Fantaseren
Maken
Schitteren

INGEBOUWDE ASSISTENTIE VOOR PERFECT NAAI- EN BORDUURWERK

Laat u leiden door
uw fantasie!
Ik ben Lara en heb net het borduren ontdekt. Ik had
geen idee hoe snel en gemakkelijk dat gaat tot ik het
met mijn eigen ogen zag! Het is echt fascinerend om
te zien hoe een borduurmotief ontstaat - bijna of een
schilderij tot leven komt.
Met de DESIGNER TOPAZ™ 25 naai- en borduurmachine
kan ik uitdrukking geven aan mijn gevoel voor stijl; van
sieraden tot woonaccessoires en nog veel meer. Er zijn
geen grenzen aan wat je kunt bedenken en creëren. En
voor je het weet, ben je het stralend middelpunt!
Bekijk de drie filmpjes en zie hoe ik deze verbazingwekkende sieraden, kussen en tablethoes heb gemaakt.
Gedetailleerde instructies en gratis borduurmotieven
kunt u downloaden van husqvarnaviking.com/shine!
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www.husqvarnaviking.com

Fantastisch naaien,
prachtig borduren!
ROYALE RUIMTE
• Dankzij het grote borduurgebied kunt u spectaculaire borduurmotieven maken
zonder dat u de stof meerdere malen in de borduurring hoeft te spannen.
• De royale naairuimte geeft u meer ruimte voor grote werkstukken.
• Door de hoge borduursnelheid kunt u snel en eenvoudig grote borduurmotieven maken.
PLEZIERIG GEMAK
• Onze unieke EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie voelt de dikte van uw stof
voor een perfect, gelijkmatig stoftransport.
• De automatische draadafsnijder snijdt onmiddellijk uw boven- en onderdraad
af wanneer u erop drukt: tijdbesparend en handig.

®

• De Exclusive SEWING ADVISOR functie perfectioneert uw naaiwerk door de
beste instellingen te selecteren en advies te geven op het scherm.
SPRANKELENDE INNOVATIE
• Boven- en onderdraadsensor waarschuwt u wanneer
de bovendraad breekt of de onderdraad bijna op is.
• Internet-updates houden uw
DESIGNER TOPAZ™ 25 naaien borduurmachine altijd actueel.

* Vergeleken met toonaangevende merken in deze prijsklasse.
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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM

™

TECHNOLOGIE

– Past zich aan de dikte van uw
stof aan voor een perfect gelijkmatig
stoftransport.
Met een kleine aanraking van het voetpedaal
of van een toets voelt de sensorgestuurde
persvoetdruk van uw DESIGNER TOPAZ™ 25
automatisch de dikte van de stof - voor een
perfect gelijkmatig transport van alle soorten
stoffen en/of tussenvullingen. De sensorgestuurde
draaistand voelt de stofdikte om te kunnen
draaien wanneer de naald omlaag staat.

* Vergeleken met toonaangevende merken in deze prijsklasse.

GROOTSTE NAAI-OPPERVLAK
EN BORDUURGEBIED*

- Ideaal voor grootse ideeën!
De HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
25 naai- en borduurmachine heeft een royaal
naaigebied van 200 mm, waardoor u meer ruimte
heeft voor uw creativiteit. Het borduurgebied
is 240 x 150 mm groot en biedt ontelbare
mogelijkheden om te borduren.

Er worden 75 borduurmotieven bij de machine geleverd! Maar om uw
creativiteit nog meer te stimuleren, kunt u nog eens 8 borduurmotieven en diverse instructies voor diverse projecten gratis downloaden.
Ga gewoon naar husqvarnaviking.com/shine voor meer informatie.

Laat uw geborduurde sieraden
letterlijk schitteren met steentjes
in bijpassende kleuren. U vindt
gedetailleerde instructies voor het
versieren van uw borduurmotieven
op Husqvarnaviking.com/shine

DRAADAFSNIJDER EN
DRAADSENSOREN

- Het ultieme gemak, wanneer
u het nodig heeft!
De HUSQVARNA VIKING® DESIGNER
TOPAZ™ 25 waarschuwt u wanneer de
boven- of onderdraad bijna op is. En
met de automatische draadafsnijder
heeft u geen lange loshangende
draadeinden meer - handig als u met
grote projecten bezig bent!

www.husqvarnaviking.com
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EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® FUNCTIE

- Het geheim achter de juiste instelling
op het juiste moment!
Met de Exclusive SEWING ADVISOR® functie
hoeft u niet meer te raden. U voert gewoon
het stoftype, de dikte en de naaitechniek
in en alle instellingen worden automatisch
geprogrammeerd - steek, steekbreedte,
steeklengte, draadspanning, naaisnelheid en
persvoetdruk. Ook de naaivoet, het naaldtype
en de naaldgrootte worden aanbevolen. Met
de exclusieve SEWING ADVISOR® functie
is het net of u naait met een paar helpende
handen!

GRATIS QUICKFONT BORDUURSOFTWARE
OM TE DOWNLOADEN

- Borduur een onbeperkt aantal borduurlettertypes.
Zet ieder TrueType™-lettertype op uw computer
om in een borduurlettertype met de HUSQVARNA
VIKING® QuickFont software.
GRATIS SOFTWARE OM TE DOWNLOADEN

- Vind uw borduurmotieven en
afbeeldingen in een handomdraai.
Met de HUSQVARNA VIKING® software kunt u motieven bekijken in miniatuurweergave, verschillende
borduurbestandsformaten lezen, catalogi afdrukken
en meer!

KRIJGT U GEEN GENOEG VAN SIERADEN?

De speciaal ontworpen ”Embroider & Shine” collectie bestaat uit 5
eenheden in verschillende vormen om u ongelimiteerde afwisseling te bieden! U kunt ze, inclusief 3 kant-en-klare combinaties,
gratis downloaden van husqvarnaviking.com/shine. Als u direct
goed van start wilt gaan, dan kunt u de speciale ”Jewelry Kit”
aanschaffen, een speciale borduurmotievencollectie voor het
maken van sieraden! Een complete set met 2 Robison Anton
borduurgarens, 3 vellen INSPIRA™ Aqua Magic
wateroplosbare versteviging en 15 veelzijdige borduurmotieven. De ”Embroider & Shine” collectie is
inbegrepen.
BEKIJK 3 INSPIRENDE ”DHZ”
BORDUURFILMPJES OP
INE
HUSQVARNAVIKING.COM/SH
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Laat uw
ideeën de
vrije loop!

Maak een statement met een
tablethoes vol juweeltjes. De
steentjes zijn verkrijgbaar in
verschillende kleuren en afmetingen voor diverse toepassingen.

BRENG UW CREATIE NAAR
NIEUWE HOOGTEN
Het merk HUSQVARNA
VIKING® biedt een uitgebreid
assortiment accessoires die uw
naaiwerk sneller, eenvoudiger
en professioneler maken.
U vindt ze allemaal op
husqvarnaviking.com!

METAL HOOP 180 X 130 MM

– Snel en eenvoudig stof in de borduurring spannen op moeilijk
bereikbare plaatsen.
Kant-en-klare kledingstukken zijn vanwege naden, smalle delen
of knopen/versieringen vaak niet of moeilijk in de borduurring
te spannen. Als u de Metal Hoop met de speciale magneten
gebruikt, is opspannen in de borduurring geen probleem meer!
U vindt meer informatie op husqvarnaviking.com.
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CIRKELAPPARAAT
Dit is het perfecte hulpmiddel wanneer u
opvallende versieringen wilt maken met decoratieve steken! Naai cirkels, of delen van cirkels,
om unieke randen en bloemen te creëren. Of
combineer cirkels van verschillende afmetingen
om grote grafische patronen te creëren. Lees
meer op onze website!
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EIGENSCHAPPEN VAN DE
MACHINE
•
•
•
•
•
•

Groot grafisch scherm 3”
3 LED-lampjes
Onderdraadsensor
Ingebouwde draadinsteker
Automatische draadafsnijder
Updates via internet

BORDUURFUNCTIES
• Groot borduurgebied 240 x 150 mm
• 75 borduurmotieven
• 1 ingebouwd borduurlettertype in drie
verschillende formaten
• Automatisch sprongsteken afsnijden
• Gratis HUSQVARNA VIKING® software
om te downloaden
• Gratis HUSQVARNA VIKING® QuickFont
borduursoftware om te downloaden
• 1 GB HUSQVARNA VIKING® USB
embroidery stick
• Het grootste aantal optionele
borduurringen (in deze prijsklasse)

NAAIFUNCTIES

STEKEN

• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
• Exclusive SEWING ADVISOR®
• Groot naaioppervlak; 200 mm rechts
van de naald
• Verlengde dubbele steekplaatgeleiderlijnen; 40 mm aan beide zijden
van de naald
• Elektronische zelfregelende draadspanning
• Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten
(7 stijlen)
• Eenstaps knoopsgatsensorvoet
• Programmeer steken, letters en cijfers
• 12 persoonlijke geheugens, opslaan in
"Mijn steken"
• Fix-functie
• Stop-functie
• Start/stop-toets
• Naaldstop boven/onder
• Even of constant achteruitnaaien
• Spoelen door de naald
• Elektronische snelheidsregeling
• Afbeelding horizontaal spiegelen

•
•
•
•

7mm steken
160 steken
3 programmeerbare naai-lettertypes
423 steken, waaronder nuttige
steken, verschillende knoopsgatstijlen,
quiltsteken, decoratieve steken, letters
en tekens

OOK INCLUSIEF
• DESIGNER™ Jewel Hoop 240 x 150 mm
• 8 klik-klaar naaivoeten
En meer!

Ontworpen en ontwikkeld in Zweden

OPTIONELE BORDUURMOTIEVEN

– Toegang tot borduurmotieven van perfecte
kwaliteit.
HUSQVARNA VIKING® introduceert met grote
regelmaat nieuwe borduurcollecties met verschillende thema's, afmetingen en inspirerende, speciale technieken. Bekijk de borduurmotievencataloOPTIONELE BORDUURSOFTWARE
gus op het internet voor inspiratie en gebruik de
– Maak persoonlijke borduurmotieven op uw computer.
filterfuncties om uw favorieten te vinden. Of log in
Onze borduursoftware is van het allerhoogste niveau. Is
op myembroideries.com – de meest verrassende
leverbaar voor PC en MAC® computers en biedt maximale
borduurmotievenshop ter wereld – voor nog veel
creativiteit voor het maken van de meest unieke en persoon- meer leuke motieven. De shop is
lijke borduurmotieven. Lees meer op husqvarnaviking.com.
altijd open voor uw creativiteit!

		

Bezoek uw plaatselijke HUSQVARNA VIKING® dealer of ga naar www.husqvarnaviking.com
om de DESIGNER TOPAZ™ 25 naai- en borduurmachine te ontdekken.

www.husqvarnaviking.com

