
Egenskaper och fördelar

SVENSK DESIGN
Konstruerad i samma tradition som varumärket 
HUSQVARNA VIKING®, sömnadsinnovatör 
sedan 140 år.

SÖMNADSHANDLEDNING – ÖVERSIKT
Den inbyggda sömnadshandledningen innehåller 
rekommendationer om pressarfötter, stygnlängd, 
stygnbredd, trådspänning och pressarfotstryck för det 
material och den sömnadsteknik du vill använda. 

22 SÖMMAR 
Nyttosömmar, stretchsömmar, dekorsömmar och 
knapphål för alla dina kreativa projekt.

ENKELT ATT VÄLJA SÖM
Vrid bara reglaget till önskad söm.

JUSTERBAR STYGNLÄNGD OCH STYGNBREDD
Vrid reglagen för att ställa in stygnlängden från 0 till 
4 mm och stygnbredden från 0 till 5 mm.

FLERA NÅLPOSITIONER
Positionera nålen för kantstickning och quiltning.

INBYGGD NÅLTRÄDARE
Snabb och enkel trädning.

TRASSELFRI ROTERANDE GRIPARE
Jämn sömnad även när du syr utanför tygkanten.

AUTOMATISK KNAPPHÅLSMÄTARE
Sy knapphål i perfekt storlek – snabbt och enkelt.

NÅLSTOPP UPPE/NERE
Med funktionen nålstopp uppe/nere blir 
vändningarna enkla.

ELEKTRONISK HASTIGHETSKONTROLL 
Fullt nåltryck vid alla sömnadshastigheter.

TILLFÄLLIG BACKMATNING
Fäst sömmarna med en enkel knapptryckning.

HORISONTELLA OCH VERTIKALA 
TRÅDRULLEHÅLLARE
Tråden hasplas enkelt av från alla typer av spolar.

JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK
Sy i tyger av alla tjocklekar/typer med perfekt resultat.

EXTRA PRESSARFOTSLYFT
Det extra pressarfotslyftet gör det enkelt att sy 
otympliga sömnadsprojekt.

FUNKTION FÖR ATT SÄNKA MATARTÄNDERNA
Matartänderna kan enkelt sänkas för knappsömnad, 
frihandsquiltning eller dekoration.

PRESSARFÖTTER MED KLICKSYSTEM
Underlättar särskilda sömnadstekniker.

11 PRESSARFÖTTER 
Flera olika pressarfötter medföljer HUSQVARNA 
VIKING® TRIBUTE™ 140M, bland annat rynkfoten, 
¼" piecing-fot och transparent fot B. Det fi nns 
pressarfötter för alla dina sömnadsprojekt!
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TILLBEHÖRSPRESSARFÖTTER FRÅN 
HUSQVARNA VIKING®

Välj från ett stort antal tillbehörsfötter från 
HUSQVARNA VIKING®. Du hittar dem i den 
internetbaserade tillbehörskatalogen på 
www.husqvarnviking.com. Klicka på Tillbehör.

STYGNPLÅT MED CENTIMETER-/
TUMMARKERINGAR
Markeringar för centimeter och tum hjälper dig att 
styra tyget när du syr.

INBYGGD LINJAL
Linjalen med centimeter-/tummarkeringar på fram-
sidan gör det enkelt att mäta fållar, muddar och resår.

SPOLNINGSSTOPP
Spolningen avbryts automatiskt när spolen är full.

DROP IN-SPOLE MED GENOMSKINLIG LUCKA
Spolen är lätt att sätta i och det är lätt att se 
mängden undertråd. 

AUTOMATISK UPPHÄMTNING AV UNDERTRÅD
Undertråden behöver inte hämtas upp manuellt.

SMÖRJFRI
Ingen olja betyder inga oljefl äckar på tyget.

FRIARM
Gör det enkelt att sy byxor, fållar, ärmar, manschetter 
och små sömnadsprojekt.

PÅSKJUTBAR TILLBEHÖRSLÅDA
Praktisk förvaring av alla dina tillbehör.

ALUMINIUMSTOMME I ETT STYCKE
Kraftfull, inga vibrationer.

LÄTT OCH BÄRBAR
Det inbyggda handtaget gör det lätt att bära och förvara 
TRIBUTE™ 140M, som bara väger knappt 8 kg.

HÅRDHUV
Skydd med fack för användarhandboken.
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