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Sy en ny berättelse med den otroligt intuitiva sy- och 
brodérmaskinen DESIGNER BRILLIANCE™ 80, som tar 
begreppet funktionalitet till en helt ny nivå. Särskilt framtagen 
för alla fantasifulla sömnadsentusiaster med storslagna idéer.

JoyOS ADVISOR™-funktionerna inbegriper interaktiva övningar 
och animationer med experttips som hjälper dig att nå fantastiska 
resultat, varje gång, med en mängd olika sömnadstekniker. 
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 kan omedelbart ställa in bästa 
söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning/trådmatning och 
pressarfotstryck för den teknik du har valt.

VIA FUNKTIONEN JoyOS ADVISOR™ KOMMER DU 
SNABBT ÅT:

5 interaktiva övningar – Animationer och illustrationer guidar 
dig genom varje steg på vägen.

5 sömnads- och brodértekniker – Lär dig att använda och 
bemästra alla exklusiva tekniker från HUSQVARNA 
VIKING® med hjälp av interaktiva övningar.

5 Sömnadsinstruktioner – De inbyggda instruktionerna på 
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 inspirerar till en mängd 
olika sömnads- och broderiprojekt. 

5Mellanläggsguide – Det perfekta verktyget för att välja rätt 
mellanlägg till ditt projekt.

5Snabbhjälp – Tryck på en söm, ikon eller funktion så visas 
dess namn och en beskrivning av den.

5Användarhandbok – Den fullständiga användarhandboken har 
en snabbsökningsfunktion och är lätt att komma åt med en 
enkel knapptryckning. 

Allt visas med stor skärpa på en 7 tums multipekskärm som ger 
samma respons som din smartphone eller surfplatta. 
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EXKLUSIVA SÖMNADSTEKNIKER
Patentskyddade sömmar av högsta kvalitet som endast finns hos 
HUSQVARNA VIKING®. Dimensionssömmar och temasömmar 
ger ännu fler kreativa     möjligheter 

Dimensionssömmar
5  Applikationssömmar: I sömnadsläget kan du snabbt skapa 

applikationer genom att lägga till tyg när maskinen uppmanar dig. 

5  Pop-up-sömmar: Skapa en reliefeffekt genom att lägga till tyg 
när du syr. Resultatet är en helt unik söm! 

5  Kombination av applikations- och pop-up-sömmar: Sömmarna 
kan kombineras både horisontellt och vertikalt.

5  Paljettsömmar: Skapa lite glitter och glamour med hjälp av våra 
patentskyddade paljettsömmar.

Temasömmar
5  Kombinera en eller flera av de olika sömmarna i samma grupp 

och skapa en unik temasöm.



10 TUM (250 MM)

deLUXE™ STITCH SYSTEM

Med deLuxe™ Stitch System syr du otroligt 
vackra sömmar på båda sidor av tyget. 
Trådmatningsfunktionen matar ut rätt 
trådmängd för varje stygn när du syr eller 
broderar, oavsett tråd eller tygtjocklek. 
Det är särskilt praktiskt när du använder 
metall- eller specialtrådar.JoyOS ADVISOR™

Tack vare funktionen JoyOS ADVISOR™ 
kan övningar, sömnadsprojekt, instruktioner 
och sömnadstekniker visas på skärmen. 
Låt SEWING ADVISOR® välja bästa söm, 
stygnbredd, stygnlängd, trådspänning/
trådmatning och pressarfotstryck för den teknik 
du har valt.  

INTUITIV NAVIGERING
På färgpekskärmen (7") kan du zooma, rotera, 
dra ihop, bläddra, dra isär, dra och släppa precis 
som på vilken surfplatta eller smartphone som helst. 
Smart "verktygslåda" medföljer för enkel redigering. 
Du kommer åt de vanligaste broderiverktygen med 
ett knapptryck. Ett användargränssnitt som ger en 
otroligt intuitiv upplevelse – Made for sewers, by sewers.™

SÖMMAR I VÄRLDSKLASS
Sy- och brodérmaskinen DESIGNER 
BRILLIANCE™ 80 har över 550 sömmar 
med upp till 54 mm bredd. Sömmarna är 
indelade i 19 kategorier vilket gör det lättare 
att välja. Fem inbyggda sömnadsalfabet med 
både små och stora bokstäver. 

EXKLUSIVA BRODERIER
Med över 565 inbyggda broderier (inklusive 30 
specialtekniker) ger DESIGNER BRILLIANCE™ 
80 oändliga kreativa möjligheter. Alla mönster är 
indelade i kategorier vilket gör det lättare att välja. 
Fem brodérteckensnitt medföljer också, vilket ger 
ytterligare anpassningsmöjligheter.

mySEWNET™-MOLNET
Automatiska uppdateringar och trådlös 
överföring av mönster till maskinen, var du 
än befinner dig, tack vare mySewnet™-molnet. 
Du kan skicka mönster och annat mellan 
olika enheter, och du kommer enkelt åt dina 
broderier från din dator, surfplatta eller 
DESIGNER BRILLIANCE™ 80.  

FÖRSTKLASSIG BELYSNING
Revolutionerande LED-teknik och ljusriktare 
ger ett jämnt ljus över hela arbetsytan. Nu kan 
du se tygets och sömmarnas verkliga färger med 
mindre skuggor.

        BÄSTA MÖJLIGA ASSISTANS 
Exclusive SENSOR SYSTEM™ känner 
automatiskt och kontinuerligt av tygets tjocklek 
när du syr och ser till att matningen blir perfekt. 
Det automatiska pressarfotslyftet maximerar 
utrymmet när du syr i tjocka tyger eller quiltar, 
och vändläget hjälper dig att styra tyget vilket 
möjliggör snabba vändningar och underlättar 
applikationssömnad.

ÖVERMATARE MED 
UTBYTBARA PRESSARFÖTTER 
MEDFÖLJER Övermataren med 
utbytbara pressarfötter matar flera lager 
tyg eller vaddering jämnt och stadigt och 
håller tyget på plats. Perfekt när du syr i 
sammet, stretchtyger, läder och tyger som 
kräver exakt mönsterpassning.  

STOR SÖMNADS- OCH BRODÉRYTA 
Tack vare den nästan 250 mm breda arbetsytan 
kan du sy stora quiltar, heminredningsföremål 
och klädesplagg utan problem. Med tillvalet 
DESIGNER™ Majestic Hoop kan du skapa och 
brodera stora, fantastiska broderier på upp till 
360 x 350 mm, utan att spänna om tyget i båget 

4 TUM (103 MM)



SÖMNAD MED DET LILLA EXTRA

BRODERI PÅ EN HELT NY NIVÅ

KOSTNADSFRI, NEDLADDNINGSBAR PROGRAMVARA
Brodérprogrammet PREMIER+™ ger dig ännu fler möjligheter och alternativ. 
Ladda ner programmet från husqvarnaviking.com och ta del av följande fördelar:
5 PREMIER+™ Gratis: I gratisversionen PREMIER+™ kan du öppna 

broderimönster, vända, rotera, kombinera, färgsortera, ändra trådfärg, 
skriva ut mallar och exportera till olika stygnformat. 

5 Kommunikationsmodul för mySewnet™-molnet: Anslut maskinen till din dator 
och skicka mönster mellan olika enheter.

5 Plugin-program för Windows Explorer: Med det här programmet kan du visa 
broderier på datorn utan att öppna dem i programvaran. Därmed kan enkelt du 
söka, sortera och bläddra bland dina broderier.

5 Programmet QuickFont: Skapa och lägga till brodérteckensnitt till maskinen. 
Du kan använda de flesta TrueType- eller OpenType®-teckensnitt på datorn.

SMART ANSLUTNNG
Enkel åtkomst till dina broderier på flera olika enheter, t.ex. din dator eller 
surfplatta och, naturligtvis, på själva DESIGNER BRILLIANCE™ 80. Via ditt 
konto på mySewnet™-molnet är din enheter alltid synkroniserade och tillgängliga via 
trådlös anslutning när du behöver dem. Fördelar med molnet:
5 Trådlös överföring av broderier till maskinen, var du än befinner dig
5 Automatisk uppdatering
5 Kostnadsfritt mySewnet™-konto med möjlighet att överföra mönster och annat 

mellan olika enheter
5 Appar för både Android och iOS, bland annat mySewMonitor™, QuickDesign™, 

JoyOS ADVISOR™ och många fler!
5 mySewnet™ -bloggen kommer du åt via startsidan på din 

DESIGNER BRILLIANCE™ 80. Därifrån kan projekt, tips och nyheter 
skickas direkt till maskinen. (Finns på utvalda språk.) 

Tack vare det kraftfulla nåltrycket på upp till 150 N kan du sy i kraftiga tyger och 
flera lager samtidigt utan problem. Det elektroniska nåltrycket ger även fantastiska 
resultat när du syr i tätvävda tyger.  

När stygnplåten för raksöm används meddelar maskinsensorn om du försöker välja 
en annan söm än raksöm med nålen i mittläge, vilket förhindrar att nålen går av. Det 
här är det perfekta hjälpmedlet när du syr raksöm. 

Sy perfekt balanserade knapphål på vilket projekt som helst. Den automatiska 
knapphålsmätaren syr perfekta knapphål i ett steg, om och om igen. Båda sidorna av 
knapphålet sys i samma riktning. På så sätt blir knapphålen jämna och balanserade. 
Välj mellan 11 typer av knapphål för olika sömnadsprojekt.

Att spola undertråd via nålen är både tidsbesparande och praktiskt. Tack vare 
en separat motor för undertrådsspolning kan du nu spola undertråd samtidigt som 
maskinen syr.

Med funktioner som Välkommen till Sy broderi kan du på ett enkelt sätt se till 
att alla inställningar stämmer. Kontrollera broderiinställningarna och gör önskade 
ändringar innan du går till läget Sy broderi.

Med Design Positioning kan du enkelt spänna fast och spänna om tyget i 
brodérbågen. Placera och passa in dina broderier exakt söm till söm med den här 
fantastiska placeringsfunktionen.

På den snabba och tidsbesparande sy- och brodérmaskinen DESIGNER 
BRILLIANCE™ 80 kan du brodera upp till 1 000 stygn per minut med perfekt resultat.

Smart Save-funktionen sparar automatiskt alla ändringar i det pågående projektet 
och kommer ihåg dem vid ett eventuellt avbrott. Om strömmen går eller du måste 
sluta brodera/sy är alla justeringar därmed automatiskt sparade. Du kan också spara 
broderiet manuellt när som helst.



husqvarnaviking.com
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SLÄPP LOSS FANTASIN!

Se hur långt DESIGNER BRILLIANCE™ 80 kan ta dig! 

Oavsett om du broderar invecklade mönster eller skapar nya 

mönsterkombinationer med dekorsömmar finns det inga 

projekt eller idéer som är för stora för din otroliga fantasi.

VIKTIGASTE BRODERIFUNKTIONER:
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120 x 120 mm) medföljer
• DESIGNER™ Crown Hoop (260 x 200) medföljer
• DESIGNER™ Royal Hoop (360 x 200 mm) medföljer
• Flera bågar finns som tillval, bland annat DESIGNER™ 

Majestic Hoop (för broderier upp till 360 x 350 mm)
• Mer än 565 inbyggda broderier
• 30 specialtekniker
• 5 brodérteckensnitt (10–80 mm)
• Design Positioning 
• Hög broderihastighet, upp till 1 000 stygn/minut
• Smart save
• Automatisk avklippning av hoppstygn
• Välkommen till Sy broderi
• Skapa motiv, 10 olika motiv
• Skapa applikation, 45 inbyggda motiv, 6 olika sömnadsalternativ
• Två tråcklingsalternativ för broderier
• Brodera knapphål och dekorsömmar i båge
• Taperingseffekt i båge, 32 sömmar med flera olika vinklingsalternativ
• Anpassa broderi: 

• Lägg till flera broderier och mönsterpassa dem med hjälpmedel
• Rotera, spegelvänd, ändra skala, flytta
• Redigera färger
• Gruppera och avgruppera broderier
• Ångra/gör om 
• Ändra broderiordning
• Sortera färgblock 
• Slå ihop färgblock
• Monokrom (enfärgad)

VIKTIGASTE MASKINFUNKTIONER:
• JoyOS ADVISOR™ med SEWING ADVISOR®

• mySewnet™-molnet som möjliggör trådlös överföring av dina 
broderier

• 7" färgpekskärm med hög upplösning (1 024 x 800)
• Större sömnadsyta på nästan 250 mm
• LED-lampor lyser upp arbetsytan
• Interaktiva övningar
• Snabbhjälp
• Fullständig användarhandbok med sökfunktion
• Automatiska uppdateringar
• Smart verktygslåda med snabbåtkomst till de mest använda 

verktygen
• Realtids- och stoppur
• Kostnadsfri, nedladdningsbar programvara
• Spola undertråd via nålen
• Separat motor för undertrådsspolning
• USB-port
• 43 cm lång linjal med knappmätare på bottenplattan
• Medföljande hårdhuv som skyddar maskinen vid förvaring
• Formgiven och konstruerad i Sverige

VIKTIGASTE SÖMNADSFUNKTIONER:
• deLuxe™ Stitch System
• Exclusive SENSOR SYSTEM™

• Exklusiva sömnadstekniker från HUSQVARNA VIKING®, bland 
annat temasömmar och våra patentskyddade dimensionssömmar.

• Kraftigt elektroniskt nåltryck 
• Över 550 inbyggda sömmar och 5 sömnadsalfabet
• Övermatare med utbytbara pressarfötter medföljer
• 5 sömnadsfunktioner (nålstopp uppe/nere, start/stopp, stopp, 

fix, automatiskt trådklipp)
• 11 olika knapphål
• Stygnposition
• Stygnplåt för raksöm med sensor
• 2 frihandsinställningar: fjädrande och svävande
• 29 nålpositioner
• Automatisk matningsbalans

sy- och brodérmaskin


