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Laat uw verbeelding
het overnemen!
Ik ben Tara en ik vind het leuk om te naaien, maar toen ik daarbij
ben gaan borduren, heeft mijn creativiteit een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Het is gewoon magisch om te zien hoe je door te naaien
en te borduren van iets gewoons iets fantastisch kunt maken. Mijn beste
vriendin Emma en ik vertrouwen op de DESIGNER TOPAZ™ 50 naai- en
borduurmachine om onze ideeën tot leven te brengen. Niets is leuker dan
dat iemand me vraagt in welke winkel ik iets heb gekocht en dat ik dan
antwoord dat ik het zelf heb gemaakt.
Samen met Emma op stoffenjacht gaan en iets moois naaien op mijn vrije
dag, is altijd weer een avontuur! Het ene idee leidt tot het andere en voor
je het weet maak je iets prachtigs wat absoluut uniek is.
Wilt u ook een perfecte dag vol gelach, plezier en creativiteit? Doe dan
met ons mee! Met mijn beste vriendin en mijn DESIGNER TOPAZ™ 50
naai- en borduurmachine in de buurt zijn er geen grenzen aan wat we
kunnen verzinnen en maken!
Klaar om te schitteren?
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Met alle dingen die ik nog wil
maken, is het heerlijk te weten
dat mijn DESIGNER TOPAZ™ 50
ingebouwde assistentie en
tijdbesparende functies heeft die
me helpen mijn ideeën tot leven
te brengen!
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Fantastisch naaiwerk,
prachtige borduurmotieven
en ingebouwde assistentie!
Sprankelende innovatie
• Met het interactieve kleuren-touchscreen kunt u intuïtief navigeren door
verschillende schermen voor borduren, bewerken en naaien.
• De functie Borduurmotief plaatsen helpt u om grote borduurmotieven
steeds weer perfect op elkaar aan te laten sluiten.
• Internet-updates houden uw DESIGNER TOPAZ™ 50 naai- en
borduurmachine altijd actueel.
Royale ruimte
• De functie Borduurmotief bewerken en opslaan stimuleert uw
borduurcreativiteit en maakt een persoonlijker en meer nauwkeurig
resultaat mogelijk.
• Dankzij het extra grote borduurgebied kunt u spectaculaire
borduurmotieven maken zonder dat u de stof meerdere malen in de
borduurring hoeft te spannen.
• De royale naairuimte geeft u meer ruimte voor grote werkstukken.
• Honderden adembenemend mooie borduurmotieven en steken inspireren
u tot eindeloos veel creativiteit.
Plezierig gemak
• Onze unieke EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie voelt de
dikte van uw stof voor een perfect, gelijkmatig stoftransport.
• De Exclusive SEWING ADVISOR® functie perfectioneert uw naaiwerk door
de beste instellingen voor u te selecteren en u op het scherm advies te geven.
• Automatisch sprongsteken afsnijden zorgt dat u de sprongsteken niet meer
hoeft af te snijden wanneer u uw prachtige borduurmotieven maakt.
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Interactief kleuren-touchscreen.
- Geeft levendige kleuren en een uitstekend zicht.
De DESIGNER TOPAZ™ 50 naai- en borduurmachine
heeft een kleuren-touchscreen. Druk op de
selectietoetsen op het touchscreen of loop door de
steken met de navigatiepijlen. Alles wat u moet
weten is eenvoudig bereikbaar op het verlichte
kleuren-touchscreen.
Borduurmotief bewerken en opslaan

- Voor perfecte, persoonlijke resultaten.
De functie voor het bewerken van borduurmotieven
direct op het scherm van de DESIGNER TOPAZ™ 50
naai- en borduurmachine is indrukwekkend! Vergroot/
verklein, spiegel en roteer borduurmotieven.
Combineer met andere borduurmotieven en
persoonlijke teksten. De veranderingen komen
onmiddellijk op het scherm te staan. Sla uw
persoonlijke combinaties en bewerkingen op.

www.husqvarnaviking.com
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Met de functie Bord
motief plaatsen ku uur
uw borduurmotievent u
steeds weer perfect n
elkaar laten aansl op
uiten!

Assistentie voor
verbluffende
resultaten
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® functie

- Het geheim achter de juiste instelling op het
juiste moment!
Met de Exclusive SEWING ADVISOR® functie
hoeft u niet meer te raden. U voert gewoon het
stoftype, de dikte en de naaitechniek in en alle
instellingen worden automatisch geprogrammeerd
- steek, steekbreedte, steeklengte, draadspanning,
naaisnelheid en persvoetdruk. Ook de naaivoet, het
naaldtype en de naaldgrootte worden aanbevolen.
Met de Exclusive SEWING ADVISOR® functie is het
alsof u naait met een extra paar handen!

De functie Automatisch
sprongsteken afsnijden

- U hoeft geen draden meer
af te knippen!
Deze functie snijdt de sprongsteken
in het borduurmotief af en trekt de
draaduiteinden naar onderen voor
professionele resultaten.
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Actiefoto!

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
technologie

– Past zich aan de dikte van
uw stof aan voor een perfect,
gelijkmatig stoftransport.
Met een tikje op het voetpedaal of
de aanraking van een toets voelt de
sensorgestuurde persvoetdruk van
uw DESIGNER TOPAZ™ naaimachine
automatisch de dikte van de stof
- voor een perfect en gelijkmatig
transport van alle soorten stoffen en/
of tussenvullingen. De sensorgestuurde
draaistand voelt de stofdikte om te
kunnen draaien wanneer de naald
omlaag staat.

TIP: Maak unieke
versieringen
woonaccessoires, klop
ed
en quilts voor een ing
sprankelend effect
.
optionele cirkelappMet het
wordt het naaien araat
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Vele prachtige
borduurmotieven
en 7 mm steken om
helemaal verliefd op
te worden!

Geef uw creativiteit
een nieuwe impuls
LED-LAMPJES

- Optimaal licht voor
perfecte resultaten
Voor uw naaisucces is het
van fundamenteel belang
dat u uw naaiwerk en
werkoppervlak goed kunt
zien. De drie LED-lampjes op
de DESIGNER TOPAZ™ 50
verlichten de naald en het
verlengde naaioppervlak voor
minder vermoeide ogen.
GROOT NAAI- EN
BORDUUROPPERVLAK

- Ideaal voor grootse ideeën!
De HUSQVARNA VIKING®
DESIGNER TOPAZ™ 50 naaien borduurmachine heeft een
extra lange vrije arm en een
sensationeel groot borduurgebied
van 360 x 200 mm.

NUTTIGE EN SPECIALE STEKEN EN
ALFABETTEN

- Hoogwaardige steken voor iedere
techniek.
Kies uit 261 steken en 5 alfabetten op uw
DESIGNER TOPAZ™ 50. Kies de steek op
het interactieve kleuren-touchscreen. De
steek verschijnt op ware grootte en met
aanbevolen instellingen - u kunt meteen
beginnen te naaien!

www.husqvarnaviking.com
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Gratis HUSQVARNA VIKING®
software om te downloaden

- Vind uw borduurmotieven en
afbeeldingen in een handomdraai.
Bekijk borduurmotieven in miniatuurweergave,
lees verschillende borduurmotiefbestandsformaten,
voeg afsnij-opdrachten toe, druk catalogi af en nog
veel meer!

rderobe in
Vernieuw uw gaai! Dankzij
een handomdra ieven die bij
alle borduurmotTOPAZ™ 50
de DESIGNER , kunt u
zijn inbegrepen n de slag
a
direct creatief a
gaan!

QUICKFONT
borduursoftware

- Borduur een onbeperkt aantal
borduurlettertypes.
Zet ieder gewenst TrueType™lettertype op uw computer om in een
borduurlettertype met de bijgeleverde
HUSQVARNA VIKING® QuickFont
software.
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Geef uw ideeën de
vrije loop!
BRENG UW CREATIES TOT NIEUWE HOOGTEN
HUSQVARNA VIKING® biedt een groot aantal accessoires die uw
naaiwerk sneller, makkelijker en professioneler maken. U vindt deze
allemaal op husqvarnavikingcom!
OPTIONELE BORDUURSOFTWARE

www.myembroideries.com

- Breng al uw borduurideeën tot leven.

– Borduurmotieven en inspiratie online.

HUSQVARNA VIKING® software voegt
een hele nieuwe dimensie toe aan uw
persoonlijke borduurwerk! Maak en bewerk
borduurmotieven met duizenden steekeffecten
of borduur automatisch uw favoriete foto
met PortraitStitch. Ontdek meer op www.
husqvarnaviking.com.

HUSQVARNA VIKING® nodigt u uit in de
leukste borduurmotievenshop ter wereld!
Myembroideries.com is altijd open voor
uw creativiteit.

TruEmbroidery™ software voor Mac®
computers is de perfecte keuze voor wie met
een echte Mac® gebruikersinterface wil werken.
Lees meer op www.TruEmbroidery.com.
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EIGENSCHAPPEN van de machine

Borduurfuncties

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interactief kleuren-touchscreen
3 LED-lampjes
Onderdraadsensor
Ingebouwde draadinsteker
Updatebaar via internet

Naaifuncties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Exclusive SEWING ADVISOR®
Verlengd naaioppervlak, bijna 250 mm rechts van de naald
Selecteerbare draadafsnijder
Verlengde dubbele steekplaat-geleiderlijnen 40 mm aan beide
zijden van de naald
Elektronische zelfregelende draadspanning
Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten (7 stijlen)
Eenstaps knoopsgatsensorvoet
Steekpositie
Programmeer steken, letters en cijfers
Persoonlijke geheugens, sla op in "Mijn Steken" 24 geheugens
Fix-functie
Stop-functie
Start/stop-toets
Naaldstop boven/onder
Even of constant achteruitnaaien
Spoelen door de naald
Elektronische snelheidsregeling
Steek opnieuw beginnen
Afbeelding verticaal en horizontaal spiegelen
Free motion bij alle steken

Groot borduurgebied van 360 x 200 mm
Basis Borduurmotief Plaatsen
Borduurmotieven combineren, bewerken en opslaan
Inclusief 150 borduurmotieven en 2 borduurlettertypes in
drie verschillende groottes
• Automatisch sprongsteken afsnijden
• Gratis HUSQVARNA VIKING® software om te downloaden
• 1 GB HUSQVARNA VIKING® USB embroidery stick

261 steken
•
•
•
•
•

7 mm steken
Nuttige steken
Quiltsteken
Decoratieve steken
5 programmeerbare alfabetten

Ook inclusief
• DESIGNER™ Royal Hoop 360x200 mm
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120x120 mm
• 9 klik-klaar naaivoeten
En meer!
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden

Bezoek uw HUSQVARNA VIKING® dealer of www.husqvarnaviking.com
om de DESIGNER TOPAZ™ naai- en borduurmachine te ontdekken.
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