
Exclusive SEWING ADVISOR™

Selecteer het stoftype en de naaitechniek en de Exclusive 
SEWING ADVISOR functie stelt onmiddellijk alles voor u in. 

Exclusieve jubileumset
Exclusieve jubileumset met vijf bonus-naaivoeten: Open 
applicatievoet, Kantstikvoet met geleider in het midden, 
Blinde ritsvoet, Patchworkvoet 6 mm en Transparante 
passepoilvoet zijn inbegrepen.

Ingebouwde steken en lettertypes
Kies uit 160 tot 7 mm brede steken en drie ingebouwde 
lettertypes voor eindeloos veel creatieve mogelijkheden.

Grafisch Display 
Alle informatie die u nodig heeft om te naaien, wordt op 
het scherm weergegeven. Bekijk de steek en de eventuele 
aanpassingen op ware grootte voordat u gaat naaien.

Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten
De exclusieve eenstaps-sensorknoopsgatvoet naait iedere keer 
automatisch perfecte knoopsgaten in één stap. Door de beide 
zijden van het knoopsgat in dezelfde richting te naaien, krijgt u 
gelijkmatig uitgebalanceerde knoopsgaten. 

Start/stop-functie
Naai zonder het voetpedaal voor een eenvoudige, gelijkmatige 
snelheid. Druk op Start/Stop om te starten en te stoppen met 
naaien. Dit is zeer handig voor het naaien van rijen decoratieve 
steken, quiltsteken en het maken van knoopsgaten of voor 
naaisters met fysieke beperkingen.
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Tribute   150C™

Groot naaioppervlak
Groot 8-inch (200 mm) werkgebied voor 
omvangrijke naaiprojecten.

Naaldstop boven/onder
Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in 
de stof stopt voor draaien, applicatie enz.

Automatisch onderdraad ophalen
U hoeft de onderdraad nooit omhoog te halen 
voordat u begint te naaien. 

Ontworpen en ontwikkeld in Zweden 
Limited Edition ter ere van het 150-jarige jubileum 
van HUSQVARNA VIKING. Het merk HUSQVARNA 
VIKING ontwerpt en produceert al meer dan 
150 jaar naaimachines van topkwaliteit met 
geavanceerde technologie. 

Ingebouwde draadinsteker
Rijgt de naald onmiddellijk in; maakt het inrijgen 
gemakkelijk en vermindert vermoeide ogen. 

Ledverlichting
Drie ledlampjes verlichten het naaldgebied en het 
naaioppervlak, om het naaien te vereenvoudigen en 
uw ogen minder te vermoeien door de schaduwen 
te verminderen tijdens het naaien. De ledlampen 
hebben bovendien een lange levensduur, zodat de 
verlichting weinig tot geen onderhoud nodig heeft.

Opslaan in “Mijn steken” 
Sla uw persoonlijke steekinstellingen 
en programma's op in vier permanente 
geheugenplaatsen om er snel en gemakkelijk weer 
bij te kunnen komen.

Horizontaal spiegelen
Spiegel decoratieve steken horizontaal voor nog 
meer creatieve mogelijkheden. 

Rechtstreeks opspoelen vanaf de naald
U hoeft de draad niet opnieuw in te rijgen als u de 
spoel direct vanaf de naald opspoelt. Het opspoelen 
stopt automatisch wanneer uw spoel vol is.

29 naaldposities 
Beweeg uw steek naar links of naar rechts voor 
een exacte plaatsing van uw rechte steek met 
29 verschillende naaldposities. Perfect voor 
doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken, 
doorpitten in de naad of quilten.

Verlengde dubbele steekplaat-geleiderlijnen
Naai voor eenvoudig doorstikken, zomen en nuttig 
naaiwerk vanaf de linker- of rechterkant van de 
naald - de steekplaat heeft verlengde geleidelijnen 
tot op 40 mm aan beide zijden van de naald. 

Knopenaanzetprogramma
Het aanzetten van knopen is nog nooit zo 
eenvoudig geweest.

Tweelingnaaldbeveiliging
Voer de maat van de te gebruiken tweelingnaald in 
om automatisch de steekbreedte te beperken zodat 
de naald niet breekt. 

Steekbreedtebeveiliging
De functie Steekbreedtebeveiliging voorkomt 
het breken van de naald. De functie beperkt de 
steekbreedte tot naald in het midden/rechte steek 
als u een naaivoet voor rechte steken gebruikt.

12 talen
Kies voor informatie rechtstreeks op het scherm uit 
12 verschillende talen, zoals Engels, Frans, Italiaans, 
Duits en Spaans, in het instellingenmenu.
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