Emerald 122/118/116
Voordelen en Eigenschappen

MADE FOR HUSQVARNA VIKING

De kwaliteit en eigenschappen
van Husqvarna Viking.
STEKENGIDS

Raadpleeg de ingebouwde
stekengids die advies geeft over
de juiste naaivoet, de steeklengte,
steekbreedte, draadspanning en
persvoetdruk voor verschillende
stoffen en technieken.
INGEBOUWDE DRAADINSTEKER

Snel en eenvoudig inrijgen.
NAALDSTOP OMHOOG/OMLAAG
(EMERALD 122/118)

Stel de naaldstop omhoog/
omlaag in wanneer u wilt. Heel
handig bij het naaien van hoeken
bij bijv. applicaties.
ELEKTRONISCHE REGELING
NAAISNELHEID (EMERALD 122/118)

Stel de naaisnelheid in voor
het soort naaiwerk en uw
naaivaardigheden.
22 STEKEN – EMERALD 122
18 STEKEN – EMERALD 118
16 STEKEN – EMERALD 116

Nuttige steken voor naaien en
verstellen, tri-motion steken voor
rekbare stoffen en versterkte
naden, en siersteken voor
creatieve projecten.
ÉÉN-STAPS KNOOPSGAT

KLIK-KLAAR NAAIVOETJES

SMALLE VRIJE ARM

Snel het aanbevolen naaivoetje
aanklikken voor een perfect
resultaat.

Voor het gemakkelijk naaien van
mouwen en broekspijpen.

EENVOUDIGE STEEKKEUZE

Praktische opberger voor alle
accessoires.

Draai de knop om uw steek te
kiezen.
INSTELBARE STEEKLENGTE EN -BREEDTE

Draai de knop/het wieltje voor
het instellen van de steeklengte
van 0–4 mm en de steekbreedte
van 0–5 mm.
VERSTELBARE NAALDPOSITIE

Verstel de naald voor doorstikken
en quilten.
SNEL ACHTERUIT NAAIEN

Gemakkelijk afhechten en
verstellen.
PERSVOETLICHTER

Snel en gemakkelijk, met extra
hoge stand voor dikke stoffen.
REGELBARE PERSVOETDRUK

Elke dikte/soort stof naaien met
een perfect resultaat.
AUTOMATISCH OPHALEN VAN DE ONDERDRAAD

De onderdraad hoeft niet
handmatig te worden opgehaald.
ZWEEDS ONTWERP

Voor betrouwbaar en gemakkelijk
naaien.
METALEN CASCO UIT ÉÉN STUK

Sterk, trillingvrij.

Met de één-staps knoopsgatenvoet
maakt u snel en gemakkelijk
knoopsgaten.

SMEERVRIJ, GEEN OLIE NODIG

11 NAAIVOETJES – EMERALD 122
8 NAAIVOETJES – EMERALD 118/116

ROTEREND GRIJPERSYSTEEM

Diverse naaivoetjes inbegrepen.
De Emerald 122 heeft daarnaast
ook nog een rimpelvoet, een
patchworkvoet 6 mm en een
transparante naaivoet B voor
siersteken.

Geen olie betekent geen
olievlekken op de stof.
Soepel naaien zonder
verknopingen.
SPOELTJE WORDT VAN BOVENAF INGELEGD

Eenvoudig te plaatsen, eenvoudig
te zien.

AANSCHUIFBARE ACCESSOIRESDOOS

VERZINKBARE TRANSPORTEUR

De transporteur is eenvoudig te
verzinken voor het aannaaien van
knopen, meanderen en borduren
uit de vrije hand.
STEEKPLAAT MET INDELING IN
CENTIMETERS/INCHES

Markeringen in centimeters en
inches helpen u de stof tijdens
het naaien te geleiden.
LINIAAL OP VOORKANT MACHINE

Met de centimeter-/inchliniaal op
de machine kunt u bijv. boordstof
en elastiek gemakkelijk afmeten.
INGEBOUWD HANDVAT

Om uw Emerald gemakkelijk mee
te kunnen nemen naar een cursus
of hem in huis te verplaatsen.
LICHTGEWICHT, CA. 8 KG

Gemakkelijk te dragen en weg te
zetten.
HARDE KUNSTSTOF BESCHERMKAP

Bescherming, met ruimte voor de
handleiding.
HORIZONTALE OF VERTICALE GARENPENNEN

Vrije draadtoevoer van elk soort
klosje.
TRANSPARANT SPOELHUISDEKSEL

De hoeveelheid onderdraad is
gemakkelijk te controleren.
OPTIONELE NAAIVOETJES

Maak een keuze uit een breed
assortiment Husqvarna Viking
naaivoetjes voor eindeloze
creativiteit; u vindt deze in de
Gebruiksaanwijzing Accessoires.

Verkoopdemonstratie
De Husqvarna Viking Emeralds zijn gemakkelijk in het gebruik. De stekengids bespaart u tijd en zorgt
dat u altijd de juiste instellingen hebt. Gebruik de stekengids voor het kiezen van de juiste steek,
steeklengte en steekbreedte, naaivoet, persvoetdruk en draadspanning voor zeven van de meest gebruikte
naaitechnieken. Vervolgens draait u aan de steekkeuzeknop om de steek te kiezen. U stelt snel en
gemakkelijk de aanbevolen steeklengte en steekbreedte in.
Het spoeltje wordt van bovenaf ingelegd, de machine is klem- en smeervrij, heeft klik-klaar naaivoetjes en
een ingebouwde draadinsteker. Kortom, de voorbereidingen voor het naaien gaan snel en gemakkelijk.
Uw Emerald 122/118 heeft bovendien de functie naaldstop omhoog/omlaag, een elektronische regeling
van de naaisnelheid en meer siersteken. De Emerald 122 heeft 3 extra naaivoetjes. Zie de bijgaande
verkoopargumenten. De in Zweden ontworpen Husqvarna Viking Emeralds 122/118/116 hebben alles wat
u van een Husqvarna Viking mag verwachten.
Steekbreedtewieltje

Steekkeuzeknop

Steeklengteknop

SNELLE DEMONSTRATIE

Begin uw snelle demonstratie met het tonen van verschillende naaitechnieken vanuit de stekengids.
Gebruik geweven normale stof voor de eerste demonstraties, kies - afhankelijk van de klant - een mooie
wollen stof of een normale elastische stof voor de blindzoomsteek. Voor Naaien/Afwerken en Zichtbare
Zoom adviseren we joggingstof en boordstof.
NAAIEN

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Vouw de stof
dubbel, naai een rechte steek, toon de steeklengte tot 4 mm.
BESPREEK

U kunt de steken verlengen tot 4 mm. Dat is handig bij rijgen wanneer u uw
kledingstuk voor het naaien wilt passen. Stik door met langere steken.

AFWERKEN

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Werk één rand
af en naai daarna buiten de stofrand om de klemvrije grijper te tonen.
BESPREEK

Om de stof te beschermen tegen rafelen werkt u de randen af. Hebt u de
klik-klaar naaivoetjes van Husqvarna Viking opgemerkt? Hiermee is het
verwisselen van naaivoetjes veel sneller en gemakkelijker!
De klemvrije grijper op alle Husqvarna Viking naaimachines betekent dat
als u over de rand van de stof naait, uw Emerald niet zal verknopen. Is een
verknopingsvrije naaimachine iets voor u?

KNOOPSGAT

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Leg een
knoop in de knoophouder en zet de knoopsgathendel zo ver mogelijk naar
beneden. Naai nog eenzelfde knoopsgat door de knop naar
te
draaien en dan terug naar
.
BESPREEK

U heeft de keuze uit twee verschillende knoopsgatenvoetjes. Gebruik de
kleinere wanneer u extra grote knopen heeft of wanneer de ruimte beperkt
is. Wanneer u met de automatische knoopsgatenvoet werkt, legt u gewoon de
knoop in de knoophouder. De maat van het knoopsgat wordt dan automatisch
ingesteld. Zet de knoopsgathendel omlaag en u bent klaar om te naaien!

BLINDZOOM

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Vouw stof voor
een blindzoom. Naai de blindzoom en toon deze aan de klant.
BESPREEK

Zou machinaal zomen u tijd besparen? Voor bijvoorbeeld een blindzoom hoeft
u alleen de stekengids maar te raadplegen voor alle benodigde informatie. De
instelbare D-voet geleidt uw blindzoom. Wanneer u elastische stoffen naait,
verlaag dan de persvoetdruk om te voorkomen dat de stof uitrekt.

NAAIEN/AFWERKEN

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Knip een
halsronding uit elastische stof. Vouw het boordje dubbel. Naai de stof met de
goede kanten op elkaar, rek het boordje uit tijdens het naaien.
BESPREEK

Bespaar tijd met het in één stap naaien en afwerken. Wanneer u elastische
stoffen naait voor sport-, kinder- of modieuze kleding, gebruik dan trimotion steken voor extra stevigheid, duurzaamheid én een professioneel
uiterlijk. Zou deze eigenschap u tijd besparen?

ZICHTBARE ZOOM/GESLOTEN OVERLOCKSTEEK

Raadpleeg de stekengids voor de steekkeuze en instellingen. Vouw een
zoom en naai de gesloten overlocksteek over de gevouwen zoom.
BESPREEK

Alle Husqvarna Viking naaimachines hebben een regelbare persvoetdruk,
zodat alle stoffen perfect worden getransporteerd. U kunt uw kledingstuk in
één keer zomen met een gesloten overlocksteek. De stof hoeft niet eerst te
worden afgewerkt. Professioneel en decoratief. Wat vindt u ervan?

KNOPEN

Kies een zig-zagsteek en zet de steekbreedte op 3,5. Verzink de transporteur,
leg de knoop op normaal geweven stof. Naai een paar steken. Om af te
hechten, kies steekbreedte 0 voor de linker naaldpositie.
BESPREEK

Het machinaal aannaaien van knopen gaat snel en precies! Om de transporteur
te verzinken, hoeft u alleen de hendel aan de linkerkant omlaag te doen.
Zou dit u niet veel tijd besparen?

Verkoopargumenten voor de Emerald-serie
VERKOOPARGUMENTEN VOOR DE HUSQVARNA VIKING EMERALD 118 T.O.V.. DE EMERALD 116

· Elektronische regeling naaisnelheid.
· Naaldstop omhoog/omlaag.
· 2 extra siersteken.
VERKOOPARGUMENTEN VOOR DE HUSQVARNA VIKING EMERALD 122 T.O.V. DE EMERALD 118

· Drie extra naaivoetjes: een patchworkvoet 6 mm, een rimpelvoet en een transparante naaivoet B
voor siersteken.
· 2 decoratieve schulpsteken.
· Plus 2 extra siersteken.
VERKOOPDEMONSTRATIE VOOR DE HUSQVARNA VIKING EMERALD 122
SCHULPRAND

Kies steek nummer 10. Leg scheurversteviging onder een normaal geweven
stof. Klik de transparante naaivoet B vast. Naai een schulprand, knip daarna
de overtollige stof vlak langs de schulprand weg.
BESPREEK

Geef uw naaiwerk een persoonlijk tintje. Schulpranden zijn fantastisch voor
het afwerken van kragen, gordijnen of tafellakens. Dit is een eigenschap
waar u veel plezier van zult hebben. Gebruik uw transparante naaivoet B
voor maximale zichtbaarheid wanneer u uw naaiwerk versiert.
RIMPELEN/SMOKKEN

BESPREEK

Maak snel en eenvoudig stroken en smokwerk en bevestig ze direct aan
de stof! Op die manier geeft u kinderkleding een schitterende afwerking!
Rimpeltechnieken zijn ook een snelle manier voor het maken van modieuze
woonaccessoires! Voor mooie plooien kunt u ook de snelheid verlagen door
de elektronische regeling van de naaisnelheid te gebruiken.
QUILTEN

Kies een rechte steek en klik de patchworkvoet 6 mm vast. Leg twee
stukken stof met de goede kanten op elkaar. Naai met de rand van de stof
op de rand van het naaivoetje. Om 6 mm van de rand door te stikken, stop
met naaien met de naaldstop omlaag wanneer de stof bij de eerste markering
op het voetje komt.
BESPREEK

Naai snel en eenvoudig met een naadtoeslag van exact 6 mm breed! De rode
markering toont de doorstikpunten op 6 mm en 3 mm vóór en achter de naald.
Vergroot uw naai-ervaring en probeer
de optionele Husqvarna Viking
naaivoetjes uit!
Alle onderstaande naaivoetjes kunnen
worden gebruikt in combinatie met uw
Husqvarna Viking Emerald 122/118/116.
Soutachevoet
411
Contourdraadvoet
412
Smalle soutache-/koordvoet 411
Contourdraad-/soutachegeleider 412
Doorslagvoet
411
6 mm bandgeleider
411
12 mm bandgeleider
412
Smalle zoomvoet 5 mm
411
Smalle zoomvoet 2 mm
411
Rolzoomvoet 3 mm
411
Rolzoomvoet 2 mm
411

85
58
85
55
85
85
65
85
85
85
85

00-45
05-45
09-45
44-45
03-45
04-45
50-01
17-45
22-45
20-45
24-45

Rolvoet
Rechtstikvoet
Biezenvoet met 9 uitsparingen
Biezenvoet met 7 uitsparingen
Biezenvoet met 5 uitsparingen
Passepoilvoet
Smalle ritsvoet
Blinde ritsvoet
Hulpstuk voor het aanzetten
van knopen
Cirkelliniaal
Koordvoet voor enkele rand
Koordvoet voor dubbele rand
Kleine parelvoet 4 mm
Glijvoet H
Kantstikvoet met geleider
in het midden

411
411
412
412
412
411
412
412

85
85
37
36
36
85
56
68

29-45
35-45
00-45
28-45
99-45
10-45
57-45
70-45

411
412
412
412
412
412

17
60
62
62
70
79

32-45
26-45
70-45
71-45
11-45
61-45

412 79 68-45

Kantstikvoet met geleider
rechts
412 79 67-45
Doorstikvoet met linker geleiding412 78 42-45
Rimpelvoet
412 79 71-45
Patchworkvoet 6 mm
412 37 08-45
Patchworkvoet 6 mm
412 78 55-45
Transparante patchworkvoet 6 mm met
geleider rechts
412 92 74-46
Transparante patchworkvoet 6 mm met
geleider in het midden
412 92 74-45
Transparante patchworkvoet
6 mm
412 92 74-47
Transparante naaivoet B
412 79 82-45
Applicatievoet
412 80 09-45
Elastiekvoet
412 81 53-45
Voet met 7 gaatjes met
draadinsteker
412 01 43-45
Knopenaanzetvoet met hulpstuk 412 93 45-45
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Kies een rechte steek en zet de naald in de linker positie. Stel de steeklengte in
op 3–4, verhoog de bovendraadspanning voor meer rimpels. Klik de rimpelvoet
vast. Naai langs de ene rand van een dunne strook geweven stof en naai
vervolgens de andere kant om te rimpelen. Geef het resultaat aan de klant.

