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Viktigaste funktioner
JoyOS ADVISOR™ 
En utökad SEWING ADVISOR™ med tutorials, 
sömnadsprojekt, steg-för-steg-instruktioner och 
sömnadstekniker på skärmen.

Välj tyg och få ett brett urval av sömnadstekniker, från 
grundläggande till avancerad sömnad. Funktionen JoyOS 
ADVISOR™ kommer omedelbart att ställa in bästa söm, 
stygnbredd, stygnlängd, trådspänning/trådmatning och 
pressarfotstryck för den teknik du har valt. Du får även 
hjälp av animationer och illustrationer samt expertråd 
direkt på skärmen.

• INTERAKTIVA TUTORIALS – Lär dig att sy olika tekniker 
såsom blixtlås, kragar, fållar etc. DESIGNER EPIC™-
maskinen vägleder dig genom hela projektet och ställer 
in allt åt dig. 

• SÖMNADS- OCH BRODÉRTEKNIKER – Alla exklusiva 
HUSQVARNA VIKING®-tekniker visas med steg-för-steg-
instruktioner, inklusive animationer och/eller illustrationer.

• SÖMNADSINSTRUKTIONER – Vill du lära dig att sy en 
kudde? I DESIGNER EPIC™ sy- och brodérmaskin finns 
redan alla nödvändiga instruktioner.

• INSTRUKTIONSBOK MED STEG-FÖR-STEG-
INSTRUKTIONER – Lär dig hur du använder alla 
fantastiska funktioner hos sy- och brodérmaskinen 
DESIGNER EPIC™, t.ex. Design Positioning, Design 
Shaping m.m.

• MELLANLÄGGSGUIDE – Den perfekta hjälpen för att 
välja rätt mellanlägg för ditt projekt.

• SNABBHJÄLP – Tryck på en söm, ikon eller funktion om 
du vill se dess namn eller en beskrivning.

• HELA ANVÄNDARHANDBOKEN är inbyggd i maskinen 
så att du enkelt kan få information direkt på skärmen.

mySewnet™-MOLN –  
WIFI-ANSLUTNING OCH APP 
mySewnet™-molnet ger enkel åtkomst till broderier från ett 
flertal enheter, t.ex. din dator, surfplatta eller DESIGNER 
EPIC™-maskin. De är alltid synkroniserade och du når 
dem när som helst via WiFi. Den kostnadsfria appen 
mySewMonitor håller dig uppdaterad om statusen för ditt 
brodérprojekt när du inte befinner dig i närheten av din 
DESIGNER EPIC™-maskin.

• Trådlös överföring av broderier från var som helst till 
din maskin.

• Automatiska uppdateringar

• Kostnadsfritt mySewnet™-konto med funktion för 
delning mellan enheter.

• mySewMonitor-appen finns både för Android och iOS.

MARKNADENS STÖRSTA INTERAKTIVA 
PEKSKÄRM, 10,1”
Lätt att navigera mellan olika skärmlägen med hjälp 
av olika pekfunktioner.

• Det första och enda symaskinvarumärket med en 
interaktiv surfplattelik skärm. Dra och släpp, zooma, 
rotera, dra ihop, svep och för fingrarna ifrån varandra, 
precis som på en vanlig surfplatta eller smartphone.

• Stor interaktiv färgpekskärm på 10,1” (217x136 mm) med 
180° visningsvinkel och hög upplösning (1280x800).

• Smart verktygslåda för enkel redigering. Du kommer åt 
de vanligaste verktygen med ett knapptryck.

• Nytt användargränssnitt ger optimal intuitiv 
upplevelse. Utvecklat av sömnadsentusiaster, för 
sömnadsentusiaster.

FÖRSTA  
OCH ENDA

FÖRSTA  
OCH ENDA

FÖRSTA  
OCH ENDA
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FÖRSTA  
OCH ENDASTOR ARBETSYTA

Vår största brodéryta någonsin! Ännu generösare 
sömnadsyta!

Det finns inga begränsningar i dina stora och fantastiska 
projekt, quilt- och inredningsprojekt eller modeprojekt.

• Brodera upp till 360x260 mm, icke-vändbar**.
• Största sömnadsytan*, över 310x140 mm arbetsyta.
• Ny form på syhuvudet för bättre översikt när du syr.
• Nålområdet har höjts till 77 mm för att underlätta byte av 

pressarfot och nål.

**Med tillbehörsbågen DESIGNER™ Majestic Hoop kan du 
skapa och brodera broderier på upp till 360 x 350 mm utan 
att spänna om tyget i brodérbågen.

Marknadens största utbud av tillvalsbågar för 
specialtekniker som Endless-broderi, quiltning, 
strukturbroderi och mycket mer.

HELAUTOMATISK NÅLTRÄDARE
Med en knapptryckning är din nål trädd och klar att sy med.

• Problemfri trädning – varje gång 

30 % STÖRRE SPOLE ÄN VÅRA TIDIGARE 
MASKINER
Sy och brodera längre innan det är dags att byta spolen.

deLuxe™ STITCH SYSTEM
Lägg mindre tid och arbete på maskinjusteringar och 
få ett proffsigt resultat oavsett tyg och trådtyp. Perfekt för 
metalltrådar, silvertrådar och andra specialtrådar. Vackra 
stygn på båda sidor av tyget.

• Trådmatningsfunktionen matar ut rätt trådmängd för 
varje stygn, oavsett tråd eller tygtjocklek, när du syr eller 
broderar.

• Välj trådmatning och trådspänning för specifika tekniker/
tillbehör.

UNIKA SÖMNADSTEKNIKER 
HUSQVARNA VIKING® unika sömnadstekniker 
i världsklass för mer kreativa möjligheter. 
”Paljettsömmar”, ”Temasömmar” plus 
”Dimensionssömmar”. 

• Skapa dimensionssömmar genom att lägga till tyg eller 
paljetter för en unik dekorativ flerdimensionell effekt; 
både vertikalt och horisontellt. Patenterad.

• Med temasömmar kan du välja bland 4 olika sömmar 
i samma familj. Välj bland bilar, marina motiv, 
modesömmar m.m.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-FUNKTIONEN
Känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken 
medan du syr och anpassar sig efter den för perfekt 
matning.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje 

sömnadsteknik.
• Fyra lägen: ner, vändläge (pivot), upp och extra lyft.
• Matartänderna sänks automatiskt när pressarfoten är i 

läget extra lyft för att ge maximalt utrymme för tjocka 
tyger och quiltar.

VÄNDLÄGE
• Automatiskt svävande läge med nålen nere för 

omedelbar vändning (pivot), enkel applikationssömnad 
och quiltning.

• Du har händerna fria för att styra tyget.
AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK
• Pressarfoten känner av tygtjockleken och justerar 

pressarfotstrycket automatiskt, så att matningen blir 
perfekt på alla materialtyper.

MARKNADSLEDANDE LED-BELYSNING*
Specialutvecklad belysning för enastående jämn 
belysning över hela arbetsytan.

• Utvecklad av optronikexperter.
• Skapad med revolutionerande LED-teknik och 

ljusledaroptik. 
• Se tygets och sömmarnas verkliga färger och utan skuggor.

NY TRÅDVÄG MED TELESKOPISK  
TRÅDLEDARE
Använd större trådrullar med din favorittråd.

• Använd enkelt alla typer av trådar och trådrullar av alla 
storlekar.

• Enklare undertrådsspolning. 

BÄST  
I KLASSEN

* Vid jämförelse med Brother Innovis Dream Machine, Babylock Destiny, Janome Horizon MC och Bernina 830/880.   

BÄST  
I KLASSEN
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Broderi
STORT ANTAL INBYGGDA BRODERIER
Oändliga kreativa möjligheter.

• Över 650 broderier, inkl. 30 specialtekniker.

• Kategoriserat för att göra det enklare att välja: 
Signaturbroderier, Golden Collection, Barn, Tema, 
Quiltning, Ram och bård, Fantasi, Semester, Spets, 
Kök och hem, Hjärtan och fjärilar, Blommor och Små 
broderier.

• 7 brodérteckensnitt, i olika storlekar från 10 till 80 mm.

HÖG BRODÉRHASTIGHET
Den perfekta tidsbespararen för varje broderi.

• Upp till 1 000 stygn per minut med perfekt resultat.

DESIGN POSITIONING
Spänn och spänn om utan problem. Placera och passa in 
dina broderier med fantastisk placeringsfunktion.

• Placera dina broderier exakt där du vill utan att använda 
mallar.

• Passa in dina broderier med sömmarna exakt mot 
varandra.

KOMPLETTERANDE PROGRAMVARA FÖR  
NEDLADDNING
Ladda ner programvaran från www.husqvarnaviking.com 
för att dra nytta av alla de möjligheter som din DESIGNER 
EPIC™ sy- och brodérmaskin erbjuder. Nedladdningen 
innehåller följande funktioner:

• Kommunikationsmodul för mySewnet™-molnet som gör 
att dukan ansluta maskinen till din dator. 

• Anslut maskinen till datorn så att du kan hantera 
dina broderier i Windows Explorer: se miniatyrbilder 
av broderierna, läsa olika broderifilformat, lägga till 
klippkommandon m.m.

• Skapa och lägg till obegränsat antal brodérteckensnitt 
till din maskin från valfritt TrueType™-teckensnitt på din 
dator med QuickFont-programmet.

ANPASSA BRODERI
Anpassa dina broderier direkt på skärmen.

• Lägg till flera broderier
•  Rotera, spegelvänd, ändra 

skala, flytta
• Redigera färg
•  Gruppera och avgruppera 

broderier
• Ångra/gör om
• Ändra broderiordning
• Sortera färgblock 
• Slå ihop färgblock
• Monokrom (enfärgad) 

TAPERING I BRODÉRBÅGE
Skapa automatiskt diagonala hörn och vackra vinklar med 
dekorsömmar.

• Välj bland 44 sömmar i Q-menyn och 9 olika vinklar.

SY KNAPPHÅL OCH DEKORSÖMMAR I 
BRODÉRBÅGE
Öka din kreativitet genom att kombinera någon av de 
inbyggda sömmarna för oändliga designmöjligheter.

• Skapa perfekt placerade knapphål för ditt projekt.
• Skapa nya mönsterkombinationer med dekorsömmar.

DESIGN SHAPING
Skapa obegränsat antal nya broderier med vilken söm och/
eller vilket motiv som helst.

• Välj mellan 10 olika motiv.
• Ändra avstånd, vinkel, riktning och justering så blir 

möjligheterna ännu fler.
• Ny Kombinationsupprepningsfunktion för att lägga till 

flera element.

DESIGN APPLIQUÉ
Skapa applikationer direkt på maskinens skärm. Ingen 
extra programvara behövs. 

• Välj mellan 45 olika inbyggda motiv, bl.a. hjärtan, 
blommor, bokstäver m.m. 

• Avsluta applikationen med en av sex olika sömalternativ.

VÄLKOMMEN TILL SY BRODERI
Ett enkelt sätt att kontrollera att du har de inställningar som 
du vill ha.

• Kontrollera brodérinställningarna och gör eventuella 
ändringar innan du går till Sy broderi. 

SMART SAVE
Vid ett eventuellt strömavbrott eller om du måste sluta 
brodera/sy sparas alla inställningar automatiskt.

• DESIGNER EPIC™-maskinen sparar och minns 
automatiskt alla ändringar för aktuellt arbete vid avbrott.

• Du kan när som helst spara manuellt.

AUTOMATISKT TRÅDKLIPP AV HOPPSTYGN
Du behöver inte klippa trådar när du skapar vackra broderier.

• Hoppstygn klipps av automatiskt och trådänden dras till 
tygets baksida.

• Det automatiska trådklippet klipper endast av övertråden 
vid färgbyte.

TRÅCKLINGSALTERNATIV 
Använd tråckling för att fästa tyget utan att spänna det i 
bågen. Perfekt för broderier på ömtåliga eller elastiska tyger.

• Du kan välja att tråckla runt broderiet eller tråckla runt 
brodérbågen. 
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ELEKTRONISKT NÅLTRYCK
Syr genom tjocka tyger eller flera tyglager utan problem.

• Pulserande tryck ger utmärkt resultat vid sömnad genom 
kraftiga/tätvävda tyger eller flera lager.

• Max. nålkraft 150 Nw.

ÖVERMATARE MED UTBYTBARA 
PRESSARFÖTTER MEDFÖLJER
Oavsett vilken typ av tyg du använder har det aldrig varit 
lättare att hålla tyget på plats.

• Övermataren med utbytbara pressarfötter är utformad så 
att flera lager tyg och/eller vadd matas jämnt.

• Den är perfekt för quiltning och när du syr i sammet, 
stretchtyger, skinn och tyger som kräver noggrann 
mönsterpassning.

BRETT URVAL AV INBYGGDA SÖMMAR
Oändliga kreativa möjligheter.

• Över 1 200 sömmar, upp till 54 mm breda.
• 98 nya sömmar, inkl. dekorationssömmar, enkla 

motivsömmar och garndekorationssömmar.
• 19 kategorier för att göra det enklare att välja. 
• Unika patenterade sömnadstekniker.
• 6 sömnadsalfabet med både gemener och versaler. Enkelt 

att programmera.

SÖMNADSFUNKTIONER
Du når alla nödvändiga funktioner med ett enkelt knapptryck 
eller genom att programmera dem utifrån dina behov.

• Nålstopp uppe/nere
• Start/stopp
• Stopp
• Trådfästning
• Automatiskt trådklipp
• Börja från mönstrets början
• Hastighet

BALANS
Du hittar balansinställningarna direkt på skärmen så 
att du enkelt kan ändra dem när specialtyg och/eller 
specialtråd används. 

PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL 
Den automatiska knapphålsmätaren syr perfekta knapphål i 
ett steg, om och om igen. 

• Båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning. På så 
sätt blir knapphålen jämna och balanserade. 

• 16 typer av knapphål och 3 snörhål för olika 
sömnadsprojekt.

TVÅ FRIHANDSSÖMNADSLÄGEN
Välj det som passar dig bäst.

• Fjädrande frihandssömnad
• Svävande frihandssömnad

STYGNPOSITIONERING 
Placera sömmarna precis där du vill ha dem.

• Du kan ändra position för alla sömmar som är mindre än 
7 mm breda. 

29 NÅLPOSITIONER 
Sy raksöm i 29 olika nålpositioner – perfekt kantstickning 
och andra kantsömmar, sömnad ”i diket” och quiltning.

Sömnad
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Maskin
STYGNPLÅT FÖR RAKSÖM MED SENSOR
Den perfekta hjälpen när du syr raksöm med specialtillbehör 
och broderar.

• När stygnplåten för raksöm används meddelar 
maskinsensorn om du försöker välja en annan söm än 
raksöm. 

• Du behöver inte oroa dig för att nålen ska skadas.

LÄTT ALUMINIUMSTOMME I ETT STYCKE
Den lättaste maskinen i sin klass, men med störst arbetsyta.

• Robust och tyst.
• Lägre vibrationsnivå.

SPOLA UNDERTRÅD VIA NÅLEN 
Snabb och enkel undertrådsspolning.

• Ingen risk att tråden trasslar ihop sig tack vare den nya 
placeringen på sidan av maskinen.

• Separat motor för undertrådsspolning.

TILLBEHÖRSLÅDA MED ANPASSADE FACK 
Ha alla tillbehör nära till hands

• Förvara dina pressarfötter i bokstavsordning
• Stygnplåt för raksöm som klickas fast
• Fack för automatisk knapphålsmätare

TVÅ USB-PORTAR
Med två USB-portar överför du smidigt broderier och 
uppdateringar.

• Maskinen DESIGNER EPIC™ stöder också de flesta vanliga 
brodérformat.

• Kan även användas för mjukvaruuppdateringar.

MJUK HUV
Dammfri maskinförvaring

• Fack för instruktionsböcker
• Magnetlås

LINJAL MED TUM/CM PÅ BASPLATTAN
Bekväm mätning direkt på DESIGNER EPIC™ sy- och 
brodérmaskinen.

• Linjal upp till 48,5 cm (19”)
• Knapplinjal  
• Alla tillbehör som medföljer i en ziplock-påse.
• För enkel åtkomst och förvaring.

FORMGIVEN OCH KONSTRUERAD I SVERIGE
HUSQVARNA VIKING® har tillverkat symaskiner med 
överlägsen kvalitet och banbrytande teknik i över 140 år.

© 2015 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Alla rättigheter är förbehållna. VIKING, DESIGNER, DESIGNER EPIC, DELUXE, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, SEWING ADVISOR och MADE FOR SEWERS, BY SEWERS är varumärken som tillhör  
KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB. Alla varumärken används på licens av VSM Group AB. Alla övriga produkt- och företagsnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare.


