies te plaatsen op een ingespannen stof. Met deze handige
functie kunt u een borduurmotief precies plaatsen op de stof waar u het wilt borduren.

De mySewMonitor™-app
ondersteunt u ook bij het
plaatsen van borduurmotieven
op uw borduurproject.

De mySewMonitor™- app ondersteunt u bij het plaatsen van borduurmotieven op uw borduurproject.
Download hiervoor de app op uw smartphone en meldt u aan met uw mySewnet™- account. Via de app maakt u
een foto met uw smartphone van uw ingespannen project en deze foto wordt verstuurd naar uw Designer
Sapphire™|85 naai- en borduurmachine. Dan selecteert u uw gewenste borduurmotief en plaats dit op uw
scherm van uw machine. Idealiter op de gewenste en gemarkeerde plaats die te zien is op uw scherm. Nu
gewoon borduren.

Opmerking: De mySewMonitor™-app toont ook de borduurvoortgang.
Deze app toont de borduurvoortgang van uw naai- en borduurmachine uitgerust met mySewnet™. Als u
bijvoorbeeld start met borduren en uw naaikamer verlaat, krijgt u via de app op uw smartphone, tablet of
smartwatch een melding als bijvoorbeeld een borduurmotief klaar is, uw machine spoelgaren nodig heeft of als
u een bepaalde naald voor een techniek moet wisselen.
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Probeer het zelf:
•
•
•
•
•
•
•
•

U wilt dat uw borduurmotief met behulp van de app op een specifieke plek wordt geborduurd.
Markeer deze plek met een verdwijnstift voordat u de stof inspant.
Span de stof en versteviging in de borduurring.
Maak nu een foto van de ingespannen stof in de borduurring met de MySewMonitor™- App.
Sleep op de smartphone de referentiepunten naar de hoekpunten van de virtuele borduurring en druk
op het pictogram voor Verzenden en de afbeelding verschijnt op het scherm van uw machine.
Selecteer een borduurmotief, plaats het op de markering.
Borduur.
Het borduurmotief wordt precies op de plaats geborduurd dat u hebt vastgelegd met de camera en de
app. Dit is een perfecte app-ondersteuning – eenvoudig in het gebruik.

Heeft u niet genoeg tijd een borduurmotief af te maken? Maak dan gebruik van de functie: Auto Smart Save.
Zeker weten, er gaat niets verloren. Zelfs bij stoomuitval blijven uw instellingen bewaard. Uw Designer
Sapphire™|85 bewaart de borduurstatus ongeveer elke 200 steken. Op deze manier kunt u een project de
volgende dag weer op het opgeslagen punt hervatten.
Bij Borduren staat het pictogram links in de onderste menubalk. Smart Save is het pictogram van een hart met
een klok.
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►Hoofdstuk 13

Borduurtechnieken met de JoyOS ADVISOR™ functie

Meer dan 30 verschillende borduurtechnieken zoals Open borduurwerk, Vilt-borduurmotieven, Garen
borduurmotieven, Richelieu, Applicaties borduren en veel meer kunt u met de Designer Sapphire™|85
uitvoeren. Met de JoyOS ADVISOR™ functie kunt u de instructies van de verschillende technieken selecteren.

Probeer het zelf:
•
•
•

Druk in de JoyOS ADVISOR™ op de categorie Borduren.
Druk op een instructie/techniek van uw keuze.
De individuele stappen worden getoond.

►Hoofdstuk 14

mySewnet™ Library

Een droom voor alle creatievelingen en borduurliefhebbers.
U kent vast de streamingsdiensten Spotify of Netflix. Ze geven u toegang
tot muziek of films die u niet wilt downloaden. U gebruikt de
streamingdienst online, 24 uur per dag. Dat is pure vrijheid en is er nu ook
beschikbaar voor borduurmotieven.

De mySewnet™ Library is een digitale bibliotheek voor hoogwaardige
borduurmotieven. Borduurmotieven kunnen rechtstreeks op het
touchscreen van uw HUSQVARNA® VIKING® Designer Sapphire™|85
worden geladen via een streamingsdienst! U heeft direct toegang tot de
borduurmotieven en kunt u project starten.
Daar vindt u ook nieuws van HUSQVARNA® VIKING® en borduurtips.
Het is ook mogelijk borduurmotieven van de mySewnet™ Library naar bijv.
de PREMIER+™ 2 borduursoftware te verzenden voor eenvoudige verdere
bewerking.

•

•

Voor de mySewnet™ Library is een abonnement vereist. Dit abonnement geeft u toegang tot een breed
scala aan borduurmotieven. Bezoek onze website voor meer informatie over deze service en hoe u een
abonnement kunt afsluiten. www.husqvarnviking.com
Als u eenmaal een abonnement heeft afgesloten, verbonden bent met wifi en ingelogd bent op uw
mySewnet™ account wordt het mySewnet™ Library menu actief op uw machine.
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•
•
•

•
•

U kunt door het borduurmotiefkeuzemenu naar beneden scrollen en uw gewenste mySewnet™ Library
borduurmotief selecteren.
De zoekfunctie kan worden gebruikt om bepaalde soorten borduurmotieven te zoeken. Er zijn
verschillende manieren om borduurmotieven te filteren en te sorteren.
Filter borduurmotieven op grootte door de maximale hoogte en/of breedte aan te geven.
Borduurmotieven die u heeft gemarkeerd als mySewnet™ favorieten kunnen ook worden gesorteerd
door op het pictogram van ‘Favorieten’ te drukken op uw machine. U kunt borduurmotieven ook
sorteren op aantal kleurblokken, grootte (bereik) en aantal steken. Als u drukt op het pictogram
sorteerrichting, wordt gesorteerd van de hoogste naar de laagste waarde. Door nogmaals op het
pictogram sorteerrichting te drukken, sorteert u in de tegenovergestelde richting, van de laagste waarde
naar de hoogste waarde.
Druk op Reset (x) en alle toegepaste filters worden gereset en uw zoekopdracht wordt ongedaan
gemaakt.
Heeft u nog geen abonnement afgesloten dan wordt het menu van de mySewnet™ Library wel
weergegeven op uw machine, maar zonder borduurmotieven.

Borduurmotief laden van de mySewnet™ Library:
•
•
•

Druk lang op een borduurmotief om het te activeren en sleep het vervolgens zonder uw vinger van het
scherm te halen naar het borduurgebied.
U plaatst het borduurmotief door uw vinger van het scherm te halen. Het borduurmotief wordt
vervolgens in het borduurgebied geplaatst.
Veeg omhoog/omlaag in het selectiegebied om door de verschillende borduurmotieven in de
geselecteerde categorie te bladeren.
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►Hoofdstuk 15
Accessoiregids

Hoe u bepaalde accessoires gebruikt met uw Designer Sapphire™|85, vindt u in de accessoiregids van de JoyOS
ADVISOR™ functie.

Probeer het direct zelf:
•
•
•
•
•

Druk in de JoyOS ADVISOR™ op de categorie Kenniscentrum en
dan op Accessoiregids.
Druk dan op Borduuraccessoires, Machine-accessoires of
Quiltaccessoires.
De instructies worden weergeven voor de respectievelijke
accessoires voor de Designer Sapphire™|85.
Verklein de project-instructies weer via het pictogram van de JoyOS
ADVISOR™ in de bovenste menubalk.
Als u een nieuw projectbestand wilt laden, kunt u dat doen of druk
op Start opnieuw om zelfstandig verder te gaan door de borduurof naaimodus.

Verdere en gedetailleerde functies over het gebruik van de Designer
Sapphire™|85 vindt u in de ingebouwde gebruikershandleiding op het
scherm van uw machine. Gebruik alstublieft ook de zoekfunctie met
tekstinvoer. Druk daarvoor op het pictogram van het boek met vergrootglas
in de onderste menubalk en typ uw zoektekst in het tekstveld.
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Meer informatie vindt u op

www.husqvarnaviking.com
Abonneer u op de HUSQVARNA® VIKING® Nieuwsbrief

Technische wijzigingen voorbehouden.

Befrako Nederland BV │Business Center Spoetnik │Spoetnik 10-60, unit 1&2 │3824 MG Amersfoort
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