
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

KOMPAKT OCH LÄTT, 7 kg – Perfekt att ta med på kurser 
och vid resor. 

DATORISERAD SYMASKIN – Datorfunktioner sparar tid och 
gör det enkelt att sy.  De bästa söminställningarna ställs in 
automatiskt och kan justeras för särskilda tekniker.

SÖMMAR – 20 quilt-, nytto- och dekorsömmar, samt två 
knapphål i ett steg för alla dina kreativa projekt.  Justerbar 
stygnbredd upp till 7mm. 

START/STOP-KNAPP – Sy utan fotreglaget.

HASTIGHETSREGLAGE – Justera syhastigheten för full kontroll.

NÅLSTOPP UPPE/NERE – Tryck en gång för att ange om nålen 
ska stanna uppe eller nere för att vrida tyget, sy applikationer 
eller exakt sömnad.

EXTRA HÖGT PRESSARFOTSLYFT – Höjer pressarfoten till 
högsta positionen så att du enkelt kan placera kraftiga tyger 
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INBYGGD NÅLTRÄDARE – Gör det lätt att trä maskinen.

REGLAGE FÖR MATARTÄNDER – Enkelt att sänka matar-
tänderna vid quiltning, frihandsbroderi eller knapphålssömnad. 

FIX-FUNKTION – Tryck på FIX-knappen för att sluta sy och 
automatiskt fästa sömmen för att skapa en prydlig avslutning 
på dekorstygn. 

HUSQVARNA VIKING® SNAP ON/OFF-PRESSARFÖTTER 
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JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK – Syr i alla typer av 
material och tjocklekar med perfekt resultat.

JUSTERBAR TRÅDSPÄNNING – Enkel att justera för  
specialtrådar och -tekniker.

JUSTERBAR NÅLPOSITION – Placerar sömmen perfekt.

UNDERTRÅDEN SÄTTS I OVANIFRÅN, GENOMSKINLIG 
LUCKA – Trådarna glider förbi spolområdet så att de inte 
fastnar och trasslar sig.  Den genomskinliga luckan gör det 
enkelt att se mängden undertråd.

HÅRD HUV – Skyddar maskinen vid transport.

INBYGGD TILLBEHÖRSLÅDA – Förvarar alla dina tillbehör 
så att de alltid är nära till hands.

TILLBEHÖRSSATS – Komplett med 6 pressarfötter, spolar, 
skruvmejsel, sprättkniv, nålpaket och en quiltlinjal.
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