
Obs! Mer information om de viktigaste funktionerna finns i inramade avsnitt.

Viktiga funktioner
•	 Stor	sömnadsyta	–	200 mm
• Unikt utformade tillbehörsfack 
• Start/stopp-funktion
• Sömnadsguide 
• Fler än 80 vackra 7 mm breda sömmar
• 7 HUSQVARNA VIKING® snap-on originalpressarfötter 
• Stort sortiment av HUSQVARNA VIKING® extra tillbehör:
• Knapp för rekommenderad pressarfot
• Hastighetskontroll

Funktioner och finesser 



SÖMNAD
200 mm SÖMNADSYTA 
Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan 
problem. 

• Stor yta till höger om nålen gör det mycket lätt att sy. 

START/STOPP-FUNKTION
• Sy enkelt utan fotpedalen med jämn hastighet. 

• Tryck på start/stopp för att börja sy eller för att stanna utan 
att använda fotpedalen.

• Bra när du syr rader med dekorsöm, syr i knappar, gör 
knapphål eller spolar en undertråd.

• Idealiskt för rörelsehindrade.

SÖMNADSGUIDE
• Ett enkelt sätt att välja rätt söm, stygnlängd, stygnbredd, 

trådspänning, pressarfot och pressarfotstryck för olika 
sömnadstekniker och tyger.

82 VACKRA 7 mm BREDA SÖMMAR 
• Ett stort urval av sömmar ger dig den perfekta sömmen 

för varje teknik och obegränsade kreativa möjligheter. 
Du hittar alltid rätt söm till ditt brodérprojekt. 

STORT TILLBEHÖRSSORTIMENT 
• Flera olika tillbehör för alla sömnadsprojekt och 

kreativt skapande. För olika typer av sömnad, quiltning, 
heminredningssömnad och mycket mer.

KNAPP FÖR REKOMMENDERAD PRESSARFOT
• Visar rekommenderad pressarfot för den valda sömmen på 

skärmen.

KNAPPHÅLSMÄTARE
• Knapphål är enkla och snabba att sy i ett enda steg. 

Båda kolumnerna sys i samma riktning så att de blir 
jämna och inte drar sig. 

• Välj bland fem olika stilar för olika sömnadsprojekt. 

NÅLSTOPP UPPE/NERE 
• Gör det enkelt att vrida tyget, sy applikationer o.s.v. 

REGLAGE FÖR ATT SÄNKA MATARTÄNDERNA 
• Det är lätt att sänka matartänderna på baksidan av 

friarmen när du syr knapphål och vid frihandsquiltning. 

FRIHANDSSÖMNAD MÖJLIG MED VALFRI SÖM 
• För enkel quiltning och vackert frihandsbroderi med 

valfri söm. 

UNIKT UTFORMADE TILLBEHÖRSFACK
• Modern, bekväm och lättillgänglig förvaring för alla 

de inkluderade tillbehören. 

• Med det moderna tillbehörsfacket ser maskinen snygg ut 
även när den inte används.

7 HUSQVARNA VIKING ORIGINAL SNAP-ON 
TILLBEHÖRSFOT INKLUDERAD.
• Ett brett urval av enkla snap-on pressarfötter medföljer 

HUSQVARNA VIKING® JADE™ 20, inklusive knapphålsfoten 
One-step. 

HASTIGHETSKONTROLL 
• Anpassa sömnadshastigheten för större kontroll. 

INBYGGD NÅLTRÄDARE
• Gör att det går snabbt och problemfritt att trä maskinen.

LED-SKÄRM
• Vald söm visas med en siffra på skärmen. 

SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN 
• Du behöver inte lossa övertråden när du ska spola undertråd.

LED-BELYSNING 
Mindre skuggor när du syr. 

• LED-lampor lyser upp nålområdet och sömnadsytan så att 
det går lättare att sy och ögonen inte ansträngs. 

MASKIN

SIDLEDES SPEGELVÄNDNING
• Vänd sömmarna vågrätt för ännu fler kreativa möjligheter.

29 NÅLPOSITIONER 
• Sy raksöm i 29 olika nålpositioner – perfekt kantstickning 

och andra kantsömmar, sömnad ”i diket” och quiltning. 
Anpassa och spegla stygnlängden och bredden. 

JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK 
• Sy i tyg av vilken tjocklek och typ som helst och få ett 

perfekt resultat. 
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