
Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om de vigtigste funktioner i de indrammede afsnit.

De vigtigste funktioner

• Stor syflade – 200 mm
• Specialdesignet tilbehørsrum 
• Start/stop-funktion
• Syguide 
•	 Over	80	smukke	7 mm	brede	sømme
•	 	Der	medfølger	7 originale	HUSQVARNA	VIKING® trykfødder, 
som klikkes	på	

• Stort udvalg af ekstra tilbehør fra HUSQVARNA	VIKING®

•	 Knap,	som	viser	den	anbefalede	trykfod
•	 Hastighedsstyring

Funktioner & fordele 



SYNING
200 mm STOR SYFLADE 
Sy store quilte, boligtekstiler og tøj uden problemer. 

• Stort område til højre for nålen, som gør det let at sy.  

START/STOP-FUNKTION
• Sy uden at bruge fodpedalen, hvilket giver en konstant 

hastighed. 

• Tryk på Start/Stop for at starte og standse syningen uden 
at bruge fodpedalen.

• Fantastisk til syning af rækker af pyntesømme, isyning af 
knapper, syning af knaphuller og spoling af undertråd.

• Ideel til syentusiaster med fysiske begrænsninger.

SYGUIDE
• Det er nemt at vælge den optimale søm, stinglængde, 

stingbredde, trådspænding, trykfod og det optimale 
trykfodstryk til den valgte syteknik og det valgte stof.

82 SMUKKE 7 mm BREDE SØMME 
• Vælg blandt en lang række sømme, så du kan bruge alle 

mulige teknikker og få uendelige kreative muligheder. 
Så har du altid den perfekte søm til alle projekter. 

STORT UDVALG AF EKSTRA TILBEHØR 
• Masser af ekstra tilbehør til alle sybehov, hvilket giver 

kreative muligheder. Til alle mulige forskellige syteknikker, 
quiltning, syning af boligtekstiler m.m.

KNAP, SOM VISER DEN ANBEFALEDE TRYKFOD
• Viser den anbefalede trykfod til den valgte søm på  

LED-displayet.

SYNING AF KNAPHULLER I ÉN ARBEJDSGANG
• Knaphuller sys hurtigt og nemt i én enkelt arbejdsgang. 

Begge stolper sys i samme retning, så de ligger glat og ikke 
skævvrides. 

• Vælg mellem fem forskellige stilarter til forskellige formål. 

NÅLESTOP OPPE/NEDE 
• Gør det let at dreje stoffet, sy applikationer og meget mere. 

SÆNKNING AF TRANSPORTØREN 
• Det er nemt at sænke transportøren bag på friarmen i 

forbindelse med isyning af knapper og frihåndsquiltning. 

FRIHÅNDSSYNING MED ALLE SØMME 
• Det er nemt at quilte og lave smuk frihåndsbrodering med 

sømme efter eget valg. 

SPECIALDESIGNET TILBEHØRSRUM
• Moderne, praktisk og lettilgængelig opbevaring til alt 

medfølgende tilbehør. 

• Det slanke og moderne rum ser flot ud, når symaskinen 
ikke er i brug.

DER MEDFØLGER 7 ORIGINALE HUSQVARNA  
VIKING-TRYKFØDDER, SOM KLIKKES PÅ
• Et stort udvalg af trykfødder, som nemt kan klikkes på, er 

inkluderet i HUSQVARNA VIKING® JADE™ 20, herunder en 
knaphulsmåler. 

HASTIGHEDSSTYRING 
• Det er nemt at justere syhastigheden og opnå større kontrol. 

INDBYGGET NÅLETRÅDER
• Gør det nemt, hurtigt og problemfrit at tråde nålen.

LED-DISPLAY
• Det valgte sømnummer vises på LED-displayet. 

UNDERTRÅDSSPOLING FRA NÅLEN 
• Du behøver ikke at tage tråden ud af nålen for at spole 

undertråden.

LED-LYS 
Reducerer skyggerne, når du syr. 

• LED-lys oplyser nåleområdet og syfladen, så det bliver 
nemmere at sy, og øjnene ikke overanstrenges. 

MASKINE

VANDRET SPEJLVENDING
• Du kan spejlvende sømmene vandret og få ubegrænsede 

kreative muligheder.

29 NÅLEPOSITIONER 
• Syr en ligesøm med 29 forskellige nålepositioner, så du 

får perfekte resultater med topstikninger, kantsyning, 
understing, syning i sømfuren eller quiltning. Du kan 
justere og spejlvende stinglængden og -bredden. 

JUSTERBART TRYKFODSTRYK 
• Du kan sy i alle stoftyper og -tykkelser og opnå perfekte 

resultater. 

VIKING,	JADE,	and	MADE	FOR	SEWERS,	BY	SEWERS	are	trademarks	of	Singer	Sourcing	Limited	LLC	or	its	Affiliates.	HUSQVARNA	and	the	”crowned	H-mark”	are	trademarks	of	Husqvarna	AB.	 
©	2016	Singer	Sourcing	Limited	LLC	or	its	Affiliates.	All	rights	reserved.	


