Med sy- og brodermaskinen DESIGNER JADE™ 35
får du tilgang til markedets største utvalg av
trykkføtter og rammer (valgfritt tilbehør), og kan
skape alt hva hjertet
måtte begjære! Lær
deg unike spesialteknikker for å oppnå
profesjonelle resultater
– innenfor både søm
og brodering.

Se arlloesjektene
syp ettet!
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Sying og brodering for ...

En kreativ tilværelse,
skapt av deg

Utformet i Sverige – MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™.

MASKINFUNKSJONER
• Automatisk trådspenning
• Automatisk trådkniv
• 8 originale
HUSQVARNA VIKING®trykkføtter til å klikke på
• Tilbehørsskuff med
unik utforming
• Valg for hastighet
• Innebygd nålitræer
• Display
• Sikkerhetsfunksjon for
tvillingnål
• Spolen spoles gjennom nålen
• Flere språk
• LED-lamper

FUNKSJONER FOR
BRODERING
• Stort broderområde
240 x 150 mm (9 ½″ x 6″)
• Høy broderhastighet
• 70 brodermønstre
• 1 broderiskrifttype i tre ulike
størrelser
• USB embroidery stick
• Tråkle rundt motivet
• Broderiredigering
• Hjørnesjekk
• Rotere motiv 90º
• Gå gjennom sømmer
• Gå gjennom fargeblokker
• Flytte

Opplev sy- og brodermaskinen DESIGNER JADE™ 35 hos din nærmeste
HUSQVARNA VIKING®-forhandler.

FUNKSJONER FOR SYING

MEDFØLGER OGSÅ

• Exclusive SEWING ADVISOR™
-funksjon
• Stor sømoverflate på
200 mm (nesten 8”) til høyre
for nålen
• 120 vakre 7 mm brede
sømmer
• Ett-trinns knapphull
• 2 skrifttyper for sying
• Sømprogrammering
• Nålstopp oppe/nede
• Start/stopp-funksjon
• Senkning av transportører
• Frihåndssying med en
hvilken som helst søm
• Overtrådsensor
• 29 nålstillinger

• Embroidery Intro
programvare for PC
(på engelsk)
• DESIGNER™ Jewel Hoop
240 x 150 mm (9½″x6″)

Et smart, innebygd rom for
oppbevaring!

Du finner alle detaljer
om funksjonene på
husqvarnaviking.com
Få profesjonell veiledning for hvert
steg du tar! Alle innstillingene
stilles inn automatisk og
vises på displayet.
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BRUK KREATIVITETEN DIN PÅ NYE MÅTER

Enkel tilpasning og
supplering

LA FANTASIEN FÅ FRITT SPILLEROM
Sy- og brodermaskinen DESIGNER JADE™ 35 leveres
med 70 brodermønstre og en broderiskrifttype, slik
at du kommer raskt i gang. Med den medfølgende
Embroidery Intro-programvaren for PC får du enda
flere motiver og 10 digitaliserte spesialskrifttyper,
i tillegg til at du kan lage nye skrifttyper ved hjelp
av QuickFont-veiviseren. Dette gir deg et hav av
muligheter til å tilpasse prosjektene dine!

Vil du gjerne bli enda mer kreativ? Lag de lekreste broderier! Sy- og
brodermaskinen DESIGNER JADE™ 35 er helt ideell når du skal tilpasse

Den store sømoverflaten på 200 mm gjør det i tillegg
enkelt å sy store prosjekter, som quiltearbeider,
interiørprosjekter og klær.

et hvilket som helst prosjekt. Du har blant annet fordelen av et stort
syområde*, svært rask broderhastighet* og SEWING ADVISOR™funksjonen, og kan være akkurat så kreativ du ønsker, uten problemer!
Du kan velge blant mange dekorative motiver,
skrifttyper og 7 mm-sømmer når du skal lage unike
interiørtekstiler til dine kjære.

Våg å være
leken

*sammenlignet med de fleste andre brodermaskiner i denne prisklassen.

UTSTYRT FOR EN NY LIVSSTIL
Sy- og brodermaskinen DESIGNER JADE™ 35
har en unik og elegant designestetikk.
Embroidery Intro-programvaren for PC (på
engelsk) leveres med maskinen, til inspirasjon
og glede! Når du først får skaffet deg denne
maskinen, kan du få et hvilket som helst
syprosjekt trygt i havn!
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Med den medfølgende
programvaren for PC
kan du sette opp det
neste motivet mens
maskinen broderer.
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TRYGT OG BRUKERVENNLIG MED
AUTOMATISKE INNSTILLINGER
Sy- og brodermaskinen DESIGNER JADE™ 35
har automatiske innstillinger og integrerte
hjelpefunksjoner. Velg en søm og hvilket
stoff du skal bruke – så blir trådspenningen,
stinglengden og -bredden stilt inn for deg
automatisk. Anbefalinger om
riktig trykkfot og nål vises
direkte på skjermen! Det
finnes til og med en
automatisk trådkniv – bare
trykk på knappen, så
blir overtråden dratt mot
baksiden og klippet.
w w w .h u s qvarn avikin g.com

