VEEL PLEZIER MET
DEZE ONLINE-NAAIPROJECTEN!
• Gezellige kussens
• Regenboog-lampenkap
• 3D Cupcake-wandkleed

Mijn interieur
Mijn smaak

• Gordijnen met pomponfranje
• Versierde rok
www.husqvarnaviking.com/jade20

UITGERUST VOOR EEN NIEUWE LIFESTYLE

Ontworpen in Zweden

NAAIFUNCTIES

MACHINEFUNCTIES

• Naairuimte van 200 mm

• Uniek ontworpen accessoiredoos

• Start/stopfunctie

• Inclusief 7 originele HUSQVARNA
VIKING® klik-klaar naaivoeten

• Stekengids
• 82 prachtige 7 mm brede steken
• Groot assortiment optionele accessoires
• Naaldstop boven/onder
• Toets voor aanbeveling naaivoet
• Eenstaps knoopsgaten

• Ingebouwde draadinsteker
• Aanbeveling naaivoet bekijken
• Rechtstreeks opspoelen vanaf de naald
• LED-lampjes
• LED-display

Handige ingebouwde opbergruimte!

• Snelheidsregeling
• Transporteur verzinken
• Free motion bij alle steken
• Afbeelding horizontaal spiegelen
• 29 naaldposities
• Regelbare persvoetdruk

Meer informatie over de functies vindt
u op husqvarnaviking.com/jade20

Probeer de JADE™ 20 naaimachine uit bij uw
dichtstbijzijnde HUSQVARNA VIKING®-dealer.

w w w .h u s q v a r n a v i k i n g . c o m

De naaivoet kan eenvoudig worden
verwisseld met het klik klaar systeem.
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Mijn JADE™ 20 naaimachine heeft een strak en modern
design. Alle accessoires kunnen handig worden
opgeborgen in de drie ingebouwde opbergruimten. De
machine ziet er van alle kanten prachtig uit.

Naaien voor een creatief interieur

HET IS MIJ GELUKT EN HET LUKT JOU OOK!
Mijn JADE™ 20 naaimachine is perfect voor mensen die beginnen
met naaien. Er zit een handige stekengids in het deksel. Ik zoek
alleen het stoftype en de naaitechniek op en de machine vertelt
me wat de perfecte steek en instellingen zijn voor de beste
resultaten. De stekengids geeft me voldoende zekerheid om met
alle soorten stoffen te kunnen naaien.

IK SLA MIJN VLEUGELS UIT

Creëer een interieur dat helemaal bij je past!
Toen ik naar mijn kleine studio-appartement verhuisde, wilde ik daar een thuis van maken
waarin mijn persoonlijkheid echt te zien was. Gelukkig vond ik een naaimachine die me kon
helpen om mijn dromen waar te maken! Mijn JADE™ 20 naaimachine hielp me om mijn
ideeën om te zetten in kleurrijke creaties. De stekengids laat me zien hoe ik de machine
moet instellen voor alle soorten naaiwerk - geweldig voor een beginner als ik. De machine

Het is zo heerlijk om te naaien! Ik kan mijn
ideeën tot uitvoer brengen met stoffen,
kleuren en patronen waarmee mijn interieur
mijn persoonlijkheid kan uitdrukken. Voor
verschillende steken en technieken zijn
verschillende naaivoeten nodig. Mijn JADE™ 20
wordt geleverd met 7 verschillende naaivoeten
voor alle basiswensen en meer. Een rits, een
knoopsgat of een zoom zijn allemaal makkelijk
te maken.
HUSQVARNA VIKING® biedt een grote selectie
optionele naaivoeten en accessoires. Ik kan
mijn kennis en vaardigheden op naaigebied
uitbreiden zodat ik alles kan maken wat ik wil!

heeft ook een grote naairuimte, perfect voor het naaien van grotere projecten. Met meer
dan 80 steken kan ik alles er uniek uit laten zien.
GEWOON WORDT
VERANDERD IN PRACHTIG
De 82 nuttige en decoratieve steken helpen u
om vrijwel alles persoonlijk te maken. Gebruik
ze om een uniek accent te geven aan kleding,
handdoeken, kussens en nog veel meer.
De start/stopfunctie garandeert een constante
naaisnelheid. Dit is belangrijk bij het naaien
van decoratieve steken, waar een constante
snelheid voor nodig is. De snelheid kan
worden ingesteld op een niveau dat voor u
comfortabel is.

IK MAAK VAN MIJN HUIS MIJN THUIS
De naairuimte van 200 mm biedt voldoende ruimte
voor het naaien van grote projecten, zoals quilts,
woondecoraties en kledingstukken. Ik was zo blij dat
ik deze ruimte had toen ik pomponfranje aan een
gordijn moest zetten en toen ik een cupcakewandkleed maakte. Met die twee
dingen heb ik dit kleine
appartementje veranderd
in een gezellig thuis.

Optionele aanschuiftafel verkrijgbaar

