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Innovationer  
som ger nya  

overlock-  
upplevelser

HUSKYLOCK™-maskinerna från 

HUSQVARNA VIKING® är  

innovativa på alla sätt, från insidan 

hela vägen ut.

Med funktioner som fokuserar på

användarvänlighet och  

professionellt resultat.

Du kommer att bli imponerad av alla

kreativa möjligheter som finns med 

en HUSQVARNA VIKING®  

overlockmaskin.

Tänk dig vilka fantastiska projekt  

du kan skapa!



Innovationer  
som ger nya  

overlock-  
upplevelser

och utinifrån

INNOVATIV
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Möjlighet med utrymme för kreativitet

• Den generösa sömnadsytan ger mer plats för stora sömnadsprojekt.**

• Förlängningsbordet ökar sömnadsytan och underlättar  
 tygmatningen.**

• Dubbla LED-lampor lyser upp sömnadsytan så att du ser bättre utan   
 att anstränga ögonen.*

BekväMlighet som ger professionella resultat 

• Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ optimerar sömnaden.*

• Trädningsguide på DVD, med animerade steg för steg-anvisningar   
 hjälper dig att snabbt och enkelt trä maskinen.

• Omfattande infosystem ger dig mer information om hur du  
 använder de olika sömmarna.*

innovation för ny overloCkupplevelse 

• På den stora grafiska pekskärmen visas utvald söm i naturlig    
 storlek tillsammans med andra inställningar.*

• Fantastiska nytto- och dekorsömmar inspirerar till oändlig  
 kreativitet.

* endast på HUSKYLOCK™ s25.
** endast på HUSKYLOCK™ s25 och s21.

DIN peRfeKTA pARTNeR
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De fantastiska plagg och heminredningsartiklar som visas här är allt annat än vanliga. Precis 

som själva HUSKYLOCK™-maskinerna är de innovativa i allt, från stygnen på insidan till 

fållarna på utsidan. De kommer att inspirera dig att sy egna unika projekt där du upplever 

bekvämligheten och sömnadsglädjen med en HUSKYLOCK™ overlockmaskin. Oavsett om du 

precis har börjat sy med overlock eller om du är en erfaren entusiast finns det en  

HUSQVARNA VIKING® overlockmaskin just för dig. Upptäck din perfekta sömnadspartner.
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HUSKYLOCK™ s21 har 21 sömmar. HUSKYLOCK™ s15 har 15 sömmar.

HUSKYLOCK™ s25 har 25 sömmar.
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~ M Ö J L I G H E T ~

Öppna ytor  
   för storartade projekt
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stor sömnadsyta 
– Nu kan du sy stora quiltar, heminredningsprojekt och  
klädesplagg utan problem. 
Det stora utrymmet till höger om nålarna på HUSKYLOCK™  

s25 och s21 ger plats för dina projekt. 

En större sömnadsyta underlättar tygmatningen och gör  

den mer exakt. Förlängningsbordet som medföljer  

HUSKYLOCK™ s25 och s21 ger en generös arbetsyta  

med plats och stöd för stora projekt.
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duBBla led-lampor

– Gör det enklare att trä och sy. 
De dubbla LED-lamporna på HUSKYLOCK™ s25 lyser 

upp sömnadsytan och gör att du ser bra, oavsett vilken 

tid på dygnet det är.

Sömnadsinstruktioner till 
 HUSKYLOCK™ blus, väst  

och skärp finns på  
www.husqvarnaviking.com
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~ B E K V Ä M L I G H E T ~

Upplev 
   modern teknik
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Sömnadsinstruktioner till 
 HUSKYLOCK™ linne  

och shorts finns på  
www.husqvarnaviking.com

Sköna tofflor med overlocksömmar. Linne med vackra stråveck och broderade 
axelband.

Stickkorg med dekorativa overlocksömmar  
och fack för stickorna.
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seWing advisor™

– Snabbt och enkelt. Inga gissningar!

Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ på 

HUSKY LOCK™ s25 ställer ögonblickligen in bästa 

stygnlängd, differentialmatning och trådspänning för den 

valda sömmen och rekommenderar nål och mycket an-

nat för bästa resultat. Du anger vilket tyg du ska sy i och 

inställningarna sker automatiskt. 

trädningsguide på dvd 

– Trä maskinen snabbt och lätt. 
Placera din Trädningsguide DVD i datorn. Med hjälp av 

animerade steg för steg-instruktioner lär du dig snabbt och 

lätt att trä maskinen.

omfattande infosystem

– Detaljerad information med bara en knapptryckning.

I det omfattande infosystemet på HUSKYLOCK™ s25 finns 

det tre kategorier – Använd, Tips och Tyger.  

Där får du mer information om hur du använder de olika 

sömmarna, tips för professionellt resultat och rekommenda-

tioner om tyger. 
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Overlocksömmarna är så snygga att du kan frestas att vända 
avigsidan utåt.
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~ I N N O V A T I O N ~

Upplev glädjen med den
    perfekta finishen
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grafisk pekskärm 

– Se sömmen i naturlig storlek och gör eventuella justeringar innan du syr. 
Den grafiska pekskärmen på HUSKYLOCK™ s25 är verkligen innovativ och 

gör det mycket enklare att sy overlock. Där visas aktuella inställningar och 

sömnadsinformation. När du ska välja sömmar och inställningar trycker du 

bara på skärmen.

vaCkra sömmar 

– Professionell finish och dekorativa detaljer. 
Skär, sy, överkasta och dekorera på en mängd olika tyger och dubbelt så 

snabbt! Alla tre HUSKYLOCK™-maskinerna har 3- och 4-trådiga sömmar för 

att sy ihop och överkasta. Använd 2-trådiga sömmar till tunna tyger.  

På HUSKYLOCK™ s25 och s21 kan du använda kedjesöm och täcksöm  

(6 mm och 3 mm) för att sy ihop och fålla.  

 HUSKYLOCK™ s25 har också en 5-trådig säkerhetssöm, vilket är  

industristandard för sömmar i konfektionsplagg.

2-trådig bred flatlocksöm 
För att sy ihop stretchtyger och samtidigt få en  
dekorativ effekt, med flatlockrätsidan eller den 
omvända flatlocksidan utåt.

2-trådig smal kantsöm 
För att överkasta tunna tyger.

2-trådig bred vikt overlocksöm 
Dekorativ kantavslutning på klädesplagg och  
heminredningsföremål. 

2-trådig smal overlocksöm 
För att överkasta ett enkelt lager av tunt till 
medeltjockt tyg.

2-trådig bred overlocksöm 
För att överkasta ett enkelt lager av tunt till medel-
tjockt tyg.

2-trådig rullfåll 
För att överkasta tunna tyger. Den ger en fin kant-
avslutning på sidensjalar, volanger och servetter.

2-trådig smal vikt overlocksöm 
Ger en fin kantavslutning på tunna tyger.

2-trådiga overloCksömmar

3-trådig smal flatlocksöm 
För att sy ihop stretchtyger och samtidigt få en dekorativ 
effekt, med flatlockrätsidan eller den omvända flatlock-
sidan utåt.

3-trådig bred flatlocksöm 
För att sy ihop stretchtyger och samtidigt få en dekorativ 
effekt, med flatlockrätsidan eller den omvända flatlock-
sidan utåt.

3-trådig smal kantsöm 
För att överkasta tunna tyger. Ger en fin kantavslutning 
på sidensjalar, volanger och servetter. 

3-trådig rullfåll 
För att överkasta tunna tyger. Ger en fin kantaslutning 
på sidensjalar, volanger och servetter. 

3-trådig elastisk overlocksöm 
För tyger med mycket stretch.

3-trådig bred overlocksöm 
För att sy ihop två lager stretchtyg eller överkasta ett 
lager tunt till medeltjockt tyg.

3-trådig smal overlocksöm 
För att sy ihop två lager stretchtyg eller överkasta ett 
lager tunt till medeltjockt tyg.

3-trådig bred vikt overlocksöm* 
För kantavslutning på tunna tyger.

3-trådig smal vikt overlocksöm* 
För kantavslutning på tunna tyger.

3-trådiga overloCksömmar



  ~8~      ~9~  ~8~  

HUSKYLOCK™-maskinerna syr, 
överkastar och skär bort överflödig 
sömsmån i ett enda steg och med 
perfekt resultat. Snabbt och smidigt!

Med en täcksöm får du profes-
sionella fållar, till exempel på 
barnkläder.

förprogrammerade sömmar  
- Med de automatiska inställningarna på  
HUSKY LOCK™ s25 och s21 behöver du inte provsy.  
Välj sömprogram och maskinen ställer automatiskt in 

bästa trådspänningen. 

    ~9~

4- oCh 5-trådiga overloCksömmar

4-trådig overlocksöm 
För alla sömmar som behöver kunna sträckas och töjas  
ut, till exempel halsringningar, sidsömmar, ärmar osv. 

4-trådig bred säkerhetssöm** 
För att sammanfoga med en förstärkt söm och  
samtidigt överkasta.

4-trådig smal säkerhetssöm **  
För att sammanfoga med en förstärkt söm och  
samtidigt överkasta. 

5-trådig smal säkerhetssöm *  
För att sammanfoga med en förstärkt söm och  
samtidigt överkasta. 

5-trådig bred säkerhetssöm *  
För att sammanfoga med en förstärkt söm och 
samtidigt överkasta. 

*Endast på HUSKYLOCK™ s25.
** Endast på HUSKYLOCK™ s25 och s21.

kedjesöm ** 
För all slags sömnad som att sy ihop, fålla och 
sammanfoga quiltar.

smal täcksöm **  
För att fålla stretchtyger och skapa dekorativa 
effekter på alla slags tyger.

Bred täcksöm **  
För att fålla stretchtyger och skapa dekorativa  
effekter på alla slags tyger.

förstärkt täcksöm **  
För att fålla stretchtyger och skapa dekorativa 
effekter på alla slags tyger.

kedJesöm oCh täCksöm

Sömnadsinstruktioner till 
HUSKYLOCK™  

sweatshirts till barn  
finns på  

www.husqvarnaviking.com
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huskyloCk™ s25 huskyloCk™ s21 huskyloCk™ s15

Besök din lokala Husqvarna viking®-återförsäljare!

Trådar 5, 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2

Sömmar 25 21 15

Stor grafisk pekskärm ●

SEwINg AdVISOr™ ●

Omfattande infosystem ●

Flera språk ●

Förinställda sömmar ● ●

Täcksömmar (3 mm, 6 mm och förstärkt) ● ●

Kedjesöm ● ●

Lätt att ändra från overlocksöm till täcksöm ● ●

Stor sömnadsyta ● ●

Förlängningsbord ● ●

Belysning dubbla LEd-lampor glödlampa glödlampa

Universalpressarfot ● ● ●

Pressarfötter med klick-system ● ● ●

Tillbehörspressarfötter ● ● ●

Justerbara inställningar ● ● ●

Automatisk trådspänning och färgkodade tråd-
vägar

● ● ●

Elektroniskt nåltryck ● ● ●

Sömnadshastighet 5 2 1

Stygn/minut 1100 1100 1200

Minnen ●

Senaste söm ●

Trådspänningen kan frigöras ● ●

Friarm ●

differentialmatning Automatisk Manuell Manuell

Trädningsguide på dVd ● ● ●

Extra pressarfotshöjd ● ● ●

Säkerhetsbrytare ● ● ●

Flyttbar överkniv ● ● ●

Inbyggd tvåtrådsomvandlare ● ● ●

Trådkniv ● ● ●

Linjal ● ● ●

Inbyggt stort bärhandtag ● ● ●

Skräpuppsamlare ● ● ●

huskyloCk™ s25
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