
Huomaa: Huippuominaisuuksista on lisätietoa laatikoissa.

Huippuominaisuudet
• Suuri ompelutila – 200 mm
• Upeasti muotoiltu  tarvikelaatikko 
• Start/stop-toiminto
• Ompeluopas 
• Yli 80 kaunista 7 mm ommelta
• 7 HUSQVARNA VIKING®  -pikakiinnitettävää paininjalkaa 
• Laaja valikoima HUSQVARNA VIKING® -lisätarvikkeita
• Paininjalkasuosituspainike
• Nopeudensäätö

Ominaisuudet ja edut 



OMPELU
200 mm:n OMPELUTILA 
Helpottaa suurten tilkkutöiden, sisustustekstiilien ja vaatteiden 
ompelua. 

• Neulan oikealla puolella on jopa 200 mm tilaa ompelutyölle. 

START/STOP-TOIMINTO
• Voit helposti ommella ilman jalkasäädintä samaa tasaista 

vauhtia. 

• Aloita ja lopeta ompelu painamalla Start/Stop-painiketta, 
jalkasäädintä ei tarvita.

• Mainio ominaisuus ommeltaessa pitkiä koristeompeleita, 
nappeja ja napinläpiä sekä myös puolatessa.

• Erinomainen ompelijoille, joilla on fyysisiä rajoituksia.

OMPELUOPAS
• Kullekin ompelutekniikalle ja kankaalle sopivin ommel, 

tikin pituus, ommelleveys, langankireys, paininjalka ja 
paininjalan puristus on helppo valita.

82 KAUNISTA 7 mm:n LEVYISTÄ OMMELTA 
• Joka tekniikkaan löytyy juuri oikea ommel, ja luovia 

mahdollisuuksia on loputtomiin. Jokaiseen työvaiheeseen 
löytyy juuri sopiva ommel. 

KATTAVA VALIKOIMA LISÄTARVIKKEITA 
• Monenlaisia lisätarvikkeita hyöty- ja luovaan ompeluun. 

Kaikenlaiseen ompeluun, tilkkuiluun, kodintekstiileihin ja 
moneen muuhun.

PAININJALKASUOSITUSPAINIKE
• Painamalla tätä painiketta näet valitun ompeleen 

paininjalkasuosituksen LED-näytöllä.

YKSIVAIHEISET NAPINLÄVET
• Napinlävet syntyvät helposti ja nopeasti yksivaiheisina. 

Molemmat pylväät ommellaan samaan suuntaan, joten 
lopputulos on tasainen ja sileä. 

• Valittavana on viisi erilaista napinläpeä eri ompelukohteisiin. 

NEULASTOP YLÖS/ALAS 
• Helpottaa työn kääntämistä sekä applikointia. 

SYÖTTÄJÄN LASKU 
• Syöttäjä on helppo laskea vapaavarren takaa napin 

ompelua sekä vapaata konetikkausta varten. 

VAPAAOMPELU KAIKILLA OMPELEILLA 
• Tikkaukset ja vapaaompelukirjonta haluamallasi ompeleella. 

AINUTLAATUISESTI MUOTOILTU TARVIKELAATIKKO
• Moderni, kätevä ja helposti esille otettava säilytyslaatikko 

vakiovarusteille. 

• Linjakkaan moderni laatikko on tyylikäs esine silloin, 
kun kone ei ole käytössä.

7 HUSQVARNA VIKING®  -PIKAKIINNITETTÄVÄÄ  
PAININJALKAA
• Laaja valikoima pikakiinnitettäviä paininjalkoja kuuluu 

HUSQVARNA VIKING® JADE™ 20:n vakiovarusteisiin,  
mukaan lukien yksivaiheinen napinläpijalka. 

NOPEUDENSÄÄTÖ 
• Ompelunopeutta on helppo säätää tarpeen mukaan. 

KIINTEÄ LANGOITIN
• Langoittaminen sujuu nopeasti, helposti ja vaivattomasti.

LED-NÄYTTÖ
• Valitun ompeleen numero näkyy LED-näytöllä. 

PUOLAUS NEULAN KAUTTA 
• Langoitusta ei tarvitse purkaa puolaamista varten.

LED-VALOT 
Ompelutyön päälle ei tule varjoja. 

• LED-valot valaisevat neulan ja ommeltavan kohdan, mikä 
helpottaa ompelua ja lieventää silmien rasitusta. 

OMPELUKONE

PEILIKUVA SIVUTTAIN
• Peilaamalla ompeleita sivuttain saat loputtomiin uusia 

koristelumahdollisuuksia.

29 NEULAN ASEMAA 
• Suoraompeleen voi kohdistaa 29 eri kohtaan, joten voit 

ommella  täsmälliset päällitikkaukset, reunatikkaukset, 
alatikkaukset, tikkaukset sauman keskelle sekä muut 
vanutikkaukset. Tikin pituuden ja ommelleveyden 
muokkaaminen ja peilaaminen. 

SÄÄDETTÄVÄ PAININJALAN PURISTUS 
• Täydellinen ompelutulos kaikenpainoisille ja -tyyppisille 

kankaille. 
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