
NAUHAKIRJONTALAITE
SAKSET 

KOKOELMA
QUILTERIN 

METALLIVANNE  
200 X 200

L I S ÄVA RU S T E O PA S

2023

LISÄTARVIKEVALIKOIMA



HUSQVARNA® VIKING® Ompelu- ja kirjontakoneet 4

Hyötyvaat te iden ompelu 6

Etus ivu Joulu ompelu 21

Kori s te- /askar te luompelu 28

Per innön ompelu 46

Tikkaus  56

Kir jonta  76

Lisävarusteet  90

Over lock-ompelu ja  kor i s te lu  97

Over lock-ompelu ja  kans i t ikki  114

Matkatavarat 124

Käsitteet 126

Sakset 128

Neuloja 135 
 

SISÄLLYS

SINÄ JA OMA OMPELUKONEESI 

Tervetuloa HUSQVARNA® VIKING® luovien lisätarvikkeiden pariin. Niiden avulla 
säästät aikaa, ja samalla ompeleminen ja tilkkuilu sujuvat entistä nopeammin ja 
ammattimaisemmin. Nämä lisätarvikkeet tuovat ompeluharrastukseesi enemmän 
uusia mahdollisuuksia, kuin koskaan olisit voinut uskoa! Suurin osa lisätarvikkeista
on syntynyt luomisen ilosta omassa studiossamme Huskvarnassa, Ruotsissa. Käy 
interaktiivisessa Ompeluhuoneessamme osoitteessa  
www.husqvarnaviking.com, jossa on paljon ompeluvinkkejä ja ohjeita 
erilaisiin ompelutekniikoihin. Jos tarvitset lahjaa ystävälle, uutta asua tai 
jotakin mukavaa omaan kotiisi, voit ladata sivuilta monia hyviä ideoita. www.
husqvarnaviking.com on valmiina inspiroimaan sinua! 

Tässä Lisätarvikeoppaassa HUSQVARNA® VIKING® -lisätarvikkeet on jaoteltu 
eri ompelutekniikoiden mukaan, ja lisäksi mukana on erilaisia tarvikepakkauksia. 
Kokeile lisäpaininjalkoja luovasti ja käy nettisivuilla tutustumassa uusiin ideoihin. 
HUSQVARNA® VIKING® -paininjalat ja -tarvikkeet sopivat käytännössä kaikkiin 
Husqvarna Viking -ompelukoneisiin. Sivulla 5 HUSQVARNA® VIKING® -ompelukoneet 
on ryhmitelty eri kategori-oihin, joista voit etsiä oman mallisi. Selaile Lisätarvikeopasta, 
niin huomaat, miten helposti voit laajentaa osaamistasi ja toteuttaa upeita ompelutöitä
HUSQVARNA® VIKING® -lisätarvikkeiden avulla.
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7  DESIGNER DIAMOND Royale™, 
DESIGNER DIAMOND deLuxe™,  
DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER   
RUBY Royale™, DESIGNER RUBY  
deLuxe™, DESIGNER RUBY™  
DESIGNER TOPAZ™ 50, 40, 30, 25, 20,  
DESIGNER™ SE,  DESIGNER™ SE  
Limited Edition, DESIGNER™ I, II,   
QUILT DESIGNER™, QUILT  
DESIGNER™ II,  SAPPHIRE™ 965Q, 960Q, 
930, 875Q, 870Q, 855, 850, 835, 830,

 DESIGNER BRILLANCE™ 80,

 BRILLANCE™ 75Q, OPAL™ 690Q, EDEN 
ROSE™ 250C,  TRIBUTE™ 140C, Designer 
SAPPHIRE™ 85

 DESIGNER EPIC™,
 EPIC™ 980Q.

1  ORCHIDEA™, 1250, #1+, 1200, 
1100, 1090, 1070, 1070 S, 1050.

2  990 S, 990, 980, 960, 950 S,  
950, 945, 940.

3  630, 620, 610, 190, 185, 
180, 150, 120.

4  105, 100, 95, 90.  PRELUDE™ 360, PRELUDE™ 340, 
DAISY™ 335, 330, 325, 320, 315, 

310, HUSQVARNA® VIKING® 250, 
230, 225/215, 210, 205,  
SCANDINAVIA™ 100,  
EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M. 
EMERALD™ 122, 118, 116.

6  PLATINUM™ 955 E, 950 E, 
PLATINUM™ Plus 775, 770, 755 
Quilt, 750 Quilt, 735, 730, 715, 
ROSE™ 605, 600, IRIS™, LILY™ 
555, 550, 545, 540, 535, 530, 

HUSQVARNA®  VIKING® 500, 
INTERLUDE™ 445, 435,  
FREESIA™ 425, 415,  

HUSQVARNA®  VIKING®  400, 
350,  
SCANDINAVIA™ 400, 300, 200, 
EMERALD™ 203, 183.  
DESIGNER JADE™ 35. 
JADE™ 20, OPAL™ 650, 670,

 TRIBUTE™ 145C.

5

9 DESIGNER EPIC 2™,
      EPIC™ 95Q.

8

OMPELU- JA KIRJONTAKONEET

Etsi tältä sivulta oma HUSQVARNA VIKING® - ompelukonemallisi ja katso, mitkä 
paininjalat ja lisätarvikkeet sopivat koneeseesi. Neliössä oleva numero ilmoittaa, mitkä 
tarvikkeet sopivat mihinkin ompelukonemalliin. S aat yksityiskohtaiset käyttöohjeet 
jokaista paininjalkaa varten. Työkuvat antavat ideoita omiin ompelutöihisi. Jos 
ompelukoneesi ei ole alla esitettyjen mallien joukossa, katso lisätietoja sivustoltamme 
www.husqvarnaviking.com



VAATEOMPELU
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5/8”
15 mm

1/4”
6 mm

3/8”
10 mm

1/2”
12 mm

VAATEOMPELU

HUSQVARNA® VIKING® -lisätarvikkeiden avulla vaate- ja muotiompelu - huolittelu, 
napinlävet, päärmeet, tikkaukset, vetoketjut - sujuu helposti ja ammattimaisesti. Käy 
Ompeluhuoneessa osoitteessa www.husqvarnaviking.com, niin saat vinkkejä ja lisätietoa 
ompelutekniikoista.

KIRKAS SAUMANOHJAINJALKA
413034845
1  2  3  4  5  6  7

920614096

IDFTM -järjestelmän saumanohjainjalka ohjaa ommelta täydellisesti, 
kun kankaita ommellaan yhteen. Paininjalan avulla voit seurata 
kankaan reunaa ja pitää saumanvaran koko ajan samalla etäisyydellä 
reunasta. Paininjalassa on metalliohjain 15 mm:n (5/8 tuuman) 
etäisyydellä neulan keskiasennosta, joka on eniten käytetty 
saumanvara vaatteita ommeltaessa. Jalassa on lisäksi neljä muuta 
merkintää erilaisia saumanvaroja varten.

1. Napsauta IDFTM -järjestelmän saumanohjainjalka paikalleen.

2. Käynnistä IDFTM -järjestelmä (vain 920614096).

3. Valitse suora ommel.

4. Yhdistä kankaat asettamalla niiden oikeat puolet vastakkain.

5. Aseta kangas paininjalan alle siten, että metalliohjain jättää kankaan reunaan 15 mm:n 
(5/8 tuuman) saumanvaran.

6.  Aloita ompelu. Ohjain seuraa kankaan reunaa, ja sauma ommellaan täydellisellä suoralla 
saumanvaralla.

7. Käytä paininjalan neljää muuta punaista merkintää kapeampiin saumanvaroihin.

9

8
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Blindstitch foot
41153 31-45

Blindstitch foot
41153 31-45

VAATEOMPELU

HUOLITTELUJALKA J
412380645
1  2  3  4  5  6  7

68011495 

J-jalkaa käytetään huolitteluompeleisiin, jotka ommellaan 
kankaan reunaan ja jotka voivat muutoin vetää kankaan 
ryppyyn. Jalan reunassa oleva metallipiikki estää kankaan 
reunan käpristymisen. Seuraa HUSQVARNA® VIKING® 
-koneesi tietonäyttöä, joka suosittelee J-jalkaa moniin 
huolitteluompeleisiin. 

1. Aseta J-huolittelujalka paikalleen.

2. Valitse huolittelu- tai reunaommel ja liikuta neulaa käsipyörästä varmistaaksesi, ettei neula 
osu paininjalkaan. Säädä ommelleveyttä tarvittaessa.

3. Ompele.

SÄÄDETTÄVÄ PIILO - OMMELJALKA
412976645
1  2  3  4  5  6  7  

Säädettävää piilo-ommeljalkaa voi siirtää sivusuunnassa, kun 
hienosäädetään piilo-ompeleen tikin alle jäävää kankaan määrää.

1. Aseta piilo-ommeljalka paikalleen.

2. Taita ja paina helmakangas taitoksille piilo-ompelun ohjeiden mukaan.

3. Aseta helma paininjalan alle ja käännä jalassa olevaa oranssia kiekkoa oikealle tai 
vasemmalle, kunnes leveä siksakommel juuri ja juuri tarttuu kankaan taitettuun 
reunaan.

8

8

9
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VAATEOMPELU

RULLAJALKA
412990245
1 - 2  3  4  5  6  7

Rullajalalla voit ommella epätasaisia pintoja, kuten nahkaa, 
samettia tai muita kankaita, joiden pinnassa on nukkaa tai 
lankalenkkejä. Suoraommel, siksak tai muu eteenpäin kulkeva 
hyöty- tai koristeommel.

1. Aseta rullajalka paikalleen.

2. Valitse ommel ja ompele.

Pikku pyörät kulkevat tasaisesti erilaisia kankaita pitkin.

LUISTOJALKA H
412796145
1  2  3  4  5  6  7  

68011500 

Luistojalka H:n avulla kone syöttää materiaalin tasaisesti 
ommellessasi vaahtomuovia, muovia, muovipäällysteisiä kankaita, 
nahkaa tai nahkajälji-telmiä. Käytä sitä tehdessäsi perusompeleita 
tai näpinläpiä muoviin tai nahkaan.

1. Aseta luistojalka H paikalleen.

2. Valitse haluamasi ommel ja ompele.

8

9

8 9
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9mm

VAATEOMPELU

KATESAUMAJALKA 9 MM
413185545 
1  2  3  4  5  6  7  

9 mm katesauma, jota tyypillisimmillään käytetään farmareissa, 
on erittäin kestävä ja suosittu saumatyyppi. 9 mm katesaumaa 
käytetään paljon myös sisustustekstiileissä. Erivärisellä langalla 
ommeltuna ne antavat tekstiilille koristeellisen ilmeen. Paras tulos 
syntyy paksuhkoon ja paksuun kankaaseen.

Tapa 1:

1. Napsauta katesaumajalka 9 mm paikalleen.

2. Aseta kankaan nurjat puolet vastakkain ja asettele leikatut reunat limittäin paininjalan 
punaisia merkkejä apuna käyttäen. Alemman kankaan tulee seurata jalan oikealla 
puolella olevaa merkkiä ja ylemmän kankaan jalan etuosassa oikealla olevaa merkkiä. 
Huomaa: Tämän tavan tuloksena vaatteen oikealla puolella näkyy kaksi ommelriviä. 
Jos haluat vaatteeseen vain yhden ommelrivin, ompele sauma kankaan oikeat puolet 
vastakkain.

3. Ompele kankaat yhteen suoralla ompeleella

4. Paina saumavara vasemmalle

5. Käytä katesaumajalan etuosassa olevia ohjaimia apuna leveämmän saumavaran 
kääntämisessä kapeamman saumavaran ympärille. Ompele paikalleen suoralla 
ompeleella.

Tapa 2:

Jos kaavaan on sisällytetty 15 mm (5/8”) saumavara, käytäkatesaumajalan ulompia oikealla 
olevia merkintöjä molempien kerrosten ohjaamiseen. Leikkaa 6 mm päällimmäisestä 
saumavarasta. Jatka sen jälkeen vaiheesta 4.

8 9
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VAATEOMPELU

YKSIVAIHEINEN NAPINLÄPIMITTARI
412815102
1  6  7    

Ei  
415, 350 ja EMER A LD™ sarjan koneisiin, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

68007010 

68011655

Kun napin koko on syötetty koneeseen, yksivaiheinen 
napinläpimittari mittaa napinläven pituuden, ja kone ompelee 
napinläven. Kun jalassa oleva keskimmäinen merkki on kankaan 
reunan kohdalla, tulee napinläpi 15 mm:n päähän reunasta. 
Yksivaiheinen napinläpimittari mittaa napinläven ompelun aikana ja 
tekee jokaisesta napinlävestä samanpituisen. Napin koon voi säätää 
2 mm:n tarkkuudella.

1. Aseta yksivaiheinen napinläpimittari paikalleen. Kytke johto koneen lampun lähellä 
olevaan kojevastakkeeseen. Käännä mittapyörää siten, että siinä oleva valkoinen alue on 
napinläpimittarissa näkyvän valkoisen merkkiviivan kohdalla.

2. Syötä napin koko HUSQVARNA® VIKING® -ompelukoneeseesi.

3. Laske paininjalka alas ja ompele. Kun käännät mittapyörän valkoisen alueen merkkiviivan 
kohdalle ennen seuraavan napinläven ompelua, tulee siitä täsmälleen samankokoinen.

4. Jalan punaisten merkkiviivojen avulla voit ommella napinläven aina samalle etäisyydelle 
reunasta.

8

9
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A.

B.

VAATEOMPELU

KAPEA VETOKETJUJALKA
412565745
1  2  3  4  5  6  7  

Käytä kapeaa vetoketjujalkaa, kun haluat ommella hyvin läheltä 
vetoketjun hammastusta, painonappeja, painonappinauhaa, helmiä 
jne. Jalan voi kiinnittää joko neulan oikealle tai vasemmalle 
puolelle. Jalan alapuolella olevat urat tarttuvat erikoiskankaisiin, 
jolloin kangasta on helppo syöttää. Vetoketjun ompelu halkioon 
taitteen alle:

1. Harsi vetoketjusauma.

2. Aseta neula keskiasentoon ja valitse suoraommel. Kiinnitä kapea vetoketjujalka neulan 
vasemmalle puolelle.

3. Tee toisen puolen saumanvarasta kapea taite ja aseta vetoketju oikea puoli ylöspäin 
taitteen alle. Aloita ompelu vetoketjun pohjukasta ja ompele kapeaa reunaa pitkin 
kankaan reunaan saakka. Kuva A

4. Tee vastakkaisen puolen saumanvarasta taite vetoketjun päälle.

5. Siirrä kapea vetoketjujalka neulan oikealle puolelle. Ompele kankaan oikealta puolelta, 
aloita vetoketjun pohjukasta ja jatka kankaan reunaan saakka. Kuva B 

6. Poista harsinlangat ratkojalla.

POIMUTUSJALKA
920571096

412797145

1  2  3  4  5  6  7  

Poimuta kangas tai poimuta ja kiinnitä röyhelö yhdellä 
ompeleella. Sopii ohuiden tai keskivahvojen kankaiden 
ompeluun. Suoraommel, neula vasemmalla, pituus 3–6. 
Mitä pidempi tikki, sitä enemmän kangas poimuttuu. Aseta 
poimutusjalka paikalleen.

Kankaan poimutus:

Aseta kangas poimutusjalan alle ja ompele. Lisää ylälangan kireyttä ommellessasi tiivistä 
kangasta.

Poimutus ja kiinnitys yhdellä ompeleella:

1. Aseta poimutettava kangas paininjalan alle oikea puoli ylöspäin.

2. Aseta paininjalassa olevaan uraan kangas, johon poimutus kiinnittyy; oikea puoli alaspäin.

3. Ompele ja ohjaa samalla kangasta tasaisesti paininjalan alle. Huolehdi siitä, että päällimmäinen 
kangas pysyy urassa. Jos haluat runsaamman poimutuksen, lisää tikin pituutta, ylälangan 
kireyttä ja paininjalan puristusta.

8

9
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Invisible zipper foot
4126870-45

VAATEOMPELU

PIILOVETOKETJUJALKA
920458096
1  2  3  4  5  6  7  

Piilovetoketju kiinnitetään aina ennen sauman ompelemista. Jalan 
alapinnalla on kaksi uraa, joissa vetoketjun hammastus kulkee 
ompelun aikana. Piilovetoketjun on aina oltava vähintään 3 cm 
halkiota pidempi.

1. Merkkaa vetoketjuhalkioon pituus saumanvaraan ja vetoketjuun, niin että ylimääräinen 
pituus on ketjun alapäässä.

2. Avaa vetoketju.

3. Aseta vetoketjun oikea puolisko kankaan päälle oikeat puolet vastakkain. Hammastus 
kulkee sauman keskellä ja vetoketjun ylästoppari 2 cm:n kankaan leikatun reunan 
alapuolella. (Kuva A)

4. Paina hammastus sormella ylöspäin ja laske paininjalka niin, että hammastus kulkee jalan 
oikeanpuoleisessa urassa. (Kuva B)

5. Aseta vetoketjun vasen puoli halkion vasemmalle puolelle oikeat puolet vastakkain. Laske 
paininjalka niin, että hammastus kulkee vasemmassa urassa. Tarkista jälleen neulan 
asema. Ompele samalla tavalla kuin edellä. (Kuva D)

6. Vedä vetoketju kiinni. Taita kangas niin, että vetoketjun oikeat puolet ovat vastakkain. 
Napsauta koneeseen tavallinen vetoketjujalka, neulan vasemmalle puolelle. Siirrä 
neula oikealle. Tee päättely ja ompele sauma. Jos vetoketju on liian pitkä, ompele 
hammastuksen yli leveällä siksakilla 3 cm:n päästä saumasta. Leikkaa liika pois 
siksakin alapuolelta.

8 9
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VAATEOMPELU

KIRKAS PIILOVETOKETJUJALKA
413286545
1  2  3  4  5  6  7  

Piilovetoketjuja (joskus myös katettu vetoketju) käytetään 
useimmiten mekkojen keskitakasaumassa, housujen ja hameiden 
sivu- tai keskisaumassa sekä joissakin sisustussovellutuksissa. 
Kuten nimi kertoo, vetoketju piilotetaan saumaan, jolloin sitä 
ei käytännössä näe lainkaan. Piilovetoketjun valmistaminen 
mielletään usein hyvin vaikeaksi, mutta itse asiassa sen on hyvin 
helppoa, varsinkin HUSQVARNA® VIKING®:n läpinäkyvällä 
piilovetoketjujalalla.

1. Piilovetoketju ommellaan aina ennen vaatteen sauman ompelua.

2. Merkitse vetoketjuaukon pituus saumavaroihin ja vetoketjuun. Ylimääräinen pituus 
jätetään vetoketjun alapäähän.

3. Napsauta kirkas piilovetoketjujalka paikalleen.

4. Valitse suora ommel, neulan asento keskellä. Pituus 2,5-3,0.

5. Sijoita vetoketjun oikea puoli sauman oikealle puolelle, oikeat puolet vastakkain. 
Vetoketjun pääteniitti sijoitetaan saumalinjaan, noin 2 cm päähän kankaan 
yläreunasta.

6. Paina vetoketjun hampaita kevyesti oikealle ja laske paininjalka alas niin, että päätyniitti 
jää loveen neulan oikealle puolelle.

7. Ompele vetoketju paikalleen ylhäältä alaspäin.

8. Pysähdy vetoketjussa ja saumavarassa olevan merkin kohdalle ja päättele.

9. Sijoita vetoketjun toinen puoli aukon vasemmalle puolelle, oikeat puolet vastakkain. 
Varmista, että pääteniitit ovat samalla tasolla.

10. Kiinnitä vetoketju paikalleen nuppineuloilla. Avaa vetoketju.

11. Laske paininjalka alas niin, että vasen lovi on vetoketjun hampaiden päällä. Ompele 
samalla tavalla kuin ensimmäinen puoli.

12. Sulje vetoketju. Aseta vetoketjun sisältävä kangas oikeat puolet vastakkain. Kiinnitä 
vetoketjun alapuolinen osa nuppineulalla oikeat puolet vastakkain.

13. Vaihda koneeseen normaali vetoketjujalka E neulan vasemmalle puolelle. Säädä neulan 
asentoa tarvittaessa.

14. Ompele sauma alareunasta ylöspäin vetoketjuun asti niin, että kangas peittää alle jäävän 
saumakohdan.

15. Paina sauma auki.
Huomautus: Piilovetoketjuksi tarkoitetun vetoketjun tulee olla vähintään 3 cm 
pidempi kuin vetoketjun aukon.

8 9
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VAATEOMPELU

NAPPIJALKA JA ASETIN
412934545
1  2  3  4  5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ sarjan koneil le, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M.

Nappijalka nostaa napin hiukan koholle kankaasta, jolloin siihen 
muodostuu pieni, napittamista helpottava kaula, ja samalla estyy 
napin om-peleminen liian tiukalle.

1. Pujota koneeseen napin väriin sopivat langat. Kiinnitä nappijalka.

2. Työnnä säädettävä kaulanohjain sopivaan asentoon. Jos se on aivan takana, ei 
kaulaa tule lainkaan. Ykkösasennossa tulee lyhyt kaula, joka sopii ohuille kankaille. 
Kakkosasennossa (aivan edessä) tulee vahvemmille kankaille sopiva, pidempi kaula.

3. Käytä asetinta, jos nappi on pienempi kuin 6 mm. Työnnä asetin napin reikiin. Nappi ei 
saa olla yli 3 mm korkea.

4. Pane asetin ja nappi paikalleen jalassa olevaan aukkoon. Nappi asettuu automaattisesti 
oikeaan kohtaan ompelua varten.

5. Irrota asetin.

6. Valitse Ompeluoppaasta ”Napin ompelu”. Säädä tarvittaessa ommelleveyttä sen mukaan, 
miten etäällä toisistaan napin reiät ovat.

7. Ompele nappi käyttöohjeen opastuksen mukaan.

8 9
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VAATEOMPELU

PÄÄLLITIKKAUSJALKA, VASEN REUNA
920569096
1  2  3  4  5  6  7  

Päällitikkausjalka ohjaa täsmällisesti päälli- ja reunatikkauksen 
ompelua. Käytä paininjalan oikeaa sisäreunaa kankaan 
ohjaamiseen. Lisäksi jalan alapinta on muotoiltu liukumaan 
taitettua kankaan reunaa pitkin, jolloin tuloksena on kaunis 
päällitikkaus. Käytä vasemman reunan päällitikkausjalkaa 
paksujen materiaalien, kuten verhojen jne. päärmäykseen. Sen 
avulla voit pitää etenkin sisustusompelussa joskus tarvittavaa 
suurta kangasta ompelukoneen vasemmalla puolella, mikä 
helpottaa ompelua.

8 9
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VAATEOMPELU

POIMUTUS- JA LASKOSTUSLAITE
920032096 5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ sarjan koneil le, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M. 

Poimutus- ja laskostuslaite tekee pieniä laskoksia tai poimutuksia 
ohuisiin ja keskivahvoihin kankaisiin.

Laitteen asentaminen:

1. Irrota istukka.

2. Vaihda neularuuvi poimutuslaitteen mukana tulevaan suurempaan ruuviin.

3. Aseta poimutuslaite painintankoon niin, että laitteessa oleva haarukka asettuu neularuuvin 
ympärille. Kierrä kiinnitysruuvi kiinni.

4. Voit ommella vain suoraommelta.

5. Vähennä paininjalan puristusta tarpeen mukaan.

6. Säätövivulla (J) määritetään laskosten tiheys. Säädä vipu kohtaan 1, jos haluat laskoksen 
joka tikin kohdalle, kohtaan 6, jos haluat laskoksen joka 6. tikin kohdalle, ja kohtaan 
12, jos haluat laskoksen joka 12. tikin kohdalle. Kohdassa 0 kone tekee normaalia 
suoraommelta.

7. Säätöruuvilla (1) määritetään laskosten syvyys. Kokeile ompeleita ensin laskostettavasta 
kankaasta leikatulle tilkulle. Käännä ruuvia oikealle, jos haluat syvempiä laskoksia, ja 
vasemmalle, jos haluat pienempiä laskoksia.

8. Tikin pituus 2.5–3. Kokeile myös muita pituuksia, sillä myös tikin pituus vaikuttaa 
laskoksiin. Mitä lyhyempi tikki, sitä tiheämmät laskokset. Valitse ai suoraommel,  
leveys 0.

Ompele:

1. Aseta poimutettava kangas ohjainkoloon (G) ja edelleen laitteessa olevan kahden mustan 
levyn (E ja F) väliin aina neulan kohdalle saakka.

2. Laske paininjalka ja ompele tasaisesti keskinopeudella.

Laskosta ja yhdistä yhdellä ompeleella:

1. Aseta sileä kangas oikea puoli ylöspäin poimutuslaitteen alle.

2. Aseta laskostettava kangas oikea puoli alaspäin ohjainkoloon ja levyjen väliin edellä kohdassa 
1 kuvatulla tavalla.

3. Ompele. Syöttäjä kuljettaa sileää kangasta ylemmän kankaan laskostuessa ja kiinnittyessä 
siihen.

5 6 7 8 9
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VAATEOMPELU

REUNA/YHDISTÄMISJALKA
412796845         

 1  2  3  4  5  6  7  

920565096

Ohjaa päällitikkausta. Ohjaa kankaan reunaan ommeltavaa 
koristenauhaa tai kahden koristeen yhdistämistä. Reuna/ommel: 
Suoraommel,  neula vasemmalla, tikin pituus 2–4.

1. Kiinnitä koneeseen reuna/yhdistämisjalka.

2. Aseta kankaan reuna ohjainta vasten. Ompele. Pällitikkaus: Suoraommel,  neula 
keskellä, 

3. tikin pituus 2–4.

4. Kiinnitä koneeseen reuna/yhdistämisjalka.

5. Aseta ohjain päällitikkauksen kohdalle. Ompele. Yhdistäminen: Kolmiaskelsiksak tai 
yhdistämisommel, tikin pituus 2–3, ommelleveys 4–7.

6. Aseta kaksi kappaletta kangasta tai koristenauhaa, yksi kummallekin puolelle jalan 
ohjainta.

7. Ompele. Kuljeta kangasta/koristenauhaa ohjainta vasten, niin ommel yhdistää ne.

8

9

REUNATIKKAUSJALKA
412796745    

 1  2  3  4  5  6  7  

920570096
9

Reunatikkausjalan avulla voit ohjata päällitikkausta ja 
reunatikkausta tarkasti. Myös laskosten ompelu sujuu tarkasti.

1. Kiinnitä koneeseen reunatikkausjalka.

2. Aseta työ paininjalan alle niin, että ohjain kulkee työn reunassa.

3. Valitse suoraommel (tai mu haluamasi ommel) ja säädä neulan asento niin, että 
ommel osuu halutulle etäisyydelle reunasta. (Säädä suoraompeleen neulan asemaa 
ommelleveyden säätimellä.)

4. Jos haluat useita vierekkäisiä päällitikkauksia, säädä neulan asemaa ja ompele.

8
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VAATEOMPELU

REUNAJALKA
413248845    

 1  2  3  4  5  6  7  

Käytä reunajalkaa erilaisten reunanauhojen, kuten pitsin ja 
kirjottujen reunanauhojen kiinnittämiseen. Erilaisia kankaita ja 
upeita 7 mm:n HUSQVARNA® VIKING® -ompeleita käyttäen luot 
kauniita reunuksia. Alusvaatteet valmistuvat käden käänteessä ja voit 
tehdä kauniita nenäliinoja tai hienoja pöytäliinoja kiinnittämällä niihin 
pitsireunuksen. Reunajalka ohjaa reunanauhan ja kankaan helposti 
paininjalan etupuolella olevien aukkojen läpi, taittaa kankaan ja ompelee 
samalla reunanauhan paikalleen.

1. Langoita ompelukone. Käytä ylälankana yleislankaa tai koristelankaa ja alalankana yleislankaa.

2. Valitse haluamasi ommel. Esimerkiksi: reunanauha voidaan ommella kankaaseen suoraommelta ja 4 
mm:n kaksoisneulaa käyttämällä tai oikealle säädettyä leveää koristeommelta käyttämällä.  
Huomaa: Eteenpäin kulkevat koristeompeleet toimivat parhaiten. (Vältä liiallista 
taaksepäin ompelua.)

3. Taita kankaan nurjalle puolelle reunaan 6 mm:n levyinen päärme. Painele sormilla tai silitä.

4. Laita kankaan päärmereuna oikea puoli ylöspäin vasemmanpuoleiseen ohjaimeen ja reunanauha 
(oikea puoli ylöspäin) oikeanpuoleiseen ohjaimeen. Vie taitettu kankaan reuna ja reunanauha 
paininjalan alle ennen paininjalan kiinnittämistä ompelukoneeseen.

5. Varmista, että kangas ja reunanauha liukuvat vapaasti ohjaimissa.  
Huomaa: Reunanauha on helpointa kiinnittää kankaisiin, jotka ovat kevyitä, mutta 
kestäviä.

6. Kiinnitä reunajalka ompelukoneeseen.

7. Ompele varovasti ja rauhallisesti. Jos ompelukoneessasi on nopeudensäätö, vähennä 
ompelunopeutta, jolloin kankaan ja reunanauhan ohjaaminen helpottuu. Pidä kangasta 
vasemmassaja reunanauhaa oikeassa kädessä ompelun aikana.

8 9
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VAATEOMPELU



KODINTEKSTIILIOMPELU
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NYÖRIREUNAJALKA
412627045     
1  2  3  4  5  6  7

Jälleen saatavana. Nyörireunusjalalla ompelet helposti 
nyörireunukset verhoilu- ja kodinsisustusprojekteihin. 
Osta reunusnyöri valmiina tai päällystä nyöri itse. Tällä 
lisätarvikkeella saat työhösi ammattimaisen ilmeen. Ompelu 
tapahtuu samoin kuin terejalalla, mutta tämä on tarkoitettu 
paksummille nyöreille.

Päällystä nyöri:

1. Käytä 6 mm:n puuvillanyöriä. Leikkaa kangas vinoon langansuuntaan niin, että kaitale 
peittää nyörin, lisää saumanvarat.

2. Kiinnitä koneeseen nyörireunusjalka. Valitse suoraommel, neula keskellä, tikin pituus 3.

8 9

KODINTEKSTIILIOMPELU

Kodintekstiilien ompeleminen on ihana tapa ilmentää itseäsi tekstiilin keinoin.  
HUSQVARNA® VIKING® on kehittänyt lisätarvikkeita, joiden avulla kodintekstiilien ompelu 
- esimerkiksi nyörireunukset ja kanttaukset - sujuvat todella nopeasti ja siististi.

NYÖRIREUNAJALKA
412627145     
1  2  3  4  5  6  7

Jälleen saatavana. Nyörireunusjalalla ompelet helposti 
nyörireunukset verhoilu- ja kodinsisustusprojekteihin. Osta 
reunusnyöri valmiina tai päällystä nyöri itse. Tällä lisätarvikkeella 
saat työhösi ammattimaisen ilmeen. Ompelu tapahtuu samoin kuin 
terejalalla, mutta tämä on tarkoitettu paksummille nyöreille. 

Päällystä nyöri:

1. Käytä 6 mm:n puuvillanyöriä. Leikkaa kangas vinoon langansuuntaan niin, että kaitale 
peittää nyörin, lisää saumanvarat.

2. Kiinnitä koneeseen nyörireunusjalka. Valitse suoraommel, neula keskellä, tikin pituus 3.

3. Laita nyöri kankaanpalan nurjalle puolelle ja kierrä kangas nyörin ympärille.

4. Aseta kangas ja nyöri nyörireunusjalan alle niin, että nyöri kulkee

5. Jalan pohjassa olevassa urassa.

6. Ompele niin, että nyöri jää kankaan sisään.

8 9
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10

3. Laita nyöri kankaanpalan nurjalle puolelle ja kierrä kangas nyörin ympärille.

4. Aseta kangas ja nyöri nyörireunusjalan alle niin, että nyöri kulkee

5. Jalan pohjassa olevassa urassa.

Ompele nyöri sauman sisään:

1.  Kiinnitä koneeseen nyörireunusjalka. Valitse suoraommel, neula keskellä, tikin  
pituus 3.

2. Aseta reunusnyöri kankaan oikealle puolelle sauman viereen. Aseta se 
reunusnyörijalan alle niin, että nyöri kulkee jalan alla olevassa urassa. Ompele 
reunusnyöri kankaaseen. Leikkaa kaarevissa ja kulmakohdissa saumanvaraan 
pienet halkiot.

3. Pane toinen kangas ensimmäisen päälle oikeat puolet vastakkain. Reunusnyöri 
tulee kahden kangaskerroksen väliin. Aseta reunusnyöri uraan ja ompele niin, että 
ensimmäinen ommel on ylöspäin. Säädä neulan asemaa hieman oikealle niin, että 
ensimmäinen ommel jää piiloon.

KODINTEKSTIILIOMPELU

10 MM PÄÄRMÄYKSEN OHJAIN
412990045

Sopii  
DESIGNER DIAMOND™ sarjan koneille, DESIGNER RUBY ™ 
sarjan koneille, DESIGNER TOPA Z™ sarjan koneille,  
SAPPHIR E™ sarjan koneille, OPAL™ sarjan koneille, DESIGN-
ER Sapphire™85, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

Ompele 10 mm:n levyinen kaksinkertainen päärme kevyisiin ja 
keskivahvoihin kankaisiin. Suoraommel, pituus 2.5. Kiinnitä A-jalka 
paikalleen.

1. Aseta 10 mm päärmäyksen ohjain pistolevyn päälle.

2. Työnnä kangas ohjaimen kierukkaan ja kieritä se neulaan asti.

3. Ompele. Sinun tarvitsee vain ohjata kangasta; älä kierrä sitä.

8 9
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Kantbandsfot

5 mm – 20 mm

5 mm

Kantbandsfot

5 mm – 20 mm

5 mm

KODINTEKSTIILIOMPELU

1/4" (6 MM) VINONAUHAN  
KIINNITYSLAITE
412989545
1  2  3  4  5  6  7

Tarvitset 6 mm:n kanttausta varten 24 mm leveän, ohuehkosta 
kankaasta leikatun vinokaitaleen tai valmista vinonauhaa. 
Suoraommel (pituus 2.5) tai haluamasi pituinen siksak tai 
koristeommel.

1. Aseta vinonauhan kiinnityslaite paikalleen.

2. Leikkaa vinonauhan pää teräväksi. Työnnä vinonauha ulkoapäin ohjainsuppiloon 
siihen uraan, joka sopii nauhan leveyteen (toinen ura on sopiva valmiisiin 
vinonauhoihin) ja vedä nauha paininjalan alle.

3. Aseta työn reuna ohjainsuppilon vasemmalla puolella olevaan uraan.

4. Säädä neulan asema sopivaksi. Voit myös säätää ohjainsuppilon sivuttaista asemaa: avaa 
ensin paininjalan yläosassa oleva ruuvi ja aseta ohjain haluamaasi asemaan.

SÄÄDETTÄVÄ VINONAUHAN
KIINNITYSLAITE
412985045     
1  2  3  4  5  6  7     

Tee kaunis reunaviimeistely vinonauhalla. Säädettävissä erilevy-
isille vinonauhoille, 6-20 mm.

1. Pujota koneeseen ompelulangat.

2. Napsauta säädettävä vinonauhan kiinnityslaite.

3. Säädä laitteen oikealla puolella olevalla ruuvilla aukon leveys sopivaksi 
kangaskaitaleellesi.

4. Leikkaa vinonauhan pää 45 asteen kulmaan. Pujota vinonauha laitteen ulkopuolelta 
uraan, joka vastaa nauhan leveyttä, ja vie se paininjalan alle.

5. Aseta reuna kiinnikkeen vasemmalla puolella olevaan uraan.

6. Löysää jalan takana olevaa ruuvia takana ja säädä laite tarpeen mukaan.

7. Valitse kapea siksak, suoraommel tai koristeommel. Ompele hitaasti pitäen kangasta 
napakasti urassa.

8 9

8 9
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KODINTEKSTIILIOMPELU

5 MM PÄÄRMÄYSJALKA
411851745
1  2  3  4  5  6  7   

Ompele kapea päärme keskivahvoihin kankaisiin. Sopii 
lautasliinoihin, verhoihin, poimutuksiin. Suoraommel, pituus 2.5–3. 
Voit käyttää myös koristeompeleita. Kiinnitä paininjalka paikalleen.

Ompele kapea päärme hyvin ohuisiin kankaisiin, kuten 
silkkihuiveihin, batistiliinoihin, paidanhelmaan, poimutuksiin ja 
alusvaatteisiin. Suoraommel, pituus 2. 

1. Kiinnitä paininjalka paikalleen.

2. Paina kankaaseen 2–3 cm:n pituudelle kaksinkertainen käänne, jonka leveys vastaa jalan 
alaosassa olevan uran leveyttä.

3. Aseta reuna paininjalan alle ja ompele useita tikkejä käänteen reunaa pitkin.

4. Pysähdy neula alhaalla, nosta paininjalka ja vedä kangas paininjalan ohjainkierukkaan. 
Laske paininjalka ja jatka ompelua. Älä kierrä kangasta, sinun tarvitsee vain pitää sitä 
pystyasennossa.

8 9
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KODINTEKSTIILIOMPELU

MEGATEREJALKA
413195145
1  2  3  4  5  6  7

Megaterejalka soveltuu erinomaisesti paksujen kotitekoisten 
tereiden ompeluun kankaan saumoihin ja reunoihin ammattimaisen 
huolitellusti. Nauha ommellaan kahden kangaskerroksen väliin 
yhdellä ompelukerralla. Voit luoda myös omia tereitä persoonallisen 
lopputuloksen saamiseksi. Megaterejalka voidaan kiinnittää joko 
neulan oikealle tai vasemmalle puolelle, joten sen avulla voidaan sekä 
valmistaa että kiinnittää tereitä ja ommella kaunis päälliommel tereen 
viereen.

Tereen valmistaminen omasta kankaasta:

1. Kiinnitä megaterejalka neulan oikealle puolelle.

2. Leikkaa kangas nauhoiksi vinosti tai poikkisuuntaan. Leikkaa nauhat riittävän leveiksi 
niin, että ne peittävät punosnauhan ja laske saumavara mukaan.

3. Sijoita punosnauha kangasnauhan nurjalle puolelle ja käännä kangas punosnauhan 
ympärille.

4. Sijoita kangas ja punosnauha megaterejalan alle niin, että punos tulee jalan vasemmalle 
puolelle.

5. Valitse suora ommel ja neulan asento vasemmalle. Ompele.

Vinkki: Kun ompelet tätä terettä projektia varten, säädä neulan asento niin, että 
toinen ommelrivi on yhden neulanasennon verran lähempänä punosta. Silloin 
ensimmäisen ommelrivi jää peittoon.

Tereen ompeleminen saumaan:

1. Kiinnitä megaterejalka neulan oikealle puolelle.

2. Sijoita tere saumalinjan mukaisesti kankaan oikealle puolelle ja ompele se paikalleen niin, 
että tere on jalan vasemmalla puolella.

3. Sijoita toinen kangas päälle niin, että oikeat puolet ovat vastakkain.

4. Sijoita kangas- ja terekerrokset megaterejalan alle niin, että punos tulee jalan vasemmalle 
puolelle.

5. Valitse suora ommel ja neulan asento vasemmalle. Ompele.

Vinkki: Tereen saumavaran loveaminen kaarteissa ja käännöksissä vähentää kohdan 
paksuuntumista ja pitää sauman litteänä.

Päällitikkaus

Kiinnitä megaterejalka neulan vasemmalle puolelle. Avaa sauma ja käännä se niin, että tere 
kulkee kankaan reunan myötäisesti. Paina. Ompele päälliommel saumalinjan vasemmalle 
puolelle.

8 9
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KODINTEKSTIILIOMPELU

KIRKAS TEREJALKA
413097145
1  2  3  4  5  6  7

Sauman sisään tai työn reunaan ommeltu tere antaa työlle 
huolitellun leiman. Voit myös päällystää nyörin omalla kankaallasi. 
Kirkkaan jalan ansiosta näet tereen ja ompeleen tarkan sijainnin 
koko ajan. Näet ensimmäisen ompeleen, ja voit säätää neulan 
aseman juuri kohdalleen. Suoraommel, tikin pituus 2.5.

1. Tereen ompelu omasta kankaasta: Kiinnitä kirkas terejalka paikalleen.

2. Leikkaa kankaasta vinokaitaleita, joiden leveys riittää nyörin ympärille sekä 
saumanvaroihin.

3. Aseta nyöri kangaskaitaleen nurjalle puolelle ja käännä kangas nyörin ympärille.

4. Aseta kangas nyöreineen kirkkaan terejalan alle niin, että nyöri kulkee jalan pohjassa 
olevassa urassa.

5. Ompele. Ura ohjaa nyöriä niin, että kangas peittää sen tasaisesti. Vinkki: Kun ompelet 
itse tehtyä terettä kankaaseen, säädä neulan asema niin, että uusi ommel on hieman 
lähempänä nyöriä, jolloin ensimmäinen ommel jää piiloon.

Tereen ompeleminen saumaan:

1. Kiinnitä kirkas terejalka paikalleen.

2. Aseta tere kankaan oikealle puolelle ja ompele niin, että nyöri kulkee jalan urassa.

3. Aseta toinen kangas työn päälle oikeat puolet vastakkain.

4. Aseta kaikki kerrokset terejalan alle niin, että nyöri kulkee jalan urassa. Ompele. Ura 
ohjaa terettä ompelun aikana. (Vinkki: Tee saumanvaroihin kaarroksien ja kulmien 
kohdalle pienet halkiot.)

8 9
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KORISTEOMPELU

Voit ilmentää luovuuttasi ompelemalla työhösi koristeita, nauhoja, helmiä ja paljon muuta.  
HUSQVARNA® VIKING® -lisäpaininjaloilla se sujuu helposti. Vaatteet, asusteet ja 
lahjaesineet ovat omintakeisia, kun koristelet ne mieleiselläsi tavalla
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C. D. 

413 14 20

413 14 20

A. 

413 14 21

413 14 21

B. 

* 8 ja 9 vaatii johto-ohjaimet 920453096

KORISTEOMPELU

NYÖRIKORISTELUJALKASETTI
920403096

DESIGNER DIAMOND™ sarja, DESIGNER RUBY™
sarja, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition,
SAPPHIRE™ 960Q, SAPPHIRE™ 965Q, DESIGNER
BRILLANCE™ 80, DESIGNER Sapphire™85, BRILLIANCE™ 75Q.

HUSQVARNA® VIKING® -nyörikoristelujalkasetin avulla on helppo 
luoda ompelutyöhön koristeellisia lankasomisteita. Koriste syntyy, 
kun ompelet tälle jalalle suunniteltuja erikoisompeleita yhdessä 
nyörilangan kanssa. Koristeen ilme muuttuu täysin käyttämällä 
erilaista lankaa.

Tämä paininjalka on suunniteltu käytettäväksi erikoisompeleiden 
kanssa. Voit ladata nämä ompeleet verkkosivulta  
www.husqvarnaviking.com. 

Huomaa: Älä käytä mitään muita kuin tätä jalkaa varten suunniteltuja 
erikoisompeleita.

Nyörijalassa on säätöpyörä. Pyörän avulla siirrät 
punaista viivaa niin, että se kohdistuu neulan keskiasentoon jalassa.

Kun neula keskitetään punaisen viivan kohdalle, nyörijalka tarttuu 
useammanlaisiin lankoihin.

Sisällys
A. Nyörinohjaimet (DESIGNER DIAMOND™ -sarjan ja DESIGNER RUBY™ -sarjan koneille 

SAPPHIRE™ 960Q:lle, paitsi Designer™ SE:lle)

B. Nyörinohjaimet (DESIGNER™ SE- ja DESIGNER™ SE Limited Edition -malleille.)

C. Nyörijalka

D. Pujotin

– Ladattavat ompelee

8 9
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1. 

2. 

3. 

4. 5. 

KORISTEOMPELU

KONEEN VALMISTELU NYÖRIKORISTEEN OMPELUUN
1. Pujota koneeseen koristenyörin väriin sopiva lanka tai läpinäkyvä lanka.

2. Kiinnitä nyörinohjaimet koneen takana olevan kahvan alapuolella sijaitseviin koloihin 
(katso kuva 2).

3. Vedä tarvittava määrä lankaa kerästä ja sijoita se kuvan 3 mukaisesti. Muista vetää lankaa 
esiin niin, että se juoksee vapaasti ja kiristymättä.

4. Aseta lanka nyörinohjaimiin (katso kuva 3). On hyvin tärkeää, että lanka juoksee tasaisesti 
ompelun aikana. 

5. Pujota lanka pujottimen avulla yläkautta nyörijalan reiän läpi (katso kuva 4). 
Suosittelemme tasaisen paksuista lankaa. Paras tulos syntyy, jos lanka täyttää reiän 
kokonaan mutta kulkee silti vapaasti sen läpi.

6. Napsauta jalka koneeseen. (Katso kuva 5.)

7. Valitse haluamasi ommel. Aseta ennen ompelun aloittamista säätöpyörä niin, että jalan 
punainen viiva on neulan kohdalla.  (Katso kuva 1.)

Vinkkejä: Piirrä kankaalle merkintätussilla viiva, joka helpottaa ohjaamista.

Huomaa: Jotkin langat toimivat tässä tekniikassa paremmin kuin toiset. Löyhärakenteinen 
lanka tuottaa usein paremman tuloksen.

 
Lataa erikoisompeleet netistä
Lataa ompeleet sivulta www.husqvarnaviking.com. 

Etsi nyörikoristelujalkasetti. 

Lataa kuviot napsauttamalla linkkiä.

LANGANOHJAINSETTI
920453096      

Näitä ohjaimia käytetään lankakoristejalkasetin 920403096 kanssa. 
Voit luoda ihania somistekuvioita koneesi koristeompeleista.

Ohjaimia käytetään myös nyörijalkasetti kirjontaan -lisätarvik-
keiden kanssa, 920215096.  Voit luoda koristeellisia somisteita 
sekä vapaaompeluna että kirjomalla. 

8 9
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KORISTEOMPELU

YMPYRÄNOMPELUOHJAIN
920344096

DESIGNER DI A MOND™ sarja, DESIGNER RUBY ™  
sarja, DESIGNER TOPA Z™ sarja, SAPPHIR E™ sarja, 
OPA L™ sarja, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 
DESIGNER SAPPHIR E™85.

920392096 
1  2  3  4  5  6  7   

Ei 
DESIGNER DI A MOND™ sarja, DESIGNER RUBY ™  
sarja, DESIGNER TOPA Z™ sarja, SAPPHIR E™ sarja, 
OPA L™ sarja, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 
DESIGNER SAPPHIR E™85.

Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, 
vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun. Sen avulla voi ommella 
ympyröitä, kukkia tai ympyrän kaaren osia ja luoda hienoja 
reunuksia tai graafisia kuvioita. Voit yhdistellä erikokoisia 
ympyröitä ja ommella suuriakin kuvioita. Lähes kaikkia perus- 
ja koristeompeleita* voi käyttää ohjaimen kanssa, joten voit 
valita suosikkiompeleesi. Ympyränompeluohjaimen tarjoamat 
mahdollisuudet ovat yhtä päättymättömät kuin sen avulla 
ompelemasi ympyrät!

* Ompeleita, joiden normaali pistonleveys on yli 7 mm tai joissa 
käytetään taaksesyöttöä, ei voi käyttää.

Pakkauksen sisältö:
A. Ympyränompeluohjain, jossa on koon valitsin

B. Keskuspiikki

C. Kolme mallinetta: ympyrän (1), nelilehtisen kukan (2) ja kuusilehtisen kukan (3) 
ompeluun. Mallineissa olevat numerot tarkoittavat ympyrän halkaisijaa (cm:inä).

D. CD-levy, jossa on käyttöohjeet 11 kielellä, tutoriaali ja ideoita ympyröiden 
yhdistelemiseen mallineita käyttämällä.

Ympyränompeluohjaimella voi ommella halkaisijaltaan 6-26 cm ympyröitä. Ympyröiden 
halkaisijat on annettu mallineissa sekä senttimetreinä että tuumina.

9
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KORISTEOMPELU

VINKKEJÄ 
  
Lisätaso / tilkkutyöpöytä  
Ympyränompeluohjaimen kanssa on suositeltavaa käyttää lisätasoa / tilkkutyöpöytää. Se 
tukee kangasta ja helpottaa kankaan ohjaamista. Lisätason voi ostaa lisävarusteena.

Ompeleen valinta 
Perus- ja koristeompeleet toimivat hyvin ympyränompeluohjaimen kanssa. Leveydeltään 
yli 7 mm:n ompeleita tai ompeleita, joissa käytetään taaksesyöttöä, ei voi käyttää. 
Vinkki: Mitä lyhyempi ommel on, sitä helpompi on saada ympyrästä kokonainen. 
Kun ympyrä on melkein valmis, hidasta ompelutahtia ja säädä piston pituutta 
tarvittaessa, jotta ympyrä sulkeutuu.

Applikointi 
Ympyränompeluohjainta voi käyttää applikointien ompeluun. Käytä liestymätöntä 
kangasta tai tee applikointeja, jossa reuna jää huolittelematta. Voit myös ommella 
applikointikuvion paikalleen pelkällä suoraompeleella, leikata ylimääräisen kankaan ja 
huolitella reunan satiiniompeleella. Jos kangaskerroksia on useampia, on vielä tärkeämpää 
ohjata kangasta huolellisesti ja varmistaa kankaiden tasainen syöttö.
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1. 2.
412554445

3.
0.3 - 0.5 1.5 - 2

KORISTEOMPELU

EFEKTIJALKA
412580545
1  2  3  4  5  6  7   

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneisiin, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. 

Käytä efektijalkaa ommellessasi kolmiulotteisia ompeleita 
satiinisiksakilla. Paininjalka ohjaa efektilankaa sen kulkiessa 
satiinisiksakin alla.

1. Laita ylälangaksi Sulky-rayonlanka (nro 40) ja puolaan kirjontaan tarkoitettu puolalanka.

2. Työnnä efektilanka paininjalan ohjaimeen. Sijoita rulla tai kerä niin, että lanka pääsee 
esteettä kulkemaan paininjalan alle ommellessasi.

3. Valitse kapea satiinisiksak. (Tee kuten applikoitaessa, mutta valitse ommelleveys niin, 
että tikki juuri ja juuri peittää efektilangan.) Valitse elektronisiskoneissa esisäädetty 
satiinitikki ja hienosäädä pituus ja leveys efektilankaan sopivaksi. Valitse muissa 
koneissa siksak, pituus 0.3–0.5, leveys 1.5–2.

4. Piirrä malli kankaalle ja ompele merkintöjen päälle. Tuloksena on kohollaan oleva 
satiinitikki.

Huom: nauhanohjaimia (412554445) on saatavana erikseen. ( Katso seuraava sivu )

8 9
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2.0

1.5

412 55 44-45

2.0

1.5

412 55 44-45

KORISTEOMPELU

KAPEA NYÖRIJALKA
411850945
1  2  3  4  5  6  7   

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneisiin, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Ompele villalankaa tai kapeaa koristenauhaa vaatteiden, 
lahjaesineiden tai muiden käsitöiden koristeeksi. Siksak, pituus 
1.5, leveys ommeltavan nauhan mukaisesti. Aseta kapea nyörijalka 
paikalleen.

1. Laita nyöri jalan etuosassa olevaan ohjainkoukkuun ja edelleen jalan alle.

2. Ompele nyöri haluttuun kohtaan. Nauhanohjain (412554445) ohjaa nyöriä ommellessasi. 
Käytä tarvittaessa tukimateriaalia.

NAUHANOHJAIN
412554445
1  2  3  4  5  6  7   

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneisiin, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Ohjaa koristeita, punosnauhoja ja nyörejä ommellessasi 
punosnauhan kiinnitysjalalla, nyörijalalla tai efektijalalla.

1. Aseta nauhaohjaimen suora pää paininjalan istukan yläosassa olevaan koloon. Joissakin 
malleissa ohjain on kiinnitettävä ruuvia kiristämällä.

2. Pujota punosnauha tai nyöri ohjaimessa olevan lenkin läpi ja siitä edelleen jalkaan.

3. Kannattele ohjaimen lenkin läpi kulkevaa punosnauhaa tai nyöriä samalla kun ompelet.

8 9
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KORISTEOMPELU

MINITEREJALKA 
413183045
1  2  3  4  5  6  7  

Saumaan tai reunukseen ommeltu tere antaa työlle 
ammattimaisen ilmeen. Voit tehdä erikoistereitä päällystämällä 
nyörin haluamallasi kankaalla. Kirkkaan jalan läpi näet tereen 
sijoituspaikan ja ompeleen tarkasti. Näet myös terenauhan 
kiinnitysompeleen, jolloin neula on helppo siirtää niin, että uusi 
ommel tulee sen viereen. Suoraommel, tikin pituus 2,5.

Tereen valmistaminen omasta kankaasta:

1. Napsauta miniterejalka koneeseen.

2. Leikkaa kankaasta poikittain tai vinoon langansuuntaan niin leveä kaitale, että se peittää 
nyörin + saumanvarat.

3. Aseta nyöri kankaan nurjalle puolelle ja kiedo kangas nyörin ympäri.

4. Vie kangas ja sen välissä oleva tere miniterejalan alle niin, että tereen nyöri kulkee jalan 
alapinnalla olevassa urassa.

5. Ompele. Jalasssa oleva ura ohjaa nyöriä niin, että kangas peittyy kokonaan.  

Vinkki: Kun ompelet tämän tereen vaatteeseen tai muuhun työhön, siirrä neulaa
niin, että ommel on yhtä askelta lähempänä nyöriä. Näin ensimmäinen ommel jää 
piiloon.

Tereen ompelu sauman keskelle:

6. Napsauta miniterejalka koneeseen.

7. Pane tere kankaan oikealle puolelle sauman kohdalle ja ompele paikalleen niin, että tere kulkee 
jalan pohjassa olevassa urassa.

8. Pane toinen kangas sen päälle niin, että kankaiden oikeat puolet ovat vastakkain. 9. Vie kangas 
ja sen välissä oleva tere miniterejalan alle niin, että tereen nyöri kulkee jalan alapinnalla 
olevassa urassa. Ompele. Jalassa oleva ura ohja terenauhaa ompelun aikana.

Vinkki: Leikkaa kaareviin kohtiin ja kulmaan saumanvaraan pieniä halkioita.

8 9
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KORISTEOMPELU

PUNOSNAUHAN KIINNITYSJALKA
412989845
1  2  3  4  5  6  7   

Koristele ompelutyösi punos- tai muulla nauhalla. Käytä 
tarvittaessa tukimateriaalia. Suoraommel, pituus 2.5, tai siksak, 
pituus 2–4. Leveys valitaan kiinnitettävän nauhan mukaisesti (tai 
ompele koristeompeleella).

1. Pujota nauha jalan etuosassa olevan reiän läpi jalan alle.

2. Laske paininjalka ja ompele. Nauhanohjain (412554445) ohjaa nauhaa ommellessasi.

8 9
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KORISTEOMPELU

NYÖRIJALKASETTI KIRJONTAAN 
920215096
7  

Ei  
OPAL™ 670 ja 650

HUSQVARNA® VIKING® -koristeluompelutarvikkeilla on helppo 
luoda kankaalle näyttäviä lankakoristeita sekä kirjomalla että 
vapaaompelutekniikalla. Pakkauksessa on kaksi jalkaa erityyppisiä 
lankoja varten. Pakkauksessa on tarkat ompeluohjeet.

1. Langoita kone nyörin väriin sopivalla ompelulangalla.

2. Kiinnitä koneesi kantokahvan takana oleviin koloihin sopivat langanohjaimet.

3. Pura lankaa lankakerältä tarpeesi mukaan.

4. Pujota lanka ohjainten kautta. Langan on juostava sulavasti ompelun aikana.

5. Kiinnitä koneeseen nyörijalka 1 tai 2, langan vahvuuden mukaan. Paras tulos syntyy, jos lanka 
täyttää jalan aukon, mutta pääsee silti kulkemaan vapaasti. Suosittelemme sileää lankaa.

6. Pujota lanka langoittimen avulla yläkautta paininjalan reikään. 

7. Napsauta jalka kiinni koneeseen.

*  8 ja 9 täytyy olla NARJONJALKAT asetettu kirjontaan 920453096

8 9
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1/4"
(6 mm)

1/4"
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1"
(24 mm)

3/4"
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1/2"
(12 mm)
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KORISTEOMPELU

BOORDIKORISTEOMMELJALKA 
920616096
5  6  7  

Käytä boordikoristejalkaa luodaksesi tasaiset välit 
koristeompeleiden välille, kun valmistat koristeommel boordeja 
tai sivuttaisompeleita. Viivaimet takaavat tarkat käännökset 
kulmissa 6 mm ja12 mm mitoille.

Koristeboordit

1. Langoita koneeseesi ylälangaksi ompelu- tai koristelanka ja alalangaksi ompelulanka.

2. Valitse koristeommel.

3. Kiinnitä Boordikoristejalka paikoilleen.

4. Merkitse ompelulinja katoavalla Pictogramtussilla.

5. Aseta revittävää tukimateriaalia kankaan alle.

6. Kohdista paininjalan punainen kohdistusviiva kankaaseen piirrettyyn ompelulinjaan. 
Ompele koristeommel.

7. Valitse toinen koristeommel.

8. Siirrä kangasta vasemmalle. Valitse haluamasi etäisyys merkatusta ompelulinjasta.

9. Käytä aloituskohdan kohdistamisessa apunasi paininjalan vaakamerkintöjä.

10. Ompele seuraava koristeommel kohdistusviivaa apuna käyttäen.

11. Käännä ommel peilikuvaksi ja siirrä kangasta niin, että uusi ommel tulee ensimmäisen 
ompeleen oikealle puolelle. Ompele samalla etäisyydellä kuin äsken. Kuva 1.

12. Tee niin monta koristeommelta kuin haluat leventääksesi boordia.

13. Revi tukimateriaali pois. 

Omnimotion- ja sivuttaissyöttöompeleet

1. Langoita koneeseesi ylälangaksi ompelu- tai koristelanka ja alalangaksi ompelulanka.

2. Valitse Omnimotion tai sivuttaissyöttöommel.

3. Kiinnitä Boordikoristejalka paikoilleen.

4. Merkitse ompelulinja katoavalla Pictogram tussilla. Tee vielä yksi tai kaksi linjaa lisää 
molemmin puolin. Kuva 2.

5. Aseta kangas ja sen alla oleva revittävä tukimateriaali paininjalan alle.

6. Ompele varovasta ja anna koneen huolehtia syöttämisestä.

7. Huolehdi ompelun aikana, että kankaalle piirretyt linjat ja paininjalan pystymerkit 
pysyvät samassa suunnassa. Kuva 3.

8. Revi tukimateriaali pois.

8 9
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KORISTEOMPELU

3-REIKÄINEN NYÖRIJALKA
413187045
1  2  3  4  5  6  7   

920615096

DESIGNER EPIC 2TM 

Koristele työsi erilaisilla koristenyöreillä tai langoilla käyttäen 
kauniita 9 mm:n HUSQVARNA® VIKING® -ompeleita ja 
kolmireikäistä nyörijalkaa. Nyörit ja langat ohjautuvat helposti 
jalan etuosassa olevien reikien läpi ja paininjalan pohjassa 
olevien urien kautta. Päälletikattu koristenyöri tai lanka luo 
kauniin punoskoristeen.

1. Langoita ompelukone käyttäen ylälankana yleislankaa tai koristelankaa ja alalankana yleislankaa.

2. Valitse 9 mm:n koristeommel.

Huomaa: Eteenpäin kulkevat koristeompeleet toimivat parhaiten. (Vältä liiallista taaksepäin 
ompelua.)

3. Pujota koristenyörit tai lanka jalan päällä oleviin aukkoihin käyttäen langanpujotinta ennen jalan 
kiinnittämistä ompelukoneeseen.

4.  Varmista, että nyörit tai langat liukuvat aukoista helposti. (Liian paksut langat kiristyvät liikaa ja 
voivat vaikeuttaa syöttöä.)

5. Napsauta kolmireikäinen nyörijalka paikalleen.

6. Käynnistä IDFTM -järjestelmä (vain 920615096).

7. Aseta kierrenyörit tai lanka paininjalan alle jättäen 5 cm (2") ylimääräistä paininjalan taakse.

8. Aseta irtirevittävä tukikangas kankaan alle ja aseta kangas paininjalan alle.

9.  Ompele varovasti, ei liian nopeasti. Jos koneessa on nopeudensäätö, vähennä ompelunopeutta, 
jotta kankaan ja lankojen ohjaaminen helpottuu.

8
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=

4,5 mm 3,0 mm

=

4,0 mm 3,0 mm

KORISTEOMPELU

MINIHELMIJALKA 4 MM
412701145
1  2  3  4  5  6  7   

Ei  
EMER A LD™ sarjan koneil le, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M.

1. Aseta minihelmijalka paikalleen.

2. Vaihda koneeseen ylälangaksi läpinäkyra nailonlanka ja alalangaksi kankaan väriin sopiva 
ompelulanka.

3. Valitse seuraavista ompeleista se, joka sinulla on omassa HUSQVARNA® VIKING® 
-ompelukoneessasi:

• Perinneapplikointi, tikin pituus 3,0, ommelleveys 4,0 tai

• huolitteluommel, pituus 0,9, leveys 5,0 tai

• huolitteluommel, pituus 3,0, leveys 4,0.

4. Aseta 4 mm:n helminauha jalan alle siten, että se kulkee helmijalan alapuolella olevaa 
uraa pitkin. Aseta kankaan alle tukikangas. Laske paininjalka. Käännä käsipyörää ja 
ompele varovasti muutamia pistoja. Ompele ensin helminauhaa kangastilkkuun ja kokeile, 
sopiiko langan kireys, paininjalan puristus sekä tikin pituus ja ommelleveys helmiin. 
Muuta tarvittaessa säätöjä. Ompele hitaasti. (Joskus tikin pituutta voi joutua muuttamaan 
ommeltaessa tai ohjelmoimaan ompeleen erikseen.)

KIRKAS 2-3 MM KORISTELUJALKA
413030445
1  2  3  4  5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneisiin, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. 

Koristele työsi pienillä helmillä.

1. Pujota koneen ylälangaksi läpinäkyvä nailonlanka ja puolaan tavallinen ompelulanka.

2. Kiinnitä koneeseen kirkas 2-3 mm koristelujalka.

3. Valitse omasta HUSQVARNA® VIKING® -ompelukoneestasi sopiva ommel.  
Siksak, tikin pituus 4.0 mm, ommelleveys 3.0 mm 
Perinneapplikointi, tikin pituus 4.5 mm, ommelleveys 3.0 mm

4. Aseta 2-3 mm helminauha jalan alle niin, että se kulkee kirkkaan 2-3 mm koristelujalan 
alla olevassa urassa.

5. Tarkista langankireys ompelemalla helmiä ensin tilkulle. Alenna kireyttä tarvittaessa.

6. Koristele työ helmillä. Ompele hitaasti. (Joudut ehkä säätämään joidenkin ompeleiden 
tikin pituutta.)

8 9
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KORISTEOMPELU

PALJETTI- /KORISTENAUHAJALKA
412823845
1  2  3  4  5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneisiin, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. 

Ompele työhösi kimaltelevia paljetteja koristenauhajalan avulla. 
Jalan etuosassa oleva ura ohjaa paljetteja, ja kone ompelee 
koristenauhan näkymätömästi paikalleen. Paljettien on oltava 
pyöreitä.

1. Pujota ylälangaksi ”näkymätön” nailonlanka ja alalangaksi tavallinen ompelulanka. 
Aseta paljetti-/koristenauhajalka paikalleen ja valitse applikaatio-ommel. Säädä 
tikin pituudeksi 4,5 ja valitse ommelleveydeksi paljettien leveys. Muista käyttää 
irtirevittävää tukimateriaalia kankaan alla.

2. Aseta paljettinauha paininjalan etuosassa olevaan uraan. Varmista, että olet vetänyt osan 
paljettinauhan reunaa paininjalan alle ja taakse ennen kuin alat ommella.

3. Kokeile ensin tilkulle, koska erilaiset kankaat käyttäytyvät eri tavoin. Ompele hitaasti, 
ettet vahingossa lävistä paljetteja neulalla.

8 9
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KORISTEOMPELU

ERIKOISPUOLAKOTELO
920211096
5  6  7    

Ei  
EMER A LD™-sarjan koneil le, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M. 

920452096

Voit ommella kauniita koristeita ”käänteisesti” käyttämällä 
koristelankaa uudessa HUSQVARNA® VIKING® 
-erikoispuolakotelossa.

1. Laske syöttäjä, irrota pistolevy ja vaihda erikoispuolakotelo normaalin tilalle. Aseta 
pistolevy takaisin paikalleen ja nosta syöttäjä.

2. Riippuen siitä, millaisella koristelangalla ompelet, erikoispuolakoteloa voi käyttää monin 
eri tavoin.

Vahvat ja muut erikoislangat: 

Kiedo koristelankaa puolaan hitaasti niin, että HUSQVARNA® VIKING® -logo on itseesi 
päin. Pane puola erikoispuolakoteloon niin, että HUSQVARNA® VIKING® -logo on 
ulospäin. Jos haluat niukemman efektin, käytä ohuempaa lankaa ja säädä kiristysruuvia niin, 
että lankaa juoksee tasaisesti. Pane puola paikalleen ja vie erikoislanka puolan kiristysjousen 
kautta.

Paksu lanka ja epätasainen erikoislanka: 

Kiedo lanka käsin ja tasaisesti myötäpäivään. Ohita langankiristys: ommeltaessa 
koristeita ”käänteisesti” paksulla langalla ei paksua lankaa viedä puolan langankiristyksen 
eikä lankaveitsen kautta lainkaan, vaan se viedään suoraan ohitusuraan. Aseta puola 
erikoispuolakoteloon. Tuo lanka ylös pitämällä kiinni langanpäästä ja kääntämällä samalla 
käsipyörää.

3. Kummassakin tekniikassa ylälankana käytetään tavallista ompelulankaa. Käytä 
kankaallesi suositeltua neulakokoa.

4. Aseta kankaasi oikea puoli alaspäin ja irtirevittävä tukikangas sen päälle. Valitse 
ommel, jossa ei ole kovin tiheitä tikkejä. Kokeile suoraommelta, siksakkia ja muita 
koristeompeleita. Tikin pituutta kannattaa lisätä jonkin verran. Valitse hidas ompelu ja 
ompele vakaata vauhtia, niin saat parhaan lopputuloksen. Lisää ylälangan kireyttä hiukan. 
Kokeile ommelta tilkulle ennen varsinaisen työn aloittamista, jotta voit tarvittaessa 
muuttaa säätöjä. Vinkki: Mitä paksumpaa lankaa käytät, sitä pidempi tikki tarvitaan. 
Valitse ommel, joka ei sisällä taaksepäin ommeltavia osia. 
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KORISTEOMPELU

Nauhajaloilla ompeleminen

1. Pane kankaan alle tueksi silitettävää tai irtirevittävää 
tukikangasta. Kankaan vahvuudesta riippuu, miten paljon 
tukea tarvitaan. Kokeile aina ensin ommelta tilkulle ennen 
varsinaisen työn aloittamista.

2. Pujota koneeseen nauhan väriin sopiva lanka.

3. Valitse suoraommel (muut ompeleet saattavat vahingoittaa jalkaa 
ja/tai aiheuttaa neulan katkeamisen).

4. Valitse nauhajalka 1, 2 ja 3 (kuvat A-C) nauhan leveyden 
mukaan. Paras tulos syntyy, kun nauha liukuu helposti 
jalan aukkoon ja kulkee sen läpi sulavasti. Suosittelemme 
käytettäväksi tasalevyistä nauhaa.

5. Pujota nauha edestä aukon läpi jalan alle (kuva D). Vedä noin 2 
cm nauhaa jalan taakse.

6. Napsauta jalka kiinni koneeseen (kuva E).

7. Anna nauha kulkea ompelun aikana olkapäältäsi tai koneen 
oikealta puolelta. On hyvin tärkeää, että nauha kulkee 
vapaasti ompelun aikana.

NAUHAJALKASETTI
920239096
1  2  3  4  5  6  7   

HUSQVARNA® VIKING® -nauhajalkasetin avulla on helppo luoda 
nauhakoristeita. Nämä kolme jalkaa sopivat erilevyisille nauhoille 
(6-13,5 cm).

Nauhojen kiinnitys vapaaompelulla

Tätä varten koneessa täytyy olla erityinen vapaaompelutoiminto. 
Tämä toiminto on ryhmiin 1 ja 7 kuuluvissa ompelukoneissa.

1. Valmistele kone vasemmalla kuvatulla tavalla.

2. Säädä kone vapaaompelulle (katso lisätietoa koneen käyttöohjeesta).

3. Pidä kiinni nauhan päästä aloittaessasi ompelun. Ohjaa kangasta 
kevyesti. Käännä kangas, kun haluat vaihtaa ompelusuuntaa.

Vinkkejä

• Käytä ohuita, litteitä nauhoja, esimerkiksi organzaa 
(karheapintaisia nauhoja voi olla vaikea syöttää jalan läpi).

• Voit myös leikata nauhaa omasta kankaastasi joko suoraan tai 
vinoon.

• Jos ompelet spiraalin, etene sisältä ulos päin.

8 9
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KORISTEOMPELU

3 MM KIERTOPÄÄRMEJALKA
411852045
1  2  3  4  5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneisiin, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. 

2 MM KIERTOPÄÄRMEJALKA
411852445
1  2  3  4  5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneisiin, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Näin ompelet kiertopäärmeen läpinäkyviin ja hyvin ohuisiin 
kankaisiin, kuten iltapukuihin, alusvaatteisiin ja huiveihin. Siksak, 
pituus 3, leveys 3.

1. Aseta 2 mm päärmejalka paikalleen.

2. Kierrä reunaa rullalle ensimmäisten 2–3 cm:n matkalta, leveytenä paininjalan alapuolella 
olevan uran leveys.

3. Aseta reuna paininjalan alle ja ompele useita tikkejä reunaa pitkin.

4. Pysäytä neula alhaalla, nosta paininjalka ja vedä kangas paininjalan ohjainkierukkaan.

5. Laske paininjalka ja jatka ompelua. Älä kierrä kangasta, sinun tarvitsee vain pitää sitä 
pystyasennossa.

7-REIKÄINEN JALKA JA PUJOTIN 
412989945
1  2  3  4  5  6  7

11-REIKÄINEN JALKA JA PUJOTIN
920621096

Luo yksilöllisiä koristeita ja ompele ne paikalleen yhdellä om-
peleella. Voit kiinnittää jopa 7 koristelankaa nopeasti yhdellä 
ompeleella. Koristeommel tai siksak, valitse leveys ommeltavien 
lankojen mukaisesti. Käytä tarvittaessa tukimateriaalia. 

1. Pujota koristelangat reikiin yläkautta. Käyttämiesi lankojen määrä vaikuttaa koristeen 
leveyteen. Kierrä koristelangat tyhjiin lankarulliin, niin ne eivät sotkeennu.

2. Laita 7/11-reikäinen jalka paikalleen. Asettele langat jalan alle. Jos käytät 11-reikäistä 
johdinjalkaa, kytke IDFTM-järjestelmä.

3. Merkitse koristesuunnitelmasi kankaalle, käytä tarvittaessa tukikangasta ja ompele. 
Koristelangat kiinnittyvät kankaaseen luoden samalla kauniin nauhakoristeen.

8 9
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PERINNEOMPELU

Ennen ompelukoneen keksimistä kauniita ja yksilöllisiä koristeita ommeltiin vaatteisiin 
käsin. Perinneompelu on traditioiden ja romantiikan vaalimista. Perinnekäsityösetin 
avulla voit käden käänteessä ommella HUSQVARNA® VIKING® -ompelukoneellasi 
perinteisiä koristeita.

LÄPINÄKYVÄ KUVIO - OMMELJALKA B 
920622096
5  6  7  

Applikointi satiinisiksakilla, suipot ompeleet ja koristeompeleet. 
Pituus valinnan mukaan. Jalan alapuolella olevan uran ansiosta jalka 
kulkee tasaisesti ompeleiden yli. Jalka on läpinäkyvä ja siinä on 
punaiset merkit, joten näet paremmin työn etenemisen ja pystyt 
ompelemaan tarkasti. Käytä tarvittaessa tukimateriaalia.

1. Aseta jalka paikalleen.

2. Valitse koristeommel tai satiinisiksak.

3. Ompele.

8 9
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PERINNEOMPELU

KIRKAS REUNATIKKAUSJALKA B
920624096
5  6  7

Kirkas reunatikkausjalka B ohjaa reunakoristeompelua. Jalan 
alla oleva ura kuljettaa jalkaa sulavasti jo muodostuneiden 
ompeleiden yli. Reunassa oleva ohjain pitää ompeleen tasaisella 
etäisyydellä kankaan reunasta. Käytä kirkasta reunatikkausjalkaa 
B ommellessasi reunan lähelle aina, kun Ompeluopas tai graafinen 
näyttö suosittelee B-jalkaa.

1. Kiinnitä koneeseen kirkas reunatikkausjalka B.

2. Pane työ jalan alle niin, että ohjain on kankaan reunassa.

3. Valitse haluamasi koristeommel.

4. Ompele.

KIRKAS TIKKAUS/YHDISTÄMIS -  
JALKA B
920623096
5  6  7

Kirkas tikkaus/yhdistämisjalka B ohjaa koristeompelua sauman 
päälle tai merkittyä viivaa pitkin. Jalan alla oleva ura kuljettaa 
jalkaa sulavasti jo muodostuneiden ompeleiden yli. Keskellä oleva 
ohjain pitää ompeleen tasaisella etäisyydellä kankaan reunasta. 
Käytä kirkasta tikkaus/yhdistämisjalkaa B ommellessasi sauman 
päälle tai merkittyä viivaa pitkin aina, kun Ompeluopas tai 
graafinen näyttö suosittelee B-jalkaa.

1. Kiinnitä koneeseen kirkas tikkaus/yhdistämisjalka B

2. Pane työ jalan alle niin, että ohjain on sauman tai merkkiviivan kohdalla.

3. Valitse haluamasi koristeommel.

4. Ompele niin, että ohjain on sauman tai viivan kohdalla.

8 9
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PERINNEOMPELU

SOLMUJALKA
413162345     
1  6  7    

Ei 
IRIS™, SCANDINAVIA™ and EMERALD™ sarja,  
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Ompele kauniita perinnesolmuompeleita. Paininjalan pohjassa on 
syvä ura, jonka helpottaa syöttämistä paksujen ompeleiden yli. 

8 9
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6,0 mm

PERINNEOMPELU

ESPANJALAINEN REIKÄOMMELJALKA
413064845

Espanjalainen reikäommel on kaunis yksityiskohta työhösi. Sen 
avulla yhdistetään kahden kankaan käännetyt reunat. Voit kiinnittää 
reunakaitaleen hameeseen, verhoon tai muuhun kankaaseen, tai 
leventää pöytäliinan kauniisti haluttuun kokoon. Sapphire-malleissa 
espanjalainen reikäommeljalka kiinnittyy tavalliseen pistolevyyn.

1. Kiinnitä välikappale pistolevyyn asettamalla pienet ulokkeet pistolevyn reikiin. Levy ei saa 
peittää syöttäjää. Kiinnitä espanjalainen reikäommeljalka paikalleen.

2. Pujota koneeseen kirjontalangat.

3. Valitse siksak tai kolmiaskelsiksak. Säädä ommelleveyttä niin, että neula varmasti tarttuu 
kankaiden reunoihin. Huom: Vältä sivuttaisliikettä ja myös runsaasti edestakaisliikettä 
sisältäviä ompeleita.

4. Reunan pitää olla käännetty. Silitä tarvittaessa yhteen liitettävien kankaiden reunoista 1 cm 
nurjalle.

5. Aseta kankaan reunat välikappaleen eri puolille.

6. Laske paininjalka.

Aloita ompelu niin, että paininjalan takana on pitkät langanpäät. Pidä kiinni niistä, kunnes 
neula tarttuu kankaaseen. Ompeleen luonteesta johtuen muutama tikki ommellaan ”tyhjän 
päälle” ennen neulan tarttumista kankaaseen. Kun ommel osuu kankaaseen, voit irrottaa 
otteesi langanpäistä. Ompele niin, että pidät kankaiden reunoja kevyesti jalan edessä. 
Vaihtoehto: Pane välikappaleen uraan koristelanka.

6 7 8
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2,0

PERINNEOMPELU

5 - URAINEN HIUSLASKOSJALKA JA  
KOHOLEVY
412369945
       

Näin ompelet nopeasti hiuslaskoksia ohuisiin ja keskivahvoihin 
kankaisiin. Käytä kaksoisneulaa. Suoraommel, pituus 2.5.

1. Aseta hiuslaskosjalka paikalleen. Kiinnitä ja langoita 2.0 kaksoisneula.

2. Ompele. Hiuslaskoksia muodostuu kaksoisneulalla ommeltaessa, kun kangas kohoaa 
paininjalan alapuolella olevaan uraan.

3. Aseta hiuslaskos jalan ulompaan uraan ommellessasi seuraavaa laskosta.

 * Ei sovellu käytettäväksi automaattisen neulalangan kanssa

7 -  URAINEN HIUSLASKOSJALKA
412362845
1  2  3  4  5  6  7  

Näin ompelet nopeasti hiuslaskoksia ohuisiin kankaisiin. Käytä 
kaksoisneulaa. Suoraommel, pituus 2.0.

1. Aseta hiuslaskosjalka paikalleen. Kiinnitä ja langoita 1.6 tai 2.0 kaksoisneula.

2. Ompele. Hiuslaskoksia muodostuu kaksoisneulalla ommeltaessa, kun kangas kohoaa 
paininjalan alapuolella olevaan uraan.

3. Aseta hiuslaskos jalan ulompaan uraan ommellessasi seuraavaa laskosta. 

* Ei sovellu käytettäväksi automaattisen neulalangan kanssa

9 -  URAINEN HIUSLASKOSJALKA
412370045
1  2  3  4  5  6  7  

Näin ompelet nopeasti hiuslaskoksia hyvin ohuisiin kankaisiin. 
Käytä kaksoisneulaa. Suoraommel, pituus 1.5–2.0.

1. Aseta hiuslaskosjalka paikalleen. Kiinnitä ja langoita 1.6 kaksoisneula.

2. Ompele. Hiuslaskoksia muodostuu kaksoisneulalla ommeltaessa, kun kangas kohoaa 
paininjalan alapuolella olevaan uraan.

3. Aseta hiuslaskos jalan ulompaan uraan ommellessasi seuraavaa laskosta.

 * Ei sovellu käytettäväksi automaattisen neulalangan kanssaKAKSOISNEULA 
620073696: 1,6mm, Koko 70

KAKSOISNEULA
620073696: 1,6 mm, Koko 70 
620073896: 2 mm, Koko 80

KAKSOISNEULA
620073896: 2 mm, Koko 80

6 7 8 9
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2,0/2,5

PERINNEOMPELU

3 - URAINEN HIUSLASKOSJALKA JA  
KOHOLEVY
412992845

Sopii  
DESIGNER DIAMOND™ sarjan koneille, DESIGNER RUBY™
sarjan koneille, DESIGNER TOPAZ™ sarjan koneille, SAPPHIRE™ 
sarjan koneille, OPAL™ sarjan koneille, BRILLIANCE™ sarjan 
koneille, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 
DESIGNER JADE™ sarjan koneille, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Ompele nopeat hiuslaskokset kaksoisneulalla keskivahvoihin 
kankaisiin. Suoraommel, tikin pituus 2.5.

1. Kiinnitä koneeseen hiuslaskosjalka sekä nro 2.0 tai 2.5 kaksoisneula ja langoita se.

2. Hiuslaskoksia muodostuu ommeltaessa kaksoisneulalla, kun kangas kohoaa jalan alla 
olevaan uraan.

3. Aseta edellinen laskos jalan ulompaan uraan ommellessasi seuraavaa laskosta.

Huom: Kiinnitä koholevy, jos ompelet paksumpia kankaita tai ompele laskoksen sisään 
nyöri työntämällä se koholevyn ohjaimeen etukautta.

Huom: Käytä tikkauksenohjainta (412 60 19-45), niin hiuslaskokset on helppo ommella 
tasavälein.

KAKSOISNEULA
620073896 2 mm, koko 80

920546096 2,5 mm, koko 80

8 9
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2,0/2,5

2,0/2,5

PERINNEOMPELU

3 - URAINEN HIUSLASKOSJALKA JA  
KOHOLEVY
412845645
1  2  3  4  5  6  7

Ei  
DESIGNER DIAMOND™ sarjan koneille, DESIGNER RUBY™ 
sarjan koneille, DESIGNER TOPAZ™ sarjan koneille, SAPPHIRE™ 
sarjan koneille, OPAL™ sarjan koneille, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M, JADE™sarjan koneille, BRILLIANCE™ sarjan 
koneille, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Ompele nopeat hiuslaskokset kaksoisneulalla keskivahvoihin 
kankaisiin. Suoraommel, tikin pituus 2.5.

1. Kiinnitä koneeseen hiuslaskosjalka sekä nro 2.0 tai 2.5 kaksoisneula ja langoita se.

2. Hiuslaskoksia muodostuu ommeltaessa kaksoisneulalla, kun kangas kohoaa jalan alla 
olevaan uraan.

3. Aseta edellinen laskos jalan ulompaan uraan ommellessasi seuraavaa laskosta.

Huom: Kiinnitä koholevy, jos ompelet paksumpia kankaita tai ompele laskoksen sisään 
nyöri työntämällä se koholevyn ohjaimeen etukautta.

Huom: Käytä tikkauksenohjainta (412 60 19-45), niin hiuslaskokset on helppo ommella 
tasavälein.

* Ei sovellu käytettäväksi automaattisen neulalangan kanssa

KAKSOISNEULA
620073896: 2 mm, Koko 80
620073996: 2,5 mm, Koko 80

MERKITSEMISJALKA
411850345
1  2  3  4  5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneil le, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M, 145M. 

Ompele kuvio- tai kaavamerkinnät harsimalla. Ompele 
koristeompeleita avoimiin tai tasosaumoihin, tee lankalenkeistä 
hapsureunoja tai esim. eläinten karvaa applikaatioihin. Siksak, 
pituus 1.5–2.5, leveys 3. Aseta merkitsemisjalka paikalleen. Vähennä 
paininjalan puristusta jonkin verran.

Harsinta:

1. Tee merkitsemisompeleet, mutta älä päättele. Ompeleet muodostavat lenkkejä, jotka on 
helppo poistaa.

Avoimet ja tasosaumat:

1. Ompele kaksi kangasta oikeat puolet vastakkain.

2. Vedä kankaat erilleen, jolloin lankalenkkien muodostama tasosauma tulee näkyviin.

3. Silitä saumanvarat saumakohdasta poispäin ja kiinnitä ne tarvittaessa 
suoraompeleella.

Koristelenkit ja hapsut:

1. Ompele merkitsemisjalalla haluttuun kohtaan.

2. Käännä lankalenkit sivuun ja ompele niiden tyveen suoraommel, joka kiinnittää 
lenkit paikalleen. Jos haluat tehdä hapsuja, leikkaa lenkit keskeltä auki.
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PERINNEOMPELU

TIKKAUKSENOHJAIN
412601945
5  6  7

Reunatikkauksen ohjainta käytetään ommeltaessa erityisen leveitä 
saumanvaroja, päällitikkauksia, hiuslaskoksia tai tilkkutöiden 
tikkauksia.

1. Työnnä ohjain paininjalan istukassa olevaan reikään.

2. Voit säätää sen asentoa sivusuunnassa niin, että se asettuu juuri oikeaan kohtaan.

8 9
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TILKKUTYÖT

TILKKUTYÖT

Ennen vanhaan tilkkupeite lämmitti suloisesti kylminä öinä, mutta silloinkin se samalla ilmensi 
tekijänsä kauneudenkaipuuta. Nykyisin tilkkutyö voi olla myös taideteos hienossa galleriassa. 
Tilkkuilijat toteuttavat luovuuttaan kankaiden, kuitujen, lankojen, kauniiden ompeleiden ja vapaan 
koneompelun keinoin. HUSQVARNA® VIKING® kuuntelee asiakkaiden tarpeita, ja saatavana on 
tarvikkeitaja paininjalkoja, joiden avulla nautit tilkkuilusta entistäkin enemmän.

LISÄTASO OHJAIMELLA
920361096
Sopii  
DESIGNER DIAMOND™sarjan koneille, DESIGNER RUBY™ sarjan 
koneille, DESIGNER TOPAZ™ sarjan koneille, BRILLIANCE™ 
sarjan koneille, SAPPHIRE™, OPAL sarjan koneille and DESIGNER 
SAPPHIRETM85.
920437096

Sopii  
DESIGNER DI A MOND™, DESIGNER RUBY ™,  
DESIGNER TOPA Z™, SAPPHIR E™, ja OPAL™ koneil le, EDEN 
ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.
Tämän HUSQVARNA® VIKING® koneisiin sopivan lisätason ansiosta saat helposti 
lisätilaa ompeluun ja se on yhtä helppo kiinnittää koneeseen kuin koneen 
normaali tarvikelaatikko. Se on vakaa, vaikka siinä ei olekaan erillisiä jalkoja 
tukena. Tämä mahdollistaa myös suurien pyöreiden kohteiden ompelemisen. 
Lisätason ohjaimessa on sekä senttimetri- että tuumamerkinnät, jotka helpottavat 
esimerkiksi täsmällisten päärmeiden ja tikkausten ompelua.

TILKKUTYÖPÖYTÄ
413112001
Sopii  
DESIGNER DIAMOND™ sarjan koneille, DESIGNER 
RUBY ™ sarjan koneille, DESIGNER TOPA Z™ sarjan koneille, 
SAPPHIR E™ sarjan koneille, OPAL™ sarjan koneille, EDEN 
ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.
920633096

HUSQVARNA® VIKING® -ompelukoneen vapaavarren ympärille 
asetettava suuri pöytätaso, jonka avulla on helppo ommella 
tilkkutöitä ja muita suurikokoisia töitä.

1. Ottaessasi tilkkutyöpöydän käyttöön poista siitä valkoinen liimapaperi.

2. Pyyhi pinta tarvittaessa pehmeällä, kostealla liinalla jäännösten poistamiseksi 
liimansuojapaperista / -kalvosta.

3. Aseta pöytätaso HUSQVARNA® VIKING® -merkki ja mittanauha ylöspäin. Aseta 
jalkaruuvit paikoilleen ylhäältä päin. Ruuvaa jalat kiinni alakautta. Ruuvaa tassut 
jalkoihin.

4. Työnnä pöytä vapaavarren ympärille ja säädä korkeus ruuveja kiristämällä.

TILKKUTYÖPÖYTÄ
920459096     
Sopii  
DESIGNER JADE™ 35, 20.

Tässä tukevassa jatkopöydässä on säädettävät jalat. Sen avulla voit 
muuttaa vapaavarren helposti tavallista suuremmaksi pöytätasoksi 
kookkaita ompelutöitä varten.

8 9
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TILKKUTYÖT

YLÄSYÖTTÄJÄ VAIHDETTAVIN  
PAININJALOIN
920219096
5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneil le, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M, 145M.

Yläsyöttäjällä on helppo ommella useita kangas- ja vanukerroksia. 
Sen mukana toimitetaan kaksi vaihdettavaa paininjalkaa. 
Yläsyöttäjä sopii tilkkutöiden, sametin, joidenkin joustavien 
kankaiden ja nahkajäljitelmien ompeluun sekä silloin, kun kankaan 
kuviot on sovitettava yhteen. Kiinnitä koneeseen vaihdettava 
suoraommeljalka ja ompele neula keskiasennossa korkeintaan 
6 mm:n tikin pituudella. Käytä vaihdettavaa siksakjalkaa 
ommellessasi enintään 7 mm leveitä ompeleita tikin pituuden 
ollessa enintään 6 mm.

1. Avaa paininjalan istukan ruuvi ja ota istukka pois.

2. Aseta yläsyöttäjä koneeseen takakautta niin, että haarukka sijoittuu neularuuvin päälle. 
Kiinnitä yläsyöttäjä painintankoon istukkaruuvilla. Aseta paininjalan puristus arvolle 
3.

Paininjalan irrottaminen ja kiinnittäminen

3. Nosta painintanko yläasentoon ja aseta jalka yläsyöttäjän alle.

4. Työnnä jalkaa ylöspäin kunnes se napsahtaa paikalleen.

5. Irrota jalka työntämällä sitä ylöspäin kunnes ne napsahtaa pois paikaltaan.

Ohjaimen kiinnittäminen

Yläsyöttäjän mukana toimitettavien ohjainten avulla on helppo ommella samansuuntaisia 
ompeleita tai tikkauksia esimerkiksi tilkkutöihin. Mukana on ohjaimet sekä neulan 
vasemmalle että oikealle puolelle.

6. Työnnä ohjain yläsyöttäjän takaosassa olevaan reikään.

7. Säädä jalan ja ohjaimen välistä matkaa siirtämällä ohjainta vasemmalle tai oikealle.

YLÄSYÖTTÄJÄ
416358301     
Sopii 
EMER ALD™ 183 ja 203.

Yläsyöttäjän avulla on helppo ommella useita kangaskerroksia esimerkiksi 
tilkkutöissä, kohdistaa ruutuja ja raitoja sekä ommella nukkapintaisia tai 
liukkaita kankaita. Yläsyöttäjän hammastus toimii yhdessä koneen syöttäjän 
kanssa ja kuljettaa kankaita yhdessä. Yläsyöttäjän hammastus tarttuu 
päällikankaaseen, ja koneen syöttäjä syöttää kangasta alapuolelta.  Ruudut, raidat 
ja tilkkutyön kerrokset kohdistuvat täsmällisesti, ja nahka, mokka ja muovi 
kulkevat tasaisesti koneessa. 

1.   Irrota paininjalka ja paininjalan istukka.

2.   Aseta yläsyöttäjän varsi neularuuvin päälle ja kiinnitä se ruuvilla paininjalan istukkaan.  
Kiristä. Huomaa:  Neulan liikkuessa ylös ja alas myös syöttäjän hampaat liikkuvat  liikuttaen 
ylempää kangasta samaan tahtiin alemman kanssa.

3.   Valitse suoraommel, siksak tai muu haluttu ommel.  Älä valitse ompeleita, joissa on 
paljon taaksepäin  suuntautuvia tikkejä.

4.   Aseta kankaat yläsyöttäjän alle ja ompele.
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TILKKUTYÖT

AVOIN PAININJALKA YLÄSYÖTTÄJÄÄN
(malliin 920219096)

413237845
5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneil le, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Yläsyöttäjä vaihdettavilla paininjalalla on suunniteltu syöttämään 
kangaskerroksia ja/tai vanutäytettä tasaisesti. Se soveltuu 
täydellisesti tilkkutöihin, sametin ompeluun, joihinkin stretch-
kankaisiin, nahkajäljitelmiin ja kankaisiin, jotka vaativat tarkkaa 
kuvioiden kohdistamista. Käytä avointa paininjalkaa ommellessasi 
satiini- ja koristeompeleita. Jalan pohjassa oleva syvänne syöttää 
ompeleesi tasaisesti ja läpinäkyvän etuosan ansiosta näet 
ompeleet selvästi.

1. Kiinnitä yläsyöttäjä koneeseesi: 
a.  Poista paininjalan varsi irrottamalla varsiruuvi. 
b.  Aseta yläsyöttäjä koneeseesi takaapäin asettamalla haarukka neulankiinnitysruuvin  
 ympärille. Kiinnitä yläsyöttäjä omalla ruuvillaan neulatankon varteen. 
c.  Kun paininjalka on ylösnostettuna, aseta avoin paininjalka yläsyöttäjän alle.

2. Paina avointa paininjalkaa ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Valitse koriste- tai satiiniommel.

4. Ompele. Jalan punaiset merkinnät auttavat sinua ohjaamaan kangasta ommellessasi.

8

VAIHDETTAVAT TIKKAUSOHJAINJALKA
(Malliin 920219096)

413155545     
5  6  7    

Ei Varten EMER A LD™ 122, 118 and 116 machines,  
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Vaihdettavalle yläsyöttäjälle, ei; Käytä vaihdettavaa 
tikkausohjainjalka ommellessasi tikkausta sauman keskelle. Jalassa 
on ohjainmerkit, joiden avulla on helppo kääntyä kulmissa 6 
mm:n tai 3 mm:n saumanvaralla.
Yläsyöttäjä ja vaihdettavat paininjalat syöttävät kangas- ja/tai vanukerroksia tasaisesti. Se 
on erinomainen tilkkuilussa, sametin, joustavien kankaiden, nahkajäljitelmien ja sellaisten 
kankaiden ompelussa, jotka vaativat tarkkaa kohdistamista.

1. Stitching in the ditch tarkoittaa sitä, että ommel tulee tilkkutyön sauman tai 
kanttauksen keskelle.  

2. Kiinnitä koneeseen vaihdettava tikkausohjainjalka. Valitse suoraommel, neula keskellä 
ja säädä tikin pituudeksi 6.

3. Aseta kangas paininjalan alle ja kohdista jalan keskelle oleva ohjain sauman kohdalle. 

4. Kääntö 6 mm:n päässä lopusta: Valitse neulastop alas. Ompele sauma. Kääntyäksesi 6 
mm:n päässä lopusta lopeta ompelu, kun jalan etulinja on kankaan reunan kohdalla. 
Laske paininjalka, käännä työ ja jatka ompelua.

5. Vaihdettava yläsyöttäjä tekee useiden kangaskerrosten ompelusta sujuvaa ja helppoa.

8
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TILKKUTYÖT

K A NTINK Ä Ä NTÄJÄ TILK KUILUU N, IDF SYSTEM

920507096          
    

1.   Kiinnitä vaihdettavat yläsyöttäjä ja tikkausjalka.
2.    Valitse koneeseen suoraommel tai käsin ommeltua muistuttava 

tikkausommel. 
3.   Aseta kiinnityslevy ompelukoneen pistolevyn päälle. Kohdista  
      kiinnityslevyn piena koneen  
      pistolevyn yläaukon päälle. Ruuvaa kiinnityslevy paikalleen 
      yhdellä peukaloruuvilla. 
4.   Aseta kantinkääntäjä kiinnityslevyn päälle ja 
       säädä laite. Kiinnitä kantinkääntäjä paikalleen kahdella sormiruu-

villa ja aluslevyllä. 
5.   Mittaa ompelutyösi pituus ja lisää mittaan ainakin 15 cm. 
6.   Leikkaa tätä mittaa vastaava määrä 45 mm:n kaitaleita 
      ja liitä ne yhteen. Leikkaa kaitaleen pää teräväksi.
7.   Liu’uta kaitale kantinkääntäjään nurja puoli itseesi päin 
      käyttämällä pinsettejä.
8.     Kun kangas on kantinkääntäjän loppupäässä, pidä taitettua 
       kaitaletta vasemmalla kädellä ja jatka sen syöttöä kantinkääntäjän 

läpi, niin että muodostuu kaksinkerroin taitettu nauha. 
9.    Nosta paininjalka ja vedä kaitale paininjalan alle ja suoraan taak-

sepäin, niin että sitä menee 5-6 cm neulojen taakse.  
10.  Liu’uta kantattava kangas oikea puoli ylöspäin kantinkääntäjän 

uraan. Siirrä ommelta oikealle tai vasemmalle, kunnes neula on 
halutussa kohdassa. 

Kanttauksen kulman ompeleminen: 
Ompele työn reunaan asti, päättele ja ota tilkkutyö pois kantinkään-
täjästä. Pidä työ kantinkääntäjän lähellä kääntäessäsi kulmia. Paina 
käännetty kangas sormella litteäksi.

* Kun asennetaan 412964206- tai 412964207-pistolevy

Viistottu kulma:
1.   Käännä ja paina viisto yläkulma paikalleen ja neulaa isolla 
      nuppineulalla. Käsittele samoin kulma työn nurjalla puolella. 
2.   Jatkaaksesi kanttauksen ompelua vedä kaitale taakse 
       laitteen läpi ja aseta samaan aikaan tilkkutyö takaisin paininjalan 

alle ja kantinkääntäjään.
3.    Varmista, että taitos on oikein sekä oikealla että nurjalla puolella 

vetämällä tilkkutyötä eteenpäin ja takaisin pari kertaa.
4.   Laske neula pitämään kanttausta paikallaan ja poista 
       nuppineulat. Vedä lankoja työn taakse ja jätä pitkät hännät ennen 

ompelun aloittamista. Ompele muutama tikki taaksepäin ja ompele 
kanttaus paikalleen. Ompele muut kulmat samoin.

Kanttauksen päättäminen:
1.   Ompele kanttaus tilkkutyön kaikille sivuille. Kun 
      kanttauksen päät ovat lähes kohdakkain, leikkaa liika kangas pois 
      kuvan mukaisesti.
2.    Jatka ompelua ja liitä kanttaus taas limittäin. Irrota Irrota tilkkutyö 

kantinkääntäjästä ja leikkaa kanttaus niin, että jää 2,5 cm:n häntä. 
      Käännä aukon reunat ja neulaa paikalleen. Ompele sauma taitetun 
      reunan yli.

HUOM: Lisä tietoja on laitteen mukana olevissa yksityiskohtaisissa 
ohjeissa.

8

12 mm:n kantinkääntäjällä ohuesta kudotusta kankaasta on helppo tehdä 
kanttaus ja kiinnittää se samalla työn reunaan. Sopii 412964206- tai 
412964207-pistolevyn kanssa.

Leikkaa ohuesta kudotusta kankaasta 45 mm:n levyinen kaitale 
kantataksesi reunan 12 mm:n kantinkääntäjällä.

  käytettäväksi 920568096 Kantinkääntäjä tilkkuiluun, IDF System

BR ILLI A NCE™ sarja, DESIGNER DI A MOND™ sarja*, 
DESIGNER RUBY ™ sarja*, DESIGNER TOPA Z™ sarja*, 
SA PPHIR E™ sarja*, OPA L™ sarja*, EDEN ROSE™ 250C*, 
TR IBUTE™ 140C*, 145C*, DESIGNER SAPPHIR E™85.

9
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1/4” 1/4”
1/2”

TILKKUTYÖT

1/4" PAININJALKA YLÄSYÖTTÄJÄÄN
413238345
5  6  7   

Ei  
EMER A LD™ 122, 118, 116 koneil le, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M, 145M. 

Yläsyöttäjä vaihdettavilla paininjalalla on suunniteltu syöttämään 
kangaskerroksia ja/tai vanutäytettä tasaisesti. Se soveltuu 
täydellisesti tilkkutöihin, sametin ompeluun, joihinkin stretch-
kankaisiin, nahkajäljitelmiin ja kankaisiin, jotka vaativat tarkkaa 
kuvioiden kohdistamista. Käytä ¼" paininjalkaa suoraompeleisiin 
ja käsiompeleita muistuttaviin tilkkuompeleisiin. Paininjalka 
helpottaa sinua ¼" (6mm) tikkauksien ompelussa.

1. Kiinnitä yläsyöttäjä koneeseesi: 
a.  Poista paininjalan varsi irrottamalla varsiruuvi. 
b. Aseta yläsyöttäjä koneeseesi takaapäin asettamalla haarukka neulankiinnitysruuvin 
ympärille. Kiinnitä yläsyöttäjä omalla ruuvillaan neulatankon varteen. 
c.  Kun paininjalka on ylösnostettuna, aseta avoin paininjalka yläsyöttäjän alle.

2. Paina ¼" paininjalkaa ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Tilkkujen yhdistäminen:

3. Koska paininjalka on suoraommeljalka, voit käyttä ainoastaan suoraa ommelta neulan 
ollessa keskellä.

4. Ommellessasi kappaleita yhteen, ohjaan kankaan reunoja ohjainta vasten.

5. Paininjalan ohjain helpottaa tasaisen sauman ompelua. 

Tilkkutyöt:

6. Jalan punaiset merkinnät auttavat sinua etäisyyden säilyttämisessä niin sauman ompelussa 
kuin myös kulmakäännöksissä.

7. Ompele niin, että jalan ohjain kulkee täkin ommeltua saumaa pitkin. Kun tulet reunaan, 
pysähdy, kun paininjalan ¼" punainen merkintä osuu saumaan.

8. Laske neula ala-asentoon, käännä ja jatka ompelemista.
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TILKKUTYÖT

VAIHDETTAVA KORISTEOMMELJALKA 
OHJAIMELLA
413340845
5  6  7   

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneil le, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Yläsyöttäjä vaihdettavilla paininjaloilla on suunniteltu syöttämään 
kangaskerroksia ja/tai vanutäytettä tasaisesti. Se soveltuu 
täydellisesti tilkkutöihin, sametin ompeluun, joihinkin stretch- 
kankaisiin, nahkajäljitelmiin ja kankaisiin, jotka vaativat tarkkaa 
kuvioiden kohdistamista. Käytä vaihdettavaa koristeommeljalkaa, 
kun haluat kohdistaa koristeompeleen ommeljuovaan. Metallinen 
ohjain paininjalan keskellä auttaa sinua ohjaamaan kangasta.

1. Kiinnitä Yläsyöttäjä vaihdettavilla paininjaloilla koneeseesi:  
a. Poista paininjalan varsi irrottamalla varsiruuvi. 
b. Aseta yläsyöttäjä koneeseesi takaapäin asettamalla haarukka neulankiinnitysruuvin  
  ympärille. Kiinnitä yläsyöttäjä omalla ruuvillaan neulatankon varteen. 
c. Kun paininjalan nostin on yläasennossa, aseta Vaihdettava koristeommeljalka   
 yläsyöttäjän alle.

2. Työnnä paininjalkaa ylöspäin niin, että se napsahtaa paikalleen.

3. Valitse haluamasi koristeommel.

4. Aseta työsi paininjalan alle niin, että ommeljuova kohdistuu paininjalan keskiohjaimeen. 
Koristeompeleen kohdistaminen täsmällisesti on nyt helppoa.

5. Ompele.

TILKKUILIJAN PAININJALKASETTI
413035302
5  6  7   

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneil le, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Sisältö: Yläsyöttäjä ja ohjain, avoin kiemurajalka, kirkas 1/4" 
tilkkutyöjalka ja ohjain. Kaikki, mitä tarvitset tilkkuilua varten.
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1/4”

1/4”1/4”

TILKKUTYÖT

SÄÄDETTÄVÄ 1/4" JALKA
920455096     
1  2  3  4  5  6  7   

Säädettävä ¼” jalka on suunniteltu, jotta voisit ommella tasan 6 
mm:n tai niukan 6 mm:n saumanvaran yhdistäessäsi tilkkuja.

Tämän jalan neulanreikä on soikea, joten pystyt säätämään neulan 
asemaa. 

Neulan keskiaseman ja ohjaimen välinen etäisyys on vähemmän 
kuin 6 mm.

8

1.   Kiinnitä koneeseen säädettävä 1/4" paininjalka.*
2.   Valitse suoraommel.
 a.   Jos haluat niukan eli 5,9 mm:n saumanvaran, valitse neula keskellä.
 b.  Jos haluat tasan 6 mm:n saumanvaran, säädä neulan asemaa kaksi askelta oikealle.
3.    Aseta yhdistettävät kankaat oikeat puolet vastakkain paininjalan alle niin, että kankaiden 

reunat ovat jalan reunan kohdalla. 
4.   Ompele palat yhteen ohjaten kankaita niin, että niiden reunat koskettavat ohjainta.
5.   Paina saumanvarat auki.

Huomaa: Kankaan ja langan vahvuudesta riippuen joskus saattaa olla tarpeen säätää neulan 
asemaa, jotta saumanvara olisi juuri haluamasi levyinen. Kavenna saumanvara siirtämällä neulaa 
oikealle ja levennä sitä siirtämällä neulaa vasemmalle. Neulaa voi siirtää turvallisesti kolme askelta 
kumpaankin suuntaan, mutta ei enempää.

*Älä käytä suoraommelpistolevyä ¼” paininjalan ja ohjaimen kanssa.
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1/4"

1/4" 1/8"
1/4"

1/4"

TILKKUTYÖT

KIRKAS 1/4" TILKKUTYÖJALKA
920651096
1  2  3  4  5  6  7  

Ompele tällä jalalla, jos tarvitset hyvää näkyvyyttä 1/4" (6 mm) ja 
1/8" (3 mm) saumoihin. Ohjainmerkit kääntymistä varten 1/4" (6 
mm) ja 1/8" (3 mm) kohdalla.

1. Valitse kirkas 1/4" tilkkutyöjalka, kun tarvitset 1/4" (6 mm) tai 1/8" (3 mm) 
saumanvaraa. Samoin, jos ompelet 1/4" (6 mm) päästä applikaatiosta, kirjontakuviosta 
tms. Kirkas 1/4" tilkkutyöjalka on hyvä myös silloin, kun ommel tulee kankaan 
keskelle.

2. Kiinnitä koneeseen kirkas 1/4" tilkkutyöjalka. Pujota neulaan tavallinen tai nailonlanka, 
puolaan tavallinen ompelulanka. Valitse neulastop alas.

3. Kirkkaassa 1/4" tilkkutyöjalassa on punaiset merkit, joiden avulla on helppo asetella 
kangas ompelun alussa ja lopussa sekä kulmakohdissa .

4. Aloita 1/4" (6 mm) päästä kankaan reunasta. Aseta kangas niin, että kankaan reuna on 
jalan etummaisen punaisen merkin kohdalla. Siitä on 1/4" (6 mm) neulaan. Aloita 
1/8" (3 mm) päässä kankaan reunassa; kohdista kankaan reuna jalan toiseen merkkiin.

5. Kun haluat kääntyä 1/4" (6 mm) päässä reunasta, pysähdy etummaisen merkin 
ollessa kankaan reunassa. Neulaa jää alas, ja Designer-sarjan koneet pysähtyvät 
automaattisesti käännösasentoon. Muut mallit: Nosta paininjalka.

Neula asettuu 1/4" (6 mm) päähän sen applikaation tai kuvion reunasta, jonka ympäri 
olet tikkaamassa.

98



65

TILKKUTYÖT

KIRKAS 1/4" TILKKUTYÖJALKA JA 
OHJAIN
412927445
1  2  3  4  5  6  7  

Suoraommel ja käsin ommeltua muistuttava tikkaus. Ohjain auttaa 
pitämään etäisyyden samana: 1/4" (6 mm). Kirkas jalka antaa hyvän 
näkyvyyden työhön. Jalka sopii sekä aloitteleville ettö kokeneille 
tilkkuilijoille.

1. Tilkkuompelu: Valitse Ompeluoppaasta normaali kudottu ja yhdistäminen tai 
suoraomeml, neula keskellä. Koska tämän jalan neula-aukko on pieni, voit käyttää 
vain suoraommelta tai käsin ommeltua muistuttavaa tikkausta.

2. Kirkas 1/4" (6 mm) tilkkutyöjalka on varustettu punaisilla merkeillä, jotka auttavat 
kankaan sijoittelussa ompeleen alussa, lopussa ja käännyttäessä kulmakohdissa.

3. Kun aloitat ompelun kankaan reunasta, sijoita kangas jalan alle niin, että sen reuna on 
jalan reunassa. Ompele.

4. Jos haluat aloittaa 1/4" (6 mm) päästä kankaan reunasta, kohdista kangas jalan uloimpaan 
merkkiin. Jos haluat aloittaa 1/8" päästä kankaan reunasta, kohdista kangas seuraavaan 
merkkiin.

5. Jos haluat lopettaa 1/4" (6 mm) päässä reunasta, lopeta jalan etummaisen merkin olleessa 
kankaan reunan kohdalla.

6. Jos haluat käyttää kirkasta 1/4" (6 mm) tilkkutyöjalkaa päällitikkaukseen, kohdista 
oikealla oleva ohjain kankaan reunaan. Ompele. Voit käyttää myös käsin ommeltua 
muistuttavaa tikkausta. Lue tällöin ohjeet koneesi käyttö-ohjeesta.
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1/4"

1/4" 1/8"
1/4"

1/4"

TILKKUTYÖT

KIRKAS TIKKAUSJALKA, OMMEL  
SAUMAN KESKELLÄ
412927446
1  2  3  4  5  6  7  

Kätevä jalka ja hyvä näkyvyys, kun tikkaat sauman keskeltä. 
Ohjainmerkit kääntymiseen, etäisyys reunasta 1/4" (6 mm) tai 
1/8" (3 mm). Tilkkutöiden tikkaamiseen, vaateompeluun jne.

1. Tikkaaminen sauman keskellä, ”in the ditch”, tarkoittaa sitä, että ommel tulee sauman keskelle tai 
reunakanttauksen ommelkohtaan. Saumakohdassa on yleensä hieman korkeammalla se puoli, 
jolle saumanvarat on silitetty.

2. Kiinnitä koneeseen kirkas tikkausjalka. Pujota ylälangaksi työn väriin sopiva ompelulanka tai 
läpinäkyvä nailonlanka, puolaan työn vuoriin sopiva tavallinen ompelulanka.

3. Aseta kangas paininjalan alle niin, että jalan keskellä oleva ohjain on sauman keskellä. Ohjain 
asettuu automaattisesti sauman matalammalle puolelle ja ommel tulee täsmälleen sauman 
päälle.

4. Käänny 1/4" (6 mm) päässä reunasta. Pysähdy, kun jalan etummainen merkki on kankaan 
reunassa.

SÄÄDETTÄVÄ TIKKAUSJALKA, OMMEL 
SAUMAN KESKELLÄ
920457096     
1  2  3  4  5  6  7  

920567096

Stitching in the ditch tarkoittaa sitä, että ommel tulee tilkkutyön 
sauman tai kanttauksen keskelle.  Saumassa on yleensä 
kohopuoli, jonne saumanvara on silitetty, ja matala puoli, jonka 
alle saumanvaraa ei ole silitetty.

1.    Kiinnitä koneeseen säädettävä tikkausjalka, ommel sauman keskellä.  Pujota koneeseen 
väriin sopiva lanka tai näkymätön nailonlanka ylälangaksi ja puolaan tavallinen 
ompelulanka. 

2.   Aseta kangas paininjalan alle ja kohdista jalan keskelle oleva ohjain  
      sauman keskelle.  Ohjain asettuu automaattisesti sauman alemmalle puolelle, 
      ommel osuu tilkkutyön tai kanttauksen sauman keskelle.
3.    Jos ommel ei ole saumassa, voit siirtää neulaa enintään kolme askelta vasemmalle tai 

oikealle, jotta ommel osuu oikealle kohdalle.
4.   Kääntyäksesi 6 mm:n päässä lopusta lopeta ompelu, kun jalan etulinja 
      on kankaan reunassa.
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TILKKUTYÖT

SÄÄDETTÄVÄÄ 1/4"  JALKAA JA OHJAINTA
920456096     
1  2  3  4  5  6  7  

920566096

Tilkkujen yhdistäminen: Säädettävä ¼” jalka on suunniteltu, jotta voisit 
ommella tasan 6 mm:n tai niukan 6 mm:n saumanvaran yhdistäessäsi 
tilkkuja.

Tämän jalan neulanreikä on soikea, joten pystyt säätämään neulan 
asemaa. Neulan keskiaseman ja ohjaimen välinen etäisyys on vähemmän 
kuin 6 mm.

1.   Kiinnitä koneeseen säädettävä 1/4" tilkkutyöjalka ja ohjain. *
2.   Valitse suoraommel.
        a.   Jos haluat niukan eli 5,9 mm:n saumanvaran, valitse neula keskellä.
        b.   Jos haluat tasan 6 mm:n saumanvaran, säädä neulan asemaa kaksi askelta oikealle.
3.   Aseta yhdistettävät kankaat oikeat puolet vastakkain paininjalan alle niin, että kankaiden 

reunat ovat jalan ohjaimen kohdalla. 
4.   Ompele palat yhteen ohjaten kankaita niin, että niiden reunat koskettavat ohjainta.
5.   Paina saumanvarat auki.

Huomaa: Kankaan ja langan vahvuudesta riippuen joskus saattaa olla 
tarpeen säätää neulan asemaa, jotta saumanvara olisi juuri haluamasi 
levyinen. Kavenna saumanvara siirtämällä neulaa oikealle ja levennä sitä 
siirtämällä neulaa vasemmalle. Neulaa voi siirtää turvallisesti kolme 
askelta kumpaankin suuntaan, mutta ei enempää.

 * Älä käytä suoraommelpistolevyä tämän ¼” paininjalan ja ohjaimen kanssa. Päällitikkaus: 
Säädettävä 1/4" jalka ja ohjain ovat loistavat myös päällitikkauksessa. Säädä neulan asemaa 
ja sijoita ohjaimen avulla ommel täsmälleen haluamaasi kohtaan blokin, vaatteen tai 
kodintekstiilin päälle. 

1.   Kiinnitä koneeseen säädettävä 1/4" tilkkutyöjalka ja ohjain. *
2.     Valitse suoraommel, kolmoissuoraommel tai käsin ommeltua muistuttava tikkaus. Säädä 

neulan asemaa tarvittaessa.
3.    Aseta työ paininjalan alle niin, että jalan ohjain kulkee sauman keskellä tai kankaan 

reunassa. Ompele.

HUOM: ¼” tilkkutyöjalan punaiset merkinnät ovat apuna kankaan kohdistamisessa 
aloittaessasi ompelun, kulmakohdissa ja lopettaessasi ompelun. 

9
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TILKKUTYÖT

AVOIN APPLIKOINTIJALKA
412800945
1  2  3  4  5  6  7  

920564096

Applikointi satiinisiksakilla, suippo-ompeleet (esim. Pictogram) 
ja koristeompeleet. Tikin pituus ja ommelleveys valinnan mu-
kaan. Kirkas jalka antaa hyvän näkyvyyden työhön. Jalka kulkee 
tasaisesti ompeleiden yli jalan alapuolella olevan uran ansiosta, ja 
avoimesta etuosasta näet työn etenemisen tarkasti.

1. Aseta jalka paikalleen.

2. Valitse koristeommel tai satiinisiksak.

3. Paras tulos syntyy, jos piirrät merkkiviivat kankaalle.

8

KIRKAS, AVOIN APPLIKOINTIJALKA
413031945
1  2  3  4  5  6  7  

Applikointi satiinisiksakilla, suippo-ompeleet (esim. Pictogram) ja 
koristeompeleet. Tikin pituus ja ommelleveys valinnan mukaan. 
Kirkas jalka antaa hyvän näkyvyyden työhön. Jalka kulkee tasaisesti 
ompeleiden yli jalan alapuolella olevan uran ansiosta, ja avoimesta 
etuosasta näet työn etenemisen tarkasti.

1. Aseta jalka paikalleen.

2. Valitse koristeommel tai satiinisiksak.

3. Paras tulos syntyy, jos piirrät merkkiviivat kankaalle.

9
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TILKKUTYÖT

TIKKAUSKEHÄ VAPAASEEN  
KONEOMPELUUN
412538845

Aseta tikkauskehä tilkku- tai kirjontatyön päälle, kun ompelet 
vapaata koneompelua. Kangasta ei pingoteta ompelukehään. 
Kehän alapinta tarttuu kankaaseen ja pitää sen jäykkänä, jolloin 
työtä on kahvojen avulla helppo liikuttaa eri suuntiin.

1. Laske syöttäjä ja aseta paininjalan puristus parsinta-asentoon.

2. Valitse suoraommel tai muu haluamasi ommel.

3. Aseta koneeseen haluamasi vapaa tikkausjalka.

4. Aseta tikkauskehä tilkkutyön tai kankaan päälle.

5. Pidä kiinni kahvoista ja liikuta työtä tasaiseen tahtiin, jolloin ompeleesta tulee 
säännöllinen.

KIRKAS, AVOIN KIEMURAJALKA
412860645 (Liukuva)
1  7    

Ei  
OPAL™ 670 ja 650

Kirkas, avoin kiemurajalka sopii ommeltaessa vapaalla tekniikalla 
painokankaille tai ommeltaessa kiemuratikkausta tilkkutöihin tai 
kirjottuihin tekstiileihin. Se takaa hyvän näkyvyyden työhön.

1. Kiinnitä koneeseen kirkas, avoin kiemurajalka.

2. Designer-mallit; V-valikko. Syöttäjä laskeutuu automaattisesti. Muut mallit; katso 
käyttöohjeesta koneen säätäminen vapaalle koneompelulle.

3. Pujota koneeseen haluamasi ompelu- tai kirjontalangat. 

4. Tikin pituudella ei ole merkitystä, koska syöttäjä on alhaalla ja sinä itse liikutat kangasta. 
Kirkkaan jalan ansiosta on helppo seurata kankaan kuvioita tai kuvion ääriviivoja. 
Ompele aluksi muutama päättelytikki liikuttamatta kangasta.

8 9
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TILKKUTYÖT

AVOIN KIEMURATIKKAUSJALKA
412531045 ( Jousija lka)
1    

AVOIN VAPAAN OMPELUN JOUSIJALKA
413037646 ( Jousija lka)
5  6  7    

Ei  
EMER A LD™ 122, 118 ja 116 koneil le, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Avoin vapaan ompelun jousijalka takaa hyvän näkyvyyden 
ommellessasi tikkauksia tai koristelua vapaalla ompelutekniikalla. 
Koska etuosa on avoin, on helppo tehdä kiemurointia tai 
seurata piirrosviivoja. Jousi estää kangasta nousemasta neulan 
mukana ompelun aikana. Langat eivät katkeile ommellessasi 
erikoislangoilla tai tavallista paksummilla langoilla. Muista käyttää 
aina langallesi sopivaa neulaa.

Sapphire-sarja: Valitse Set-valikosta vapaa ompelu, jousitekniikka. Designer-sarja: Valitse 
Set-valikosta Q-jalka.

1. Irrota istukka ja kiinnitä avoin vapaan ompelun jousijalka.

2. Tee yksi ommel, jolloin alalanka nousee.

3. Laske paininjalka.

4. Ompele tikkaus liikutellen kangasta vapaasti tasaisin liikkein ja sitä nopeammin, 
mitä kovempaa painat jalkasäädintä. Tikin pituus määräytyy ompelu- ja kankaan 
liikuttelunopeudesta.

LIUKUVA JA JOUSITETTU VAPAAOMPELU

8

8 9
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TILKKUTYÖT

LIUKUVA JA JOUSITETTU VAPAAOMPELU
UMPINAINEN JOUSITETTU  
VAPAAOMPELUJALKA
413385645 ( Jousitettu)
5  6  7    

Ei 
EMER A LD™ 122,118 ja 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TR IBUTE™ 140M.

Umpinainen jousitettu vapaaompelujalka takaa hyvän näkyvyyden 
jalan ympärillä vapaan tikkauksen tai ompelun aikana. Jalan 
umpinaisen, pyöreän muodon ansiosta langat ja kankaat eivät 
pääse juuttumaan jalkaan. Jalan pysty- ja vaakasuuntaiset 
merkinnät ohjaavat tarvittaessa ompelua. Jousen toiminta estää 
kankaan nousemisen neulan mukana tikinmuodostuksen aikana, 
mikä ehkäisee langan katkeamista ommeltaessa paksulla tai muulla 
erikoislangalla.

1. Löysää ja irrota paininjalan istukan ruuvi kokonaan ja poista istukka.  Aseta umpinainen 
jousitettu vapaaompelujalka painintankoon ja kiristä ruuvi.  
Vinkki: Laske neulaa hieman, jotta jalan metallinen ohjain on helpompi asettaa 
oikeaan asentoon neularuuvin yläpuolelle.

2. Langoita kone.

3. Valitse suoraommel, neula keskellä.

4. Säädä HUSQVARNA® VIKING® -ompelukone jousitetulle vapaaompeleelle. Laske 
syöttäjä. (Joissakin malleissa kone laskee syöttäjän  automaattisesti.   
Huomaa: Syöttäjän ollessa alhaalla kone ei syötä kangasta. Sinun pitää itse liikuttaa 
kangasta.

5. Ompele yksi tikki, niin alalanka nousee ylös. Pidä kiinni molemmista langanpäistä ja 
aloita ompelemalla muutama tikki samaan kohtaan.

6. Ompele tasaista vauhtia ja liikuta kangasta rauhallisin liikkein. Tikin pituus määräytyy sen 
mukaan, kuinka liikutat kangasta. Käytä ohjaimena jalan punaisia merkkiviivoja. 

8
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Activate:
Free Motion Floating 
or V-menu

TILKKUTYÖT

MUOTOTIKKAUSJALKA
413320245
 7    
Ei  
OPAL™ 670 ja 650.

Muototikkausjalka vapaaompelussa mahdollistaa entistä 
paremman kontrollin ommeltaessa vapaata tikkausta. Kookas 
pohja takaa hyvän kontaktin kankaaseen ja auttaa hallitsemaan 
tikkausta paremmin. Läpinäkyvän pohjalevyn ansiosta näkyvyys on 
360°. Pysty-, vaaka ja ympyrämerkinnät helpottavat tikkauskuvion 
tai kankaan kuvion ääriviivojen seuraamista. Ompele suoria viivoja 
tai seutaa pyöreäreunaisia kuvioita haluttuun suuntaan.

1. Irrota paininjalan istukan ruuvi kokonaan ja irrota istukka. Aseta muototikkausjalka 
painintangon ympärille ja kiinnitä se pakkauksen mukana toimitetulla ruuvilla.

2. Langoita kone.

3. Valitse suoraommel.

4. Säädä ompelukone liukuvalle vapaaompelulle. Syöttäjä laskeutuu automaattisesti. 
Huomaa: Syöttäjän ollessa laskettuna kone ei syötä kangasta. Sinun pitää liikuttaa 
sitä itse.

5. Tee yksi tikki, jolloin alalanka nousee ylös. Pidä kiinni molemmista langoista ja kiinnitä 
langat kankaaseen muutamalla tikillä.

6. Ompele tasaista vauhtia ja liikuta kangasta tasaisella rytmillä. Sinä itse määrität tikin 
pituuden sen mukaan, kuinka nopeasti liikutat kangasta.

7. Ompele tikkauskuvion, applikaation tai kankaan kuvion ympäri koko ajan samalla 
etäisyydellä kuvion reunasta.

8. Tee toinen ommel samalla etäisyydellä ensimmäisestä ompeleesta. Käytä jalan punaisia 
merkkiviivoja apuna, niin ompeleiden etäisyys pysyy koko ajan samana (kuva1).

9. Toista niin monta kertaa kuin haluat luodaksesi haluamasi efektin. 
Huom: Kun ompelet liukuvaa vapaaompelua hitaasti, jalka nousee ja laskee 
jokaisen tikin mukana pitäen kankaan kiinni pistolevyssä tikin muodostumisen 
aikana. Kun ompelet nopeammin, paininjalka liukuu kankaan päällä koko ajan.

8 9
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TILKKUTYÖT
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TILKKUTYÖT

8

DESIGNERTM-KANGASKEHÄN VIIVAINALUSTA 

920631096     

Designer-kangaskehän viivainalusta antaa lisätukea neulan alueen 
ympärille, jotta viivaimet ja muut mallit pysyvät paikoillaan 
ompelun ja tikkauksen aikana. Irrota lisätarvikelokero koneesta ja 
aseta kone Designer-kangaskehän vaunuun.  Kiinnitä viivainalusta 
koneen varren ympärille.

9
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TILKKUTYÖT

VAPAAN OMPELUN VIIVAINJALAN
920508096

BR ILLI A NCE -sarja, DESIGNER SAPPHIRETM 85  

Vapaan ompelun viivainjalan avulla voit ommella kaunista vapaata 
tikkausta viivainmallien kanssa.  Täysin pyöreän muodon ansiosta 
voit ommella jatkuvasti 6 mm:n (1/4”:n) etäisyydellä viivainmallin 
reunoista.  Jalan punaiset merkinnät osoittavat jalan keskikohdan, 
mikä helpottaa jalan ja viivaimen linjaamista ommeltaessa.  Jalan 
etuosassa ja sivulla olevat leikkaukset helpottavat näkemistä 
suoraan neulaan asti.
1. Irrota paininjalan istukan ruuvi kokonaan ja irrota istukka.  Aseta vapaan ompelun 

viivainjalka painintangon ympärille ja kiinnitä se ruuvilla.

2. Langoita kone.

3. Valitse suora ommel.

4. Aseta koneesi vapaaompelun viivainjalan käyttötilaan.  Syöttäjä laskeutuu 
automaattisesti.  

Huomaa: Syöttäjän ollessa laskettuna kone ei enää syötä kangasta.  Sinun täytyy liikuttaa 
kangasta itse. 

5.  Aseta kangas jalan alle ja laske jalka.

6. Ompele yksi tikki, jolloin alalanka nousee.  Pidä kiinni molemmista langoista ja 
kiinnitä langat ensin kankaaseen muutamalla tikillä. 

7. Liu’uta viivaimen reuna jalkaan asti. Paina viivainta riittävästi sormenpäillä, jotta voit 
liu’uttaa jalkaa varovasti reunaa pitkin ilman, että viivain liikkuu. 

8. Ompele viivaimen reunaa pitkin.  Kun olet reunan lähellä, pysäytä kone, nosta 
paininjalka ja liu'uta viivain paikalleen, jotta voit jatkaa mallin ompelemista.  

9. Kun vaihdat paikkaa, pysäytä kone ja asettele viivain uudelleen. Ompele tarvittavaan 
suuntaan viivaimen seuraamiseksi.  

8 9



KIRJONTA



77

KIRJONTA

KIRJONTA

HUSQVARNA® VIKING® -ompelu- ja kirjontakoneiden tulo markkinoille on avannut 
uusia mahdollisuuksia yksilölliseen koristeluun ja antanut mahdollisuuden luoda 
ainutkertaisia ja uniikkeja vaatteita ja kodintekstiilejä. Käy paikallisessa HUSQVARNA® 
VIKING® -liikkeessä tutustumassa kauniisiin kirjontakuvioihin. Käy myös osoitteessa 
www.myembroideries.com, jossa näet tuhansittain kauniita kuvioita. Löydät sopivan 
kuvion jokaiseen projektiisi! Jos haluat luoda aivan omia kuvioita, käytettävissäsi on 
HUSQVARNA® VIKING® -kirjontaohjelmisto, jonka avulla voit suunnnitella täysin 
ainutkertaisia kuvioita.

NAUHAKIRJONTALAITE
920562096     

DESIGNER EPICTM

Todellinen innovaatio kotikirjontakoneisiin. Valinnaisen nauha-
kirjontalaitteen avulla DESIGNER EPIC™ 2 -ompelu- ja kirjon-
takone ohjaa nauhaa ja kiinnittää sen kirjontatilassa. Nauhan 
lisääminen kirjontakuvioihin ei ole koskaan ollut helpompaa!

• 360º kierto

• Mahtuu enintään 8 m nauhaa

• Helposti säädettävissä eri nauha leveyksien kanssa.

9
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A. B. 

C. D. E. 

KIRJONTA

HUOVUTUSKIRJONTASETTI
920402096

Sopii   
DESIGNER DI A MOND™ sarja, DESIGNER RUBY ™ sarja, 
DESIGNER TOPA Z™ sarja

920617096

HUSQVARNA® VIKING® -huovutuskirjontasetin avulla voit luoda 
ihastuttavia huovutuskirjontakuvioita. Efekti syntyy kirjottaessa 
ilman lankaa erikoisneulalla, joka huovuttaa kuidut yhteen. 
Koristeen ilme muuttuu täysin käyttämällä erilaista kangasta/villaa.

Sisällys
A. Huovutusjalka 

B. Huovutuspuola

C. Huovutusneulan pistolevyn suojus

D. Huovutusneulat (5 kpl)

E. Ruuvi

KANKAAT

Lähes kaikenlaisia kankaita voidaan huovuttaa huovutuskirjontasetin tarvikkeiden avulla, 
mutta joidenkin kankaiden ominaisuudet tuottavat paremman lopputuloksen koristeltuina 
tai pestyinä.

Suosittelemme luonnonkuitumateriaaleja, kuten villaa ja huovutusvillaa. Tähän 
tekniikkaan sopivat parhaiten nukkapintaiset tai karheat kankaat.

Nukkapinta tarttuu parhaiten luonnonkuituiseen, nukkapintaiseen tai sekoitekankaaseen.

Vältä tekokuituja ja sileäpintaisia kudottuja kankaita.

Huovutusefekti on erilainen eri kankailla. Kokeile tekniikkaa ensin kangastilkulle.

PINGOTTAMINEN

Kirjottaessa huovutusneulalla ei käytetä lankaa. Kangas pingotetaan oikea puoli alaspäin. 

Kirjottaessa erillisiä kuvioita tai käytettäessä hahtuvavillaa tarvitaan vesiliukoista 
tukimateriaalia. 

8
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KIRJONTA

HUOVUTUSTEKNIIKAT

Voit ladata kolme kuviota verkkosivulta www.husqvarnaviking.com.   
Ne edustavat eri huovutustekniikoita: itsenäinen kuvio, yksikerroksinen  
ja monikerroksinen kirjonta.  

Lataa kuviot verkkosivulta 
www.husqvarnaviking.com  
Etsi Huovutuskirjontasetti. Lataa kuviot napsauttamalla linkkiä.

1.  Itsenäinen kuvio

2.  Yksikerroksinen kirjonta

3.  Monikerroksinen kirjonta

2. Yksikerroksinen kirjonta

3. Monikerroksinen kirjonta

1. Itsenäinen kuvio
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HATTULISÄTARVIKE
920485096      

Tämän lisätarvikkeen avulla voit kirjoa monogrammeja lippiksiin, 
hattuihin ja 

muihin projekteihin. Kiinnitä lippiskehä 180 x 130 mm:n metal-
likehään, niin voit kirjoa kirjaimia, logoja ja muita kuvioita.

Käytä metallikehän kanssa

KIRJONTA

SUURI METALLIKEHÄ 240 X 150MM
920438096     
Ei  
TOPAZ™ 40, 30, 25, 20.

METALLIKEHÄ 180X130MM
920362096     

PIENI METALLIKEHÄ 100X100MM
920439096     
Ei  
TOPAZ™ 20 or 30.

Sopii malleihin  
DESIGNER EPIC™, DESIGNER DI A MOND™, RUBY ™,
BR ILLI ANCE™ -SARJOIHIN, TOPA Z™ SARJA AN.

Jotkut kankaan ovat vaikeampia pingottaa kehään kuin toiset tai ne 
vahingoittuvat normaalissa pingottamisessa kehien osien välissä. 
Vaikeita pingotettavia ovat myös erityisen paksut tai liukkaat kankaat 
tai valmiit vaatteet, joissa on saumoja, nappeja tai niittejä. Metal Hoop 
180x130mm on ratkaisu näihin ongelmiin!

Kun haluat kirjoa peittoihin tai projekteihin, joiden takapuolelle et 
halua jäävät tukimateriaalien jäämiä, Metal Hoop on ratkaisu! Myös 
useiden kuvioiden kirjominen peräkkäin tai jatkuvien kirjontojen 
valmistus on myös helppoa sen avulla, poista vain magneetit, siirrä 
kangasta ja kirjo!
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KIRJONTA

SETTI, 4 MAGNEETTIA
620132696
Sopii  
METALLIKEHÄLLE

Lisätarvikkeena on saatavana 4 magneetin l isäpakkaus. Nii l lä 
voit k iinnittää kankaan napakammin kehä l le si l loin kun et 
käytä tarrapintaista tukikangasta.

Huomaa: Enintään 8 magneettia voi käyttää kerra l la.

VARO: MAGNEETTI KENTÄT VOIVAT OLLA 
HAITALLISIA SYDÄMENTAHDISTIMEN K ÄY TTÄJILLE. 
SY DÄ MENTAHDISTIMEN K ÄY TTÄJIEN PITÄ Ä 
PYSY TELL Ä VÄHINTÄ Ä N 30 CM:N PÄ ÄSSÄ

METALLIKEHÄN KANKAANOHJAUSSETTI
920509096     

Kaikenkokoisille metallikehille

Nämä hyödylliset ohjaimet on helppo kiinnittää kaikkiin 
metallikehiimme, ja ne pitävät muun kankaan pois tieltä kirjonnan 
aikana. Käytä ohjaimia pienen metallikehän (nro 920439096) 
kanssa, koska ne pitävät ylimääräisen kankaan pois tieltä.

MEGA QUILTERS HOOP
920563096    
Sopii  
DESIGNER EPIC TM, DESIGNER EPIC 2TM

260 × 260 Mega Quilters Hoop tarjoaa erittäin suuren kehän, 
joka sopii erinomaisesti kirjontakuvioiden ompelemiseen 
tilkkutöissä.  Mukana toimitetaan kehäpidikkeet, jotka auttavat 
pitämään sen paikallaan.  Kirjonta-alue näkyy sisäkehässä, mikä 
helpottaa kankaan pingottamista.   
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DESIGNER™ Majestic Hoop

920222096    
14 1/6" x 13 3/4" (360 x 350 mm)

200 X 200 DO ALL 
QUILTER'S HOOP

920264096     
8" x 8" (200 x 200 mm)

MEGA ENDLESS HOOP

920307096     
10 1/4" x 6" (260 x 150 mm)

DESIGNER™ Jewel Hoop

412968501     
9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)

DESIGNER™ Royal Hoop

412944501    
14 1/6" x 8" (360 x 200 mm)

DESIGNER™ Crown Hoop 

413116501     
10 1/4" x 8" (260 x 200 mm)

DESIGNER™ Imperial Hoop

68000057     
14 1/6" x 10 1/4" (360 x 260 mm)

KIRJONTA

KEHÄT MINISTÄ MAJESTIC-KEHÄÄN
Kauniiden kirjontakuvioiden ompeluun on tarjolla erikokoisia kehiä pienistä kehistä aina 
suurimpaan Majestic-kehään asti. Saat parhaan tuloksen, kun valitset kirjontakuvion kokoon 
nähden pienimmän mahdollisen kehän. Minikehä sopii lasten- ja nukenvaatteiden kirjontaan ja 
Majestic-kehä taas suurten sisustus- ja vaatetustekstiilien kirjontaan.
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SMALL SQUARE 
HOOP

920334096    
3" x 3" (80 x 80 mm)

TEXTURE HOOP  

920225096    
6" x 6" (150 x 150 mm)

DO ALL QUILTER'S 
HOOP

920115096    
6" x 6" (150 x 150 mm)

5" X 7" DESIGN HOOP

920644096    
5" x 7" (180 x 130 mm)

STANDARD HOOP

412527401    
4" x 4" (100 x 100 mm)

MINI EMBROIDERY 
SPRING HOOP

412573901    
17/13" x 17/13" (40 x 40 mm)

DESIGNER™ SPLENDID  
SQUARE HOOP

412968201    
4 9/13" x 4 9/13" (120 x 120 mm)

ENDLESS 
EMBROIDERY HOOP II

920310096    
7" x 4" (180 x 100 mm)

LARGE METAL HOOP

920438096    
9 - 6/13" x 6" (240 X 150 mm)

MEDIUM METAL HOOP

920362096    
5" x 7" (180 x 130 mm)

SMALL METAL HOOP

920439096    
4" x 4" (100 x 100 mm)

200 X 200 QUILTER'S 
METAL HOOP

920597096     
8" x 8" (200 x 200 mm) KIRJONTA
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KIRJONTA

1. 920644096

DESIGNER DIAMOND Royal™ 
DESIGNER DIAMOND deLuxe™ 
DESIGNER DIAMOND™        
DESIGNER BRILLIANCE™ 80

DESIGNER EPIC 2™
DESIGNER EPIC™

SUURIN KIRJONTA-ALA 360 x 350 mm 360 x 350 mm

KIRJONTAKEHÄT KEHÄN KOKO
920222096  
DESIGNER™ Majestic Hoop

 14 1/6" x 133/4"  
 (360 x 350 mm) X X

68000057  
DESIGNER™ Imperial Hoop

 14 1/6" x 101/4"  
 (360 x 260 mm) X

412944501  
DESIGNER™ Royal Hoop

 14 1/6" x 8"  
 (360 x 200 mm) X X

413116501  
DESIGNER™ Crown Hoop

 10 1/4" x 8"  
 (260 x 200 mm) X X

920563096  
MEGA QUILTERS HOOP

10 1/4" x 10 1/4"  
(260 x 260 mm) X

920307096  
MEGA ENDLESS HOOP

 10 1/4" x 6"  
 (260 x 150 mm) X X

920264096  
200 X 200 QUILTER'S HOOP

 8" x 8"  
 (200 x 200 mm) X X

412968501  
DESIGNER™ Jewel Hoop

 9 6/13" x 6"  
 (240 x 150 mm) X X

920438096  
LARGE METAL HOOP

 9 6/13" x 6"  
 (240 x 150 mm) X X

920362096  
MEDIUM METAL HOOP

 5" x 7"  
 (180 x 130 mm) X X

920439096  
SMALL METAL HOOP

 4" x 4"  
 (100 x 100 mm) X X

920310096  
ENDLESS EMBROIDERY HOOP II

 7" x 4"  
 (180 x 100 mm) X X

412968201  
DESIGNER™ Splendid Square Hoop

 4 9/13" x 4 9/13"  
 (120 x 120 mm) X X

920334096  
SMALL SQUARE HOOP

 3" x 3"  
 (80 x 80 mm) X X

920225096  
TEXTURE HOOP

 6" x 6"  
 (150 x 150 mm) X X

920115096  
DO ALL QUILTER'S HOOP

 6" x 6"  
 (150 x 150 mm) X X

920644096 
5" X 7" DESIGN HOOP

 5" x 7"  
 (180 x 130 mm) X X

412527401  
STANDARD HOOP

 4" x 4"  
 (100 x 100 mm) X X

412573901  
MINI EMBROIDERY SPRING HOOP

 1 7/13" x 1 7/13"  
 (40 x 40 mm) X X

KEHIEN JA KONEIDEN YHTEENSOPIVUUS
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KIRJONTA

DESIGNER RUBY Royal™              
DESIGNER RUBY deLuxe™  
DESIGNER RUBY™ 
DESIGNER TOPAZ™ 50, 30

DESIGNER TOPAZ™  
40, 25

DESIGNER TOPAZ™ 20 DESIGNER™ SE LE 
DESIGNER™ SE 
DESIGNER™ I, II 
QUILT DESIGNER™ II 
PLATINUM™ 955E

JADE™ 35 

360 x 200 mm 260 x 200 mm 240 x 150 mm 240 x 150 mm 240 x 150 mm

X

X X

X X

X X

X X X X

X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

KEHIEN JA KONEIDEN YHTEENSOPIVUUS

(sulkee pois 
TOPAZ™ 30)

(sulkee pois 
TOPAZ™ 30)
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KIRJONTA

PIKAKIINNITETTÄVÄ KIRKAS  
KIRJONTAJALKA R
412849801
1    

Ei  
1200, 1100, 1090, 1070, 1070S, 1050. 

Pikakiinnitettävä kirkas kirjontajalka R on tarkoitettu vapaaseen 
koristeompeluun sekä kirjontaan. Läpinäkyvyyden ansiosta työn 
etenemistä on help-po seurata.

7 8 9

AUTOMAATTINEN Q -JALKA
68017593
  

413192045

 
Ei 
OPAL™ 670 ja 650

Automaattista Q-jalkaa käytetään kirjontaan ja vapaaseen 
ompeluun, tilkkutöihin ja erittäin paksujen tai pehmeiden 
kankaiden kirjontaan. Vaihda koneeseen automaattinen Q-jalka 
ommellessasi vapaata tikkausta paksuun vanuun, vapaata ja 
kuviokirjontaa pehmustetulle kankaalle, paksuja froteepyyhkeitä 
ja silloin, kun ommeltavalla alueella on paksua kirjontaa tai 
koristenauhoja.

7

8 9
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KIRJONTA

LEIKEKIRJONTANEULASETTI
920268096 
1  6  7  

K irjontakoneil le

HUSQVARNA® VIKING® -leikekirjontaneulaseti avulla on helppo 
luoda leikekirjontakuvioita. Tämä setti auttaa sinut alkuun!

Sisältö: -leikekirjontaneuloja, monitoimityökalu/nappilusikka, 
opastusvideo-CD, kirjontakuvioita sekä lisää vinkkejä ja 
inspiraatiota, joiden avulla pääset alkuun.

8 9





MUUT TARVIKKEET
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MONITOIMIJALKASÄÄDIN
920561096     

Ohjaa koneen useita toimintoja, kuten langankatkaisua, päättelyä ja taakse-

syöttöä ilman että joudut irrottamaan käsiäsi projektista.

3 mukautettavaa toimintokytkintä
   • 2 sivuvipua
   • 1 kosketuspainike
Viisi ompelukoneen ohjelmoitavaa toimintoa:
   • Paininjalan nostin
   • Sakset
   • Taaksesyöttö
   • Päättely
• Kuvion alku/uudelleenkäynnistys
• Erillinen neula ylös/alas -toiminto
• Erikoispitkä 2,5 m:n USB-kaapeli erilaisiin ompeluasentoihin
• Ergonominen design
• Kumitettu pohja pitää koneen paikallaan

MUUT TARVIKKEET

MUUT TARVIKKEET

HUSQVARNA® VIKING® on kehittänyt joukon erikoislisätarvikkeita, jotta ompelutyösi 
sujuisi vieläkin helpommin. Erikoisneulat, pistolevyt, puolat ja monet muut tarvikkeet 
säästävät aikaasi ja takaavat samalla moitteettoman lopputuloksen.

NAPPILUSIKKA
413105601
1  2  3  4  5  6  7  

Nappilusikan avulla voit luoda lankavarren ommellessasi nappia 
paikalleen. Nappilusikan päät ovat erivahvuiset ja niillä syntyy 
erivahvuisia varsia. Nappilusikkaa voi käyttää myös ommeltaessa 
paksujen saumojen yli paininjalan puristuksen tasapainottamiseksi.

1. Aseta nappilusikka napin ja kankaan väliin.

2. Seuraa napinompeluohjetta ja ompele nappi paikalleen.

8

9

9
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VÄRILLISET PUOLAT, 20 KPL
413198445     
5  6  7    

Ei EMER A LD™-sarja, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.

4 eri puolavärin avulla voit järjestellä erikoislankatyypit.

NEULAN TURVASUOJUS
413137545     
5  6  7    

Ei Varten 
EMER A LD™ sarja, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Neulan turvasuojus on toiminto, jota käytetään ompelun aikana. 
Metallinen suojus on kiinnitetty paininjalan tankoon niin, että 
neulan tahaton koskettaminen estyy.

KAHDEKSAN LANKARULLAN TELINE
920505096     
7  8     

Napsahtaa kiinni koneeseen, lankatapit kahdeksalle lankarullalle. 
Lankatapit on numeroitu kirjonnan värinvaihtoja varten.

KAHDEKSAN LANKARULLAN TELINEEN 
PIDEKKEET
920515096     
8     

Jos sinulla jo on HUSQVARNA®  Viking® -lankateline kahdeksalle 
rullalle ja ostit juuri Designer Epicin™, niin ei hätää. Näiden 
pidikkeiden avulla voit kiinnittää lankatelineen koneen taakse.

VÄRILLISET PUOLAT, 20 KPL, VERSIO 2
920364096     
5  6  7    

Ei EMER A LD™-sarja, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.

4 eri puolavärin avulla voit järjestellä erikoislankatyypit..

9

9

MUUT TARVIKKEET
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MUUT TARVIKKEET

SINISET PUOLAT, 8 KPL
920434096     

8 eri puolavärin avulla voit järjestellä erikoislankatyypit. 

PUOLAT, 10 KPL
412061245      
2  3  4   Old style

412097545     
1  New style

413182545     
5  6  7   Green 

Ei Varten  
EMER A LD™ sarja, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 
145M, JADE™ 35, 20. 

MUOVIPUOLAT, 15 LUOKKA
68001389
Ei  
EMER A LD™ 122, 118, 116, 203, TR IBUTE™ 140M 145M, 
EDEN ROSE™ 250M, DESIGNER JADE™ 35 and JADE™ 20.

68000175
Ei  
EMER A LD™ 203, 183 A ND H-CL ASS™ 100Q.

LANGOITETUT PUOLAT
140000746    
7  PL ATINUM™ MN 1000    

Valkoinen 144kpl laatikko

68008984     
7  PL ATINUM™ MN 1000     

Musta 144kpl laatikko

920535096

       
Valkoinen, 10kpl

920536096

Musta 10kpl

8 9

8 9

8 9
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MUUT TARVIKKEET

L ANKAVERKKO
412397701 

1  2  3  4  5  6  7  

PAININJAL AN  
ISTUKKA
412616145

5  6  7   
Ei  
EMER A LD™-sarja l le, 
EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

MEGALANKATELINE
413108301
1  2  3  4   

sopii  
DESIGNER DIAMOND™ sarjan koneille, DESIGNER RUBY ™ 
sarjan koneille, DESIGNER TOPA Z™ sarjan koneille,  
SAPPHIR E™ sarjan koneille, OPAL™ sarjan koneille, EDEN 
ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, DESIGNER SAPPHIRE™85.

MAGNEETTINEN SAUMANOHJAIN

920506096    
      

DESIGNER DI A MOND™ sarja,  
DESIGNER RUBY ™ sarja,  
DESIGNER TOPA Z™ sarja,   
SAPPHIR E™ sarja, BR ILLI A NCE™ 
sarja, DESIGNER SAPPHIRE™85.

Tämä helppokäyttöinen saumanohjain 
napsahtaa kiinni pistolevyyn jalan 
jommallekummalle puolelle ja auttaa sinua 
ompelemaan tarkoilla saumanvaroilla ja suorin 
ompelein. Käytä pistolevyn merkintöjä apuna 
kiinnittäessäsi magneettisen saumanohjaimen.

8 9

8
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MUUT TARVIKKEET

SUORAOMMELPISTOLEVY,  
TUUMAMERKINNÄT

68003153
Sopii  
DESIGNER DIAMOND™ sarjan koneille, 
DESIGNER RUBY ™ sarjan koneille,  
DESIGNER TOPA Z™ sarjan koneille,  
SAPPHIR E™ sarjan koneille, OPAL™ sarjan 
koneille, EDEN ROSE™ 250C,  
TRIBUTE™ 140C.

SIKSAKPISTOLEVY, 
TUUMAMERKINNÄT

412964207
Sopii  
DESIGNER DIAMOND™ sarjan koneille, 
DESIGNER RUBY ™ sarjan koneille,  
DESIGNER TOPA Z™ sarjan koneille,  
SAPPHIR E™ sarjan koneille, OPAL™ sarjan 
koneille, EDEN ROSE™ 250C,  
TRIBUTE™ 140C.

SIKSAKPISTOLEVY, 
TUUMAMERKINNÄT

413339345
Sopii 
H CLASS ™ 100Q
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SAUMURI OMPELU JA KORISTELU

HUSKYLOCK™ S25
Huippusaumuri SEWING ADVISOR™ -ompeluoppaalla. 
Koneessa on 25 ommelta mukaanlukien 5-, 4-, 3- 
ja 2-lankaiset ompeleet, 5-lankainen varmuustikki, 
3kpl:tta peitetikkejä ja ketjutikki sekä automaattinen 
differentiaalisyöttö ja paljon muuta. HUSKYLOCK™ 
S25 koneessa on suuri ompelutila, graafinen näyttö, info-
järjestelmä, kaksi LED-valoa ja langoitus opas. Lisätaso 
kuuluu vakiovarusteisiin.

HUSKYLOCK™ S21
4-, 3- ja 2- lankaisia ompeleita 21 kappaletta sisältäen 3 
peitetikkiä ja ketjutikin. HUSKYLOCK™ S21 koneessa 
on esisäädetyt langankiristykset kaikille ompeleille, 
langankiristyksen vapautus ja langoitusopas. Lisätaso kuuluu 
vakiovarusteisiin.

HUSKYLOCK™ S15
4-, 3- ja 2- lankaisia ompeleita 15 kappaletta, 
differentiaalisyöttö, vapaavarsi ja säädettävä langankireys, 
leikkuuleveys ja paininjalanpuristus.



99AMBER™ S|100
4, 3, 2 thread capability with 16 different stitches to help 
you complete any project. Both the left and right front 
covers open to provide complete access to the looper area, 
making it super easy to thread. The Differential Feed gives 
you perfectly even seams - no stretching or distortion on 
knits or puckering of finer fabrics, and it can also be used for 
gathering.

AMBER™ AIR S|400
One-Touch Air -langoitus saumuri, jossa on ilmalangoitus 
siepparit, sisäänrakennettu langoitin, differentiaalisyöttö, 
säädettävä tikin pituus, leikkuuleveys ja paininjalan puristus, ja 
4-,3-, 2-lankainen ompelu.

AMBER™ AIR S|600
Explore more projects effortlessly with the  
AMBER™ Air S|600 coverlock machine. Its innovative 
technology can lead you anywhere with top features 
including One-Touch Electronic Air-Threading Loopers, 
Color Touch Screen, Exclusive SEWING ADVISOR, LED 
Lighting, and more!

SAUMURI OMPELU JA KORISTELU
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SAUMURI OMPELU JA KORISTELU

Saumuri täydentää ompeluhuoneesi varustuksen.HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ 
ompelee sauman, leikkaa kankaan ja huolittelee reunat yhdellä askeleella, nopeasti ja tarkasti. 
Tarjolla on myös runsaasti luovia ja koristeellisia saumuritekniikoita. HUSKYLOCK™ 
-lisätarvikkeiden avulla ompelet monet erikoistekniikat. Helmijalalla, poimutusjalalla tai 
terejalalla ompelet työhösi kauniita katseenvangitsijoita.

NYÖRIJALKA SIIMANOHJAIMELLA
620097296 
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 ja s25 koneisiin.  

Ställä nyörijalalla koristeellisen aaltoreunan ompeleminen 
on helppoa. Pehmeästi aaltoileva reuna viimeistelee ihanasti 
morsiushunnut, luisteluasut, balettipuvut ja muut käsityöt.

Huom: Paras tulos syntyy, kun kangas on joustavaa. Jos kankaassa ei ole joustoa, leikkaa se 
vinoon langansuuntaan.

1. Säädä saumuri 3-lankaiselle kiertopäärmeelle.

2. Kiinnitä koneeseen nyörijalka siimanohjaimella.

3. Pujota 0,3 mm:n nailonsiima tai vastaava jalan aukosta sisään. Kiertopäärme peittää siiman 
ompelun aikana.

4. A loita ompelu hitaasti. Tarkista, että siima jää piiloon ompeleen alle. 

Vinkki: * Saat väriikkäänä hohtavan reunan, kun käytät ylä- ja alasieppareissa eri 
väristä kirjontalankaa nro 40.

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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SAUMURI OMPELU JA KORISTELU

KORISTENYÖRIJALKA
620117396 
Sopii  
HUSKYLOCK™ s15 koneeseen.

Tätä jalkaa käytetään enintään 1,0 mm paksuisten nyörien 
ompelemiseen (punosnauhat, nailonnauhat). Tuloksena 
on aaltoileva tai jäykempi päärme (esim. hääpukuihin, 
verhokappoihin).

Koneen valmistelu

• Neula:  Oikea neula

• Tikkityyppi:  Kaksilankainen alasieppaajalangan kiertopäärme tai kolmilankainen  
 yläsieppaajalangan kiertopäärme.

• Tikin pituus:  2 mm

• Diff.syötön vipu:  Normaali asento

• Yläterä:  Työasento

Ompelu

1. Aseta kangas paininjalan alle.

2. Langoita punosnauha (tai nailonnauha) paininjalan loven (A) kautta ja ohjaimen (B) alta.

3. Koeompele kangaspalalle ennen kuin aloitat varsinaisen ompelutyön.

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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SAUMURI OMPELU JA KORISTELU

KUMINAUHAJALKA 
620117896 
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 ja s25 koneisiin.

Kuminauhajalka ohjaa ja venyttää kapeaa kuminauhaa (6-12mm) 
ommellessasi sitä kiinni kankaaseen. Se on hyvä apuväline 
ommellessasi kuminauhaa liikunta-asuihin, alusvaatteisiin ym.

1. Säädä saumuri haluamallesi ompeleelle.

2. Löysää kuminauhajalan edessä olevaa ruuvia, jotta rullan kiristys vapautuu. Pujota 
kuminauha jalkaan.

3. Napsauta jalka paikalleen ja vedä kuminauhaa sen verran, että se ulottuu jalan taakse.

4. Kiristä ruuvi niin, että kuminauha venyy. 

5. Käännä käsipyörää ja ompele kuminauhan pää muutamalla tikillä kiinni.

6. Vie kangas paininjalan alle ja ompele kuminauha kiinni kankaaseen. 

7. Tarkista ommel ja säädä kireyttä tarvittaessa

Huom: Säädä kuminauhan kiristystä: 

• Lisää kiristystä kääntämällä 
kiristysruuvia oikealle.

• Vähennä kiristystä kääntämällä ruuvia 
vasemmalle.

• Varo venyttämästä kangasta ompelun 
aikana.

KUMINAUHAJALKA
620116796 
Sopii  
HUSKYLOCK™ s15 koneeseen.

Tätä jalkaa käytetään kuminauhan kiinnittämiseen vaatteeseen, 
kuminauhan kireyttä voidaan säädellä tarpeen mukaan. Jalkaa voidaan 
käyttää myös joustoa estävän nauhan kiinnittämiseen.

Koneen valmistelu

• Neula:  Vasen tai oikea, tai sekä vasen että oikea.

• Tikkityyppi:  3-lankainen yliluottelutikki tai 4-lankainen yliluottelutikki.

• Tikin pituus:  3-5 mm

• Diff. syötön vipu:  Normaali

• Yläterä:  Työasento tai pois käytöstä

Ompelu

1. Ennen kuin liität paininjalan koneeseen, vie kuminauha ompelujalan läpi ja säädä jousto 
säätöruuvilla (A).

2. Liitä paininjalka koneeseen.

3. Ompele 2-3 pistoa samalla kun vedät kuminauhasta kevyesti koneen takaosaa kohti.

4. Jatka kuminauhan ompelemista kankaaseen ja vedä samalla kevyesti kuminauhan päästä.

Niin kauan kuin tavaraa riittää

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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SAUMURI OMPELU JA KORISTELU

PIILO - OMMEL- & PITSIJALKA
620117796 
Sopii 
HUSKYLOCK™ s21 ja s25 koneisiin.

Piilo-ommeljalalla on helppo ommella näkymättömiä päärmeitä 
ja kiinnittää pitsiä. Päärme ommellaan, huolitellaan ja leikataan 
yhdellä askeleella.

Piilo-ompeleen ohje:

1. Säädä saumuri haluamallesi ompeleelle.

2. Kiinnitä piilo-ommeljalka saumuriin.

3. Käännä ja silitä käänne paikalleen. Käännä käänne takaisinpäin 
kankaan oikeaa puolta kohti. Jätä reunaan noin 6 mm. (Katso 
kuvaa.)

4. Vie työ paininjalan alle niin, että taite on jalan ohjainta vasten.

5. Löysää ohjainruuvia ja säädä ohjainta niin, että neula juuri ja 
juuri tarttuu kankaan taitteeseen.

6. Ohjaa kangasta ompelun aikana ja huolehdi siitä, että kangas on 
koko ajan ohjainta vasten.

7. Avaa taitos ja silitä kevyesti nurjalta.

8. Kokeile ommelta tilkulle ennen varsinaisen työn aloittamista.

Pitsinkiinnitysohje:

1. Säädä saumuri haluamallesi ompeleelle.

2. Kiinnitä piilo-ommeljalka saumuriin.

3. Pane pitsin nurja puoli kankaan oikeaa puolta vasten. 

4. Vie kangas ja pitsi paininjalan alle niin, että kangas ulottuu 
ohjaimen oikealle puolelle. Pitsin reuna kulkee ohjaimen 
vasenta puolta pitkin.

5. Löysää ohjainruuvia ja säädä ohjainta niin, että neula juuri ja 
juuri tarttuu pitsin reunaan.

6. Ohjaa kangasta ompelun aikana ja huolehdi siitä, että pitsin 
reuna on koko ajan ohjainta vasten.

7. Kun ommel on valmis, avaa pitsi. Käännä saumanvara nurjalle ja 
silitä. 

8. Jos kiinnität välipitsiä, ompele toinen reuna samoin.

PIILO-OMMELJALKA
620117096   
Sopii 
HUSKYLOCK™ s15 koneeseen.

Tämä jalka on tarkoitettu neuleiden hihansuiden ompeluun ja 
helmojen piilosaumaukseen. 

Koneen valmistelu

• Neula:  Oikea neula

• Tikkityyppi:  3-lankainen yliluottelutikki tai 3-lankainen tasosauma

• Tikin pituus:  4-5 mm

• Diff.syötön vipu:  Normaali

• Yläterä:  Työasento

Ompelu

1. Taita kangas kuvan mukaan ja aseta se paininjalan alle.

2. Avaa ruuvia (A) ja sovita reunanohjain niin, että neula läpäisee kankaan läheltä taitettua 
reunaa.

3. Ohjaa kangasta kevyesti ompelun aikana niin, että neula läpäisee kankaan aivan taitteen 
reunasta.

Niin kauan kuin tavaraa riittää

Niin kauan kuin tavaraa riittää



104

SAUMURI OMPELU JA KORISTELU

TEREJALKA
620117596   
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 ja s25 koneisiin.

Terejalan avulla on helppo ommella sauman keskelle tai työn 
reunaan koristetere, joka antaa työlle viimeistellyn ilmeen. 
Nauha ommellaan kahden kangaskerroksen väliin yhdellä 
askeleella. Jalan alla olevan uran ansiosta nauhaa on helppo 
ohjata. Voit myös itse valmistaa terenauhan haluamastasi 
kankaasta. Terejelan avulla on helppo päällystää nyöri kankaalla 
ja ommella se sauman keskelle. Työhösi tulee ammattimainen 
ilme!

1. Säädä saumuri haluamallesi ompeleelle.

2. Kiinnitä terejalka saumuriin.

Tereen ompelu sauman keskelle:

3. Aseta tere kankaan oikealle puolelle sauman kohdalle. Pane toinen kangas sen päälle niin, 
että kankaiden oikeat puolet ovat vastakkain.

4. Vie kankaat ja niiden välissä oleva tere jalan alle niin, että tereen nyöri kulkee jalan 
alapinnalla olevassa urassa. 

5. Ompele tere sauman sisään.

6. Jalassa oleva ura ohja terenauhaa ompelun aikana.
Tereen valmistaminen omasta kankaasta:

7. Leikkaa kankaasta poikittain tai vinoon langansuuntaan niin leveä kaitale, että se peittää 
nyörin + saumanvarat.

8. Aseta nyöri kankaan nurjalle puolelle ja kiedo kangas nyörin ympäri.

9. Vie kangas ja sen välissä oleva tere jalan alle niin, että tereen nyöri kulkee jalan alapinnalla 
olevassa urassa.

10. Ompele. Jalan ura ohjaa nyöriä ompelun aikana. 

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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SAUMURI OMPELU JA KORISTELU

HELMIJALKA
620117496  
Sopii 
HUSKYLOCK™ s21 ja s25 koneisiin.

Helmijalka ohjaa helminauhaa jalassa olevaa kanavaa pitkin niin, 
että nauha on helppo kiinnittää vaatteeseen tai kankaaseen.

1. Säädä saumuri haluamallesi ompeleelle.

2. Vie helminauha jalan pohjassa olevaan kanavaan.

3. Kiinnitä helmijalka saumuriin.

4. Ompele kaksi ensimmäistä tikkiä kääntämällä käsipyörää, kunnes helminauhan pää pysyy 
paikallaan.

5. Ompele helminauha kankaan reunaan niin, että vain hiukan kangasta leikataan ompelun 
aikana pois. Voit myös ommella helminauhan taitteelle leikkaamatta lainkaan.

Huom: Neulan tulee mennä sisään noin 1,5 mm:n päästä kankaan reunasta.

SAUMANAUHAJALKA
620116996  
Sopii  
HUSKYLOCK™ s15 koneeseen.

Tämä paininjalka soveltuu koristenauhan ompelemiseen kahden 
kangaskerroksen väliin.

Koneen valmistelu

• Neula:  Vasen tai sekä vasen että oikea

• Tikkityyppi:  3-lankainen yliluottelutikki tai 4-lankainen yliluottelutikki

• Tikin pituus:  2-5 mm

• Differentiaalisyötön vipu:  Normaali asento

• Yläterä:  Työasento

Ompelu

1. Aseta kankaat oikeat puolet vastakkain.

2. Aseta saumanauha (teree) ylemmän ja alemman kankaan väliin ja vie kankaat 
saumanauhajalan alle niin, että nauha asettuu jalan uran alle.

3. Ompele ja ohjaa samalla sekä nauhaa (terettä) että kangasta.

Huomaa: Saumanauhaa (terettä), jossa on vinoteippi ja nauha, voidaan myös ommella tällä 
jalalla.

Niin kauan kuin tavaraa riittää

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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SAUMURI OMPELU JA KORISTELU

HELMIPUNOSJALKA
620117196  
Sopii  
HUSKYLOCK™ s15 koneeseen.

Tätä jalkaa käytetään helmien, paljettien yms. ompeluun.

Koneen valmistelu

• Neula:  Vasen tai oikea (vasenta suositellaan)

• Tikkityyppi:  3-lankainen yliluottelutikki tai kierretty huolittelutikki

• Tikin pituus:  3-5 mm

• Diff.syöttö vipu:  Normaali asento

• Yläterä:  Työasento tai pois käytöstä

Ompelu

1. Valitse ompelumenetelmä (A) tai (B), päätä neulan asento ja ompele 2—3 tikkiä.

2. Käännä käsipyörää kädellä kunnes neulan kärki on samassa tasossa kankaan pinnan kanssa 
nousuvaiheessa. Aseta sitten helminauhan pää paininjalan ohjaimeen.

3. Ompele 2-3 pistoa kääntämällä käsipyörää kädellä.

4. Paina helmiä kevyesti vasemmalla sormella ompelun aikana.

5. Ompele viimeiset pistot kääntämällä käsipyörää kädellä, jotta helmet eivät sotkeudu neulaan 
ja sieppaajiin.

POIMITUSJALKA
620117996  
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 ja s25 koneisiin.

Poimutusjalka on erinomainen apuväline yksinkertaisen kankaan 
poimuttamiseen tai kahden kangaskerroksen samanaikaiseen 
poimuttamiseen ja kiinnittämiseen. (Alempi kangaskerros 
poimuttuu, ja päällimmäinen kerros jää sileäksi.) Poimutusjalka 
soveltuu ohuille ja keskipaksuille kudotuille kankaille.

1. Aseta saumuriin haluamasi ommeltyyppi.

2. Napsauta poimutusjalka paikalleen.

3. Aseta pohjakangas (kangas, joka poimutetaan) pistolevyn ja poimutusjalan väliin 
leikkuuterään asti ja oikea puoli ylöspäin.

4. Aseta päällyskangas poimutusjalan aukkoon tasan pohjakankaan kanssa ja oikea puoli 
alaspäin.

5. Laske paininjalka alas ja ompele. Ohjaa kangasta kankaanohjaimen myötäisesti ja anna 
pohjakankaan poimuttua vapaasti.

Vinkki: 

Voimakkaamman poimutuksen saat:

• Lisäämällä neulan langan kireyttä 

• Asettamalla differentiaalisyötön arvon 
suuremmaksi

• Asettamalla ompeleen pituudelle 
suuremman arvon

Yhden kangaskerroksen voi poimuttaa 
myös asettamalla kankaan jalan alle 
ja säätämällä ompeleen pituuden, 
differentiaalisyötön ja neulankireyden 
halutun poimutuksen mukaiseksi.

Niin kauan kuin tavaraa riittää

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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PITSIJALKA
620117296 
Sopii  
HUSKYLOCK™ s15 koneeseen.

Tätä jalkaa käytetään pitsin tai nauhojen ompeluun kiinni toisiinsa 
tai kankaaseen.

Koneen valmistelu

• Neula:  Oikea neula

• Tikkityyppi:  Kolmilankainen yliluottelutikki tai kolmilankainen 
peruskiertopäärme

• Tiklin pituus:  1.5 - 3 mm

• Diff.syötön vipu:  Normaali asento

• Yläterä:  Työasento tai pois käytöstä

Ompelu

1. Aseta kangas ohjaimen (A) alle ja pitsi ohjaimen (A) päälle.

2. Säädä tikin leveyttä tarvittaessa avaamalla ruuvia (C) ja liu'uttamalla ohjainlevyä (B) 
vasemmalle tai oikealle.

3. Kiristä ruuvi (C).

4. Ohjaa pitsiä ohjainlevyn (B) mukaan ja ompele. 

Huomaa: Jos kankaan reunaa ei tarvitse leikata, aseta sekä kangas että pitsi ohjaimen (A) 
päälle. Varmista, että yläterä on kytketty irti.

RYPYTYSJALKA
620116896 
Sopii  
HUSKYLOCK™ s15 koneeseen.

Tämä jalka sopii erinomaisesti kerroshameiden, kaarrokkeiden, 
kalvosinten ja helmaröyhelöiden rypytykseen. Jalka sopii myös kahden 
kankaan yhdistämiseen alakangas rypyttäen.

Koneen valmistelu

• Neula:  Vasen tai oikea, tai sekä vasen että oikea

• Tikkityyppi:  3-lankainen yliluottelutikki tai 4-lankainen yliluottelutikki

• Tikinpituus:  3 – 5 mm

• Diff. syötön vipu:  Rypytysasento

• Yläterä:  Työasento

Ompelu

1. Aseta kaksi kerrosta kangasta koneeseen ja erotuslevy (A) niiden väliin.

2. Ompele 2-3 pistoa.

3. Pidä ja ohjaa kevyesti ylä- ja alakangasta erikseen ompelun aikana.

Niin kauan kuin tavaraa riittää

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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TUKINAUHAJALKA
620117696    
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 ja s25 koneisiin.

Tukinauhajalalla ommellaan saumaan tukinauha, joka estää saumaa 
venymästä. Tukinauha kannattaa ommella erityisesti hartiasaumaan. 
Tämän jalan avulla voit ommella ja vahvistaa sauman yhdellä 
ompeleella.

1. Säädä saumuri 4-lankaiselle simultaanitikille.

2. Aseta tukinauha jalan ohjaimiin.

3. Säädä ruuvi nauhan leveyteen sopivaksi.

4. Kiinnitä tukinauhajalka saumuriin.

5. Ompele sauma.

Huom: Tarkoitukseen sopii parhaiten 8 mm:n levyinen nauha.

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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AMBER™ AIR S | 400 - KORISTEJALKASETTI
920574096      
Sopii  
AMBER™ AIR S/400 -koneel le

Tämä setti sisältää 6 lisätarviketta, jotka sopivat täydellisesti koristeluun, 
vaatteiden ompeluun, kodin kalusteisiin ja muuhun.
Sisältö:
• Poimutuslaite: Kankaan poimuttaminen ja samanaikainen kiinnitys suoraan 

kankaaseen

• Piilo-ommeljalka: Näkymättömän helmapäärmeen ompelu, leikkuu ja huolittelu 
yhdellä askeleella

• Poimutusjalka: Ompelee poimutuksen ohuille ja keskivahvoille kankaille

• Kuminauhan kiinnityslaite venyttää ja ompelee kapean kuminauhan kankaan reunaan. 
Liikunta-asujen, alusvaatteiden ym. ompeluun.                 

• Kankaanohjain pitää saumat suorassa ommellessasi, laakasaumojen ompeluun ilman 
leikkuuterää.        

AMBER™ AIR S|400 - HYÖTYJALKASETTI
920573096      
Sopii  
AMBER™ AIR s|40 -koneel le

Tämä sarja sisältää 5 lisätarviketta hyötyompeluun.

Sisältö:

• Poimutuslaite. Kankaan poimuttaminen ja samanaikainen kiinnitys suoraan 
kankaaseen 

• Piilo-ommeljalka Näkymättömän helmapäärmeen ompelu, leikkuu ja huolittelu 
yhdellä askeleella 

• Poimutusjalka. Ompelee poimutuksen ohuille ja keskivahvoille kankaille 
Kuminauhapoimutus-laite Venyttää ja ompelee kapean kuminauhan kankaan reunaan. 
Liikunta-asujen, alusvaatteiden ym. ompeluun. 

• Kankaanohjain pitää saumat suorassa ommellessasi, laakasaumojen ompeluun ilman 
leikkuuterää
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KERÄÄVÄ JALKA
413306145         
Sopii  
AMBER™ s|100

Keräysjalka on täydellinen yhden kangaskerroksen kokoamiseen 
tai kahden kangaskerroksen samanaikaiseen kokoamiseen ja 
ompelemiseen. (Alempi kangaskerros poimutetaan ja yläkerros pysyy 
tasaisena.) Sopii kevyille ja keskipainoisille kudoksille.

1. Aseta overlock-kone halutulle ompeleelle.

2. Napsauta keräysjalkaa.

3. Työnnä alempi kangaskerros (poimuttava kangas) pistolevyn ja keräysjalan väliin aina 
leikkuriin asti, oikea puoli ylöspäin.

4. Työnnä ylempi kangaskerros keräysjalan aukkoon ja tasaa alin kerros oikea puoli alaspäin.

5. Laske paininjalka alas ja ompele. Ohjaa kangas kankaanohjainta vasten ja anna alemman 
kerroksen syöttää vapaasti kasaan.

Vinkki: lisätäksesi kokoontumisen täyteyttä:

• Lisää neulalangan kireyttä

• Aseta differentiaalisyötöksi suurempi numero

• Säädä tikin pituutta suuremmaksi

Yksi kangaskerros voidaan koota myös asettamalla se jalan alle ja säätämällä tikin pituutta,

differentiaalisyöttö ja neulalangan kireys haluttuun täyteyteen.

UUS!

HELMIJALKA
413306245         
Sopii 
AMBER™ s|100

Helmijalka ohjaa helmiä ja helmiä sujuvasti jalassa olevan kanavan läpi 
helpottaakseen käyttöä vaatteissa tai askarteluprojekteissa

1. Aseta overlock-kone halutulle ompeleelle.

2. Vedä helminauha jalan alapuolella olevan kanavan läpi.

3. Napsauta helmijalka koneeseen.

4. Ompele kaksi ensimmäistä ommelta kääntämällä käsipyörää, jotta helmet pysyvät 
paikoillaan.

5. Ompele helmiä kankaan reunaan leikkaamalla vain vähän kangasta ompelun aikana. Tai 
ompele taitetta pitkin leikkaamatta.

Huomautus: Neulan tulee tunkeutua noin 1,5 mm:n päähän kankaan reunasta.

UUS!

SAUMURI OMPELU JA KORISTELU
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JOUSTAVA JALKA
413306054         
Sopii 
AMBER™ s|100

Joustava jalka ohjaa ja venyttää kapeaa kuminauhaa, kun ompelet 
sitä kankaaseen. Se soveltuu erinomaisesti aktiivisten vaatteiden, 
alusvaatteiden ja muiden elastisten kiinnitystekniikoiden 
ompelemiseen.

1. Aseta overlock-kone halutulle ompeleelle.

2. Löysää elastisen jalan etuosassa olevaa ruuvia vapauttaaksesi rullan jännitystä. Aseta 
kuminauha jalkaan.

3. Napsauta jalkaa ja vedä kuminauhaa, kunnes se ulottuu jalan taakse.

4. Kiristä kiristysruuvi venyttääksesi kuminauhaa.

5. Kiinnitä kuminauha kääntämällä käsipyörää ompelemaan ensimmäiset ompeleet.

6. Aseta kangas jalan alle ja ompele sekä kuminauha että kangas yhteen.

7. Tarkista ommel ja säädä tarvittaessa kireyttä.

Note: To adjust the stretch of the elastic:

• Käännä kiristysruuvia oikealle saadaksesi lisää venytystä.

• Käännä ruuvia vasemmalle vähentääksesi venytystä.

• Varo venyttämästä kangasta ompelun aikana.

SOKEMAA JALKA
413305945         
Sopii 
AMBER™ s|100

Blindhelma-jalka sopii täydellisesti näkymättömien helmien 
ompelemiseen. Helma on ommeltu, pintakäsitelty ja leikattu yhdessä 
helpossa vaiheessa.

1. Aseta overlock-kone halutulle ompeleelle.

2. Kiinnitä Blindhem-jalka.

3. Taita ja paina helma paikalleen. Käännä helma takaisin itseensä kankaan oikeaa puolta kohti. 
Jätä ¼” (6 mm) reunasta näkyviin. (Katso kuva.)

4. Aseta helma jalan alle niin, että taite on jalan ohjainta vasten.

5. Löysää ohjausruuvia säätääksesi ohjainta niin, että neula tarttuu juuri taitteen lankaan.

6. Ohjaa kangasta ompeleessasi ja varmista, että kankaan taite on aina ohjainta vasten.

7. Avaa kangas ja paina kevyesti nurjalta puolelta.

8. Test on a scrap piece of fabric before sewing your project.

UUS!

UUS!

SAUMURI OMPELU JA KORISTELU
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PUTKIJALKA
413305745         
Sopii 
AMBER™ s|100

Putkijalka sopii täydellisesti pakattujen putkien liittämiseen saumoihin 
ja reunoihin räätälöidyn viimeistelyn saamiseksi. Putkijalan avulla 
on myös nopea ja helppo peittää nyöri kankaalla ja laittaa putket 
saumoihin ammattimaisen viimeistelyn saamiseksi.

1. Aseta overlock-kone halutulle ompeleelle.

2. Kiinnitä putkijalka.

Putkien ompeleminen saumaan:

3. Aseta putket saumaviivaa pitkin kankaan oikealle puolelle. Aseta toinen kangaspala päälle 
oikeat puolet vastakkain.

4. Aseta kangas ja putkikerrokset Piping Foot -jalan alle siten, että putkisto on jalan alapuolella 
olevaan uraan.

5. Ompele putket saumaan.

6. Jalan alapuolella oleva ura ohjaa putkia ompelun aikana.

Putkien valmistaminen kankaasta:

1. Leikkaa vino- tai poikittaissuikaleet riittävän leveiksi peittämään narun ja saumanvarat.

2. Aseta naru kangasliuskan väärälle puolelle ja taita kangas nyörin päälle.

3. Aseta kangas ja nyöri Piping Foot -jalan alle niin, että johto on jalan alapuolella olevaan 
uraan.

4. Ommella. Ura ohjaa narua ompelun aikana.

UUS!

SAUMURI OMPELU JA KORISTELU



PEITETIKKI
SAUMURI OMPELU JA



PEITETIKKI

CLEAR COVERSTITCH FOOT
620096896      
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 and s25 machines.   

With the Clear Coverstitch foot, you can see your fabric and 
marked line under the foot as you sew.

1. Set the machine Sopii a Coverstitch or a Chainstitch.

2. With a water soluble marker, draw a line on the fabric to mark the stitching line.

3. Snap on the Clear Coverstitch foot.

4. U se default stitch settings. Adjust if needed.

5. Place the fabric under the presser foot and the needles. Start to sew into the fabric 
without chaining off first.

6. U se the red center marking on the foot as a guide as you follow a line drawn on the 
fabric. The Clear Coverstitch foot will give you a great view of the marked line and of 
your fabric while sewing.

Your top of the line HUSQVARNA®  VIKING® HUSKYLOCK™ machines features 
Coverstitch and Chainstitch sewing accessories for the most professional hems, 
decorative accents and finishing techniques.

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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KORISTENAUHAN KIINNITYSJALKA
620096996 
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 ja s25 koneisiin. 

Koristenauhan kiinnitysjalalla on helppo kiinnittää pitsejä ja 
koristenauhoja peitetikillä kankaan päälle. Näin syntyy kauniita 
koristereunoja ja tehosteita.

1. Säädä saumuriin leveä peitetikki.

2. Napsauta saumuriin koristenauhan kiinnitysjalka

3. Käytä oletussäätöjä. Tarvittaessa voit muuttaa säätöjä.

4. A eta kankaan reuna jalan vasemman puolen alaosan kohdalle, Työnnä kangas paininjalan ja 
neulojen alle.

5. Aseta koristenauha jalan oikean puolen yläosaan. Liu’uta koriste jalan takaosaa kohti 
neulojen taakse niin, että lyhyt pätkä jää neulojen taa. 
Vinkki: Käytä pinsettejä apuna, kun liu’utat kangasta ja koristenauhaa oikeaan 
asentoon neulojen alle.

6. Laske neulat koristeen ja kankaan päälle. Laske koristenauhan kiinnitysjalka

7. Pidä ompelun aikana kankaasta kiinni vasemmalla kädellä ja koristenauhasta oikealla. 

Vinkki: Jos haluat viimeistellä kankaan reunan, silitä kankaan oikealle puolelle 
6 mm:n käänne ennen kuin asetat kankaan koristenauhan kiinnitysjalkaan. Pitsi 
peittää kankaan risareunan.

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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SAUMURI OMPELU JA PEITETIKKI

PÄÄRMÄYS-/YHDISTÄMISJALKA
620097396
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 ja s25  

Käytä päärmäys-/yhdistämisjalkaa, kun haluat ommellaa päärmeen 
kankaan reunaan ja kiinnittää siihen samanaikaisesti pitsin.

1. Säädä saumuriin leveä peitetikki.

2. Käytä oletusasetuksia. Tarvittaessa voit muuttaa säätöjä.

3. Napsauta saumuriin päärmäys-/yhdistämisjalka.

4. Liu’uta kankaan reuna oikea puoli ylöspäin jalan kangasohjaimeen (kuva 1).

5. Aseta kangas paininjalan ja neulojen alle.

6. Työnnä pitsi oikeaan pitsinohjaimeen ja vedä pitsin häntä 2,5 cm jalan taakse (kuva 2). 
Käytä tarvittaessa pinsettejä.

7. Laske paininjalka. Pidä kangasta vasemmassa kädessä ja pitsiä oikeassa ja aloita ompelu. 

Huom: Säädä ohjaimen ruuvia, jos ommelkohtaa tarvitsee muuttaa.

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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HIHNAJALKA
620097196
Sopii  
HUSKYLOCK™ s21 ja s25  

Hihnajalan avulla on helppo ommella hihnoja ja vyölenkkejä 
peitetikillä. Kun kaitale ommellaan hihnajalalla, sen reunat kääntyvät 
automaattisesti ja ommel kiinnittää nauhan.

1. Säädä kone leveälle peitetikille.

2. Käytä ompeleen oletusasetuksia. Säädä tarvittaessa.

3. Leikkaa kankaasta 25 mm leveä kaitale.

4. Leikkaa kaitaleen toinen pää viistoksi 45 asteen kulmassa.

5. Pujota viisto pää hihnajalan ohjaimeen kankaan oikea puoli ylöspäin. Vedä kaitale aukosta 
jalan alitse. Vedä kaitaleen pää paininjalan taakse (Kuva 1). Voit käyttää kaitaleen 
pujottamiseen tarvittaessa pinsettejä.

6. Napsauta hinhajalka kiinni koneeseen.

7. Vedä kaitaletta niin, että sitä on paininjalan takana noin 5 cm.

8. Laske paininjalka. Varmista ennen tikkausta, että kumpikin leikattu reuna kääntyy kaitaleen 
alle. Ompele muutama tikki. Pysähdy ja katkaise langat paininjalan läheltä. Jatka 
ompelemista.

9. Jotta kaitaleen syöttö olisi tasaista, pidä siitä kevyesti kiinni hihnajalan etupuolella olevan 
ohjaimen edestä (Kuva 2).

10. Ompele keskinopeudella. Huolehdi siitä, että kaitale syöttyy tasaisesti. 

Huomaa: Voit ommella hihnoja tai vyönlenkkejä ilman aluskangasta tai ommella 
hihnan suoraan toiseen kankaaseen koristeeksi.

Niin kauan kuin tavaraa riittää
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TEREJALKA JA NYÖRINOHJAIN

TERE NYÖRILASKOKSET KORISTENAUHA

620097096
Sopii 

HUSKYLOCK™ s21 ja s25

Terejalan ja nyörinohjaimen avulla voit itse luoda tereitä, nyörilaskoksia ja koristenauhoja.

TERE
Tee tere itse.

1. Säädä kone ketjutikille.

2. Käytä oletusasetuksia.Tarvittaessa voit muuttaa säätöjä. 
Huom: Vaikka saumuri suosittelee neulaa D, käytä tässä tekniikassa sen sijaan 
neulaa E.

3. Kiinnitä terejalka saumuriin. (Tässä tekniikassa ei käytetä nyörinohjainta.)

4. Aseta nyöri jalan pohjassa olevaan uraan ja vie nyörin pää noin 5 cm jalan taakse.. 
Huom: Työhön sopii 1,5–2,0 mm:n nyöri.

5. Leikkaa kankaasta vinoon langansuuntaan 2,5 cm:n levyinen suikale.

6. Kiedo kangas nyörin ympärille paininjalan edessä. Pane kangas paininjalan alle.

7. Laske paininjalka ja ompele nyörin vierestä (kuva 1). (Pidä nyöristä kiinni jalan takaa, kun 
aloita ompelun.)

Niin kauan kuin tavaraa 
riittää
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SAUMURI OMPELU JA PEITETIKKI

NYÖRILASKOKSET
Kankaaseen syntyy kohoefekti, kun ompelet peitetikin ohjaimenkautta 
kulkevan päälle.

1. 1. Säädä saumuriin leveä peitetikki. 
Huom: Vaikka saumuri suosittelee neuloja C ja E, käytä tässä tekniikassa sen sijaan 
neuloja D ja E.

2. Napsauta terejalka paikalleen ja kiinnitä nyörinohjain kuvan mukaisesti (kuva 2).

3. Työnnä nyöri ohjaimen pyöreään reikään ja sijoita se terejalan alapinnalla olevaan uraan.

4. Aseta kangas oikea puoli ylöspäin nyörin päälle. Liu’uta sitä jalan alle, kunnes se on neulojen 
kohdalla (kuva 3).

5. Laske neulat kankaan päälle. Laske paininjalka ja aloita ompelu keskinopeudella. (Pidä 
nyöristä kiinni jalan takaa ompelun aikana.)

KORISTENAUHA
Luo koristelangalla ja nauhoilla erikoisefektejä ja uniikkeja koristeita.

1. Säädä kone leveälle 3-lankaiselle koristetasosauma, että sieppareissa on koristelangat.

2. Napsauta peruspaininjalka paikalleen ja kiinnitä nyörinohjain kuvan mukaisesti (kuva 4).

3. Aseta 6 mm:n nauha leveä puoli alaspäin ohjaimen suorakaiteen muotoiseen aukkoon.

4. Aseta nauha paininjalan alle neulan oikealle puolelle niin, että jalan taakse jää 5 cm:n häntä.

5. Neulan tulee mennä kankaaseen juuri ja juuri nauhan reuna ulkopuolelta, ei sen päältä 
(kuva 5).

6. Tee koristeommel ompelemalla nauhan yli. 
 
Vinkki: Tee koristenauhasta niin pitkä, että voit leikata sen kolmeen osaan, ja 
palmikoida sen (kuva 6).
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PEITETIKKI HELMAKIINNITYS
920634096     
Sopii  
AMBER™ AIR S|600, HUSKYLOCK TM s21, s25

Coverstitch-helmakiinnitystä käytetään 25 mm:n (1 tuuman) kankaan 
kääntämiseen, mikä luo täydellisen suoran helman ilman paljon painamista.

Suositeltu kangas: Kudotut (kevyt ja keskikokoiset) kankaat ja Stretch 
(kevyt ja keskikokoiset) kankaat.

1. Aseta kone peitetikkelille joko leveä, kapea tai kolminkertainen tikin pituus 3.0. Aseta 
kiinnityslevy koneen päälle. Aseta kaksi ruuvia aukkoon ja ruuvaa kiinnityslevy paikoilleen.

2. Aseta helma kiinnityslevylle ja säädä helma äärioikealle. Kiinnitä helma paikoilleen kahdella 
peukaloruuvilla ja aluslevyllä.

3. Taita 1 tuuman (25 mm) kankaan helman alle ja paina sormella ensimmäiset tuumat 
paikalleen.

4. Liu'uta kangas oikea puoli ylöspäin helmaan oikealta puolelta niin, että helma käpristyy 
kiinnikkeen alle.

5. Nosta paininjalka ja vedä kangas jalan alta ja suoraan taaksepäin 2-3 cm neulan takaa. Laske 
paininjalka alas ja käännä käsipyörää tehdäksesi muutaman ompeleen kiinnittääksesi ompeleen 
kankaaseen.

6. Ompele muutama ommel nähdäksesi, onko peiteommel halutussa asennossa. Voit muuttaa 
ompeleen asentoa löysäämällä peukaloruuvit ja siirtämällä helmaa vasemmalle saavuttaaksesi 
halutun neulan asennon. Testaa näyte ennen projektin ompelua.

7. Pidä kangas käännettynä, kun syötät sen lisäosaan, jotta kangas rullaa alas ompelun aikana.

Vinkkejä & Vinkkejä

1. Jos koneessa on vapaavarsi, se tekee jatkuvan / pyöreän helman ompelemisesta entistä 
helpompaa

2. Kasvata tikin pituutta 4,0:aan, jos sinulla on paksumpi kangas tai ristettäessäsi sauman.

3. Kun sauma ylitetään, anna kankaalle lisäapua, kun se kulkee helmaohjaimen läpi.

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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SERGER/OVERLOCK  COVERST ITCH

The Three Fold 3/8”(10mm) binder will turn a light weight knitted 
fabric strip into a binding and attach it to the project edges all in one 
step.

To bind edges with 3/8” (10mm) Coverstitch Binder, cut a 
11/8”(28mm) wide strip of light weight knit fabric, such as light weight 
jersey or interlock.

INSPIRA® COVERSTITCH BINDER

620143096
coverlock™ 4.0 and 3.0

Create more with your PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 machine with the 
exciting INSPIRA® Coverlock kit.

Increase your visibility while sewing with the Clear Coverstitch Foot.

Create beautiful decorative edges and effects with the Flat Trim Foot 
and the Join and Fold Edging Foot.

Straps and belt loops are effortless to create with the Strap and Belt 
Loop Foot.

Add piping, corded tuck and even create wonderful decorative trims 
with the Piping Foot with Cording Guide.

INSPIRA® COVERSTITCH KIT

620142996
coverlock™ 4.0 and 3.0
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INSPIRA® COVERSTITCH BINDER

620143096
coverlock™ 4.0 and 3.0

Create more with your PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 machine with the 
exciting INSPIRA® Coverlock kit.

Increase your visibility while sewing with the Clear Coverstitch Foot.

Create beautiful decorative edges and effects with the Flat Trim Foot 
and the Join and Fold Edging Foot.

Straps and belt loops are effortless to create with the Strap and Belt 
Loop Foot.

Add piping, corded tuck and even create wonderful decorative trims 
with the Piping Foot with Cording Guide.

INSPIRA® COVERSTITCH KIT

620142996
coverlock™ 4.0 and 3.0

INSPIRA® KANSIOMTELUSIDOSTE
620143096   
Sopii 
HUSKYLOCK™ s25 ja s21 kone ja AMBER™ AIR s|600.

Three Fold 3/8”(10mm) sideaine muuttaa kevyen neulosnauhan 
sidokseksi ja kiinnittää sen projektin reunoihin yhdessä vaiheessa.

Sidoaksesi reunat 3/8 tuuman (10 mm) peiteompeleella, leikkaa 
11/8” (28 mm) leveä kaistale kevyestä neulekankaasta, kuten 
kevyestä trikoosta tai interlockista.

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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MATKATAVARAT
HUSQVARNA® VIKING®

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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MATKATAVARAT

The HUSQVARNA®  VIKING® Serger Case kuljettaa turvallisesti sekä 
sergerisi että lisävarusteet, kuten Coverstitch Hemmer Attachmentin ja 
paljon muuta.

SERGERIN TAPAUS 

920725096

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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KÄSITTEET
HUSQVARNA® VIKING®

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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KÄSITTEET

TIKKAUSSARJA

920728296

Time Saving - you never have to unthread your machine to wind your bobbin.

• Helppo, yhden kosketuksen puolaus automaattisella sammutuksella, kun puola 
on täynnä

• Kannettava kompakti puolakela mahdollistaa sen helpon kuljettamisen minne 
tahansa

• Virtalähde (mukana) tai paristokäyttöinen

• Mittatilaustyönä suunniteltu käytettäväksi HUSQVARNA® VIKING® 
-puolojen kanssa

BOBBIN WINDER 

920730096

HUSQVARNA® VIKING® Tikkaussarja tarjoaa ensiluokkaisen valikoiman 
tilkkutyön välttämättömiä tarvikkeita.

Pyörivä itsestään paraneva leikkausmatto (12” x 12”)

Pyörivä leikkuutyökalu + vaihtoterät

Viivainsarja (6" x 12" & 6" x 6"

HUSQVARNA® VIKING® -neulat:

Universal 80/12 5 kpl

Valikoima Tikkaus 5 kpl

UUS!

UUS!

5 6 7 8 9 

Ei varten 
EMER ALD™ series, 
EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M, 
145M, JADE™ 35, 20.

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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SAKSIEN KOKOELMA
HUSQVARNA® VIKING®

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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SAKSIEN KOKOELMA

3.5“ / 8.9CM KAAREVA KIRJONTA

4“ / 10.2CM MIKROKÄRKIKIRJONTA

Kaarevat terät vaikeapääsyisille alueille.

Erittäin hieno terävä kärki tiiviille leikkaukselle ja paremman tarkkuuden 
varmistamiseksi.

Erinomainen pienten vaikeasti saavutettavien paikkojen katkaisemiseen, kankaan 
läpi työntämiseen ja pienten tiukkojen lankojen katkaisemiseen

Erittäin hieno terävä kärki tiiviille leikkaukselle ja paremman tarkkuuden 
varmistamiseksi.

920665996

920663996

UUS!

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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4“ / 10.2CM KAAREVA MIKROKÄRKIKIRJONTA

4.5“ / 11.4CM HELPPO SNIP

Erinomainen pienten vaikeasti saavutettavien paikkojen katkaisemiseen, kankaan 
läpi työntämiseen ja pienten tiukkojen lankojen katkaisemiseen

Kaarevat terät suojaavat projektejasi

Erittäin hieno terävä kärki tiiviille leikkaukselle ja paremman tarkkuuden 
varmistamiseksi.

Kevättoimi mahdollistaa sekä vasen- että oikeakätisten käytön

Täydellinen ihmisille, joilla on vaivoja, jotka estävät heitä käyttämästä normaaleja 
lankasaksia.

Poista ne vahingossa olevat kankaan viipaleet.

Ohut kaareva terä – pääset niin lähelle kuin haluat ilman, että työsi tarttuu, 
nyökkäilee tai tönäisi.

920664996

920666996

UUS!

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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4.5“ / 11.4CM VASTAKKAINEN KAAREVA PINSETTI

6“ / 15.2CM KAKSINKERTAINEN KAAREVA KIRJONTA

Helppokäyttöinen - Purista avataksesi ja päästä irti sulkeaksesi.

Täydellinen työkalu kankaan tai langan pitämiseen ilman, että sinun tarvitsee 
painaa pinseteitä.

Erinomainen valinta moniin neulataide- ja askarteluprojekteihin sekä muihin 
tilanteisiin, jotka vaativat hienojen esineiden hallittua pitoa paikoillaan.

Kaksinkertainen kaareva muotoilu mahdollistaa käsien mukavan asennon työn 
yläpuolelle kirjontarenkaassa tai ompelukoneessa.

Kaarevat terät mahdollistavat turvalliset hallitut leikkaukset, mikä varmistaa, 
ettei kangas juutu tai naarmuunnu.

920667996

920668996

UUS!

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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6“ / 15.2CM OIKEAN KÄDEN APPLIKAATIO

6“ / 15.2CMVASEMMAN KÄDEN APPLIKAATIO

½" ankannokka tarjoaa korkean tarkkuuden, joka mahdollistaa reunojen 
leikkaamisen helposti.

Täydellinen työkalu applikoinnin ja tukimateriaalin leikkaamiseen kirjonta takaa 
sekä saumojen läheltä.

Oikeat vasenkätiset sakset tuovat näkymäsi leikkuuterän oikealle puolelle.

½" ankannokka tarjoaa korkean tarkkuuden, joka mahdollistaa reunojen 
leikkaamisen helposti.

Täydellinen työkalu applikoinnin ja tukimateriaalin leikkaamiseen kirjonta takaa 
sekä saumojen läheltä.

920669996

920670996

UUS!

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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6“ / 15.2CM APPLIKOINTI SAKSET

6“ / 15.2CM TURVALLISUUS STILETTO

Täydellinen työkalu kankaan reunojen ja lankojen leikkaamiseen tiiviisti, tarkasti ja 
nopeasti.

Partaveitsen terävät reunat ja kärjet mahdollistavat leikkaamisen koko terän 
pituudelta kärkeen asti.

Kompakti säilytystila, jossa virtalukkoruuvirakenne.

Poista hienot ompeleet ja käytä oppaana kankaan pitelemiseen tai työntämiseen 
neulaan asti.

920674996

920671996

UUS!

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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6“ / 15.2CM SAUMAREPÄISIJA

8“ / 20.3CM TAIVUTETTU TRIMMERI

Erittäin terävä terä leikkaa helposti ei-toivotut ompeleet.

Ruuvilukkokahva helpottaa terien vaihtoa.

Taivutettu kädensija pitää kankaan tasaisena.

Pitkä leikkaus sopii kuvioihin, saumoihin tai pitkiin leikkauksiin.

Terävä reuna leikkaa useita kerroksia.

Ergonomiset, vasen- tai oikeakätiset leikkurit tekevät suurten projektien 
leikkaamisesta helppoa ja kivutonta.

920673996

920672996

UUS!

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 
HUSQVARNA® VIKING® recommends 
to change your needle every 6-8 hours 
of sewing and/or type of fabric.

NEEDLES
HUSQVARNA® VIKING®

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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BALL POINT -NEULAT
920669096 (size 70/10 - 5 pakkaus)

920670096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920671096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

920716096 (size 100/16 - 5 pakkaus)

920672096 (Assorted - 5 ppakkaus

Suunniteltu liukumaan neulekankaiden lankojen välillä ilman takertumista 
pyöristetyn kärjen takia

LEIKKAUSNEULOJA

134R TITAANISET NEULAT
920709096 (size 100/16 - 10 pakkaus)

920712096 (size 110/18 - 10 pakkaus)

 
Titaanipinnoite vastustaa liimoja, parantaa neulojen kulumista ja tiiviisti kudottujen 
kankaiden tunkeutumista.

920549096 (Assorted - 4 pakkaus)

Luo kauniita leikkauksia ja käänteisiä applikaatiomalleja nopeasti ja helposti 
ilman tylsiä leikkausta.

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® suosittelee
vaihtaa neula 6-8 tunnin välein
ompelusta ja/tai kangastyypistä.

UUS!

UUS!

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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UUS!

UUS!

KIRJONTAPUIKOT

DENIM NEULAT

KIRJONTA (TITANI) NEULAT
920541096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920666096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

Suojaa liiallista kitkaa vastaan, mikä mahdollistaa ongelmattoman kirjonta- ja 
koristeompelun

920664096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920665096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

920540096 (Assorted - 5 pakkaus)

Suojaa liiallista kitkaa vastaan, mikä mahdollistaa ongelmattoman kirjonta- ja 
koristeompelun

920714096 (size 70/10 - 5 pakkaus)

920659096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920660096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

920661096 (size 100/16 - 5 pakkaus)

920662096 (size 110/18 - 5 pakkaus)

920551096 (Assorted - 5 pakkaus)

Vähentää rikkoutumista ja ompeleiden ohittamista vahvistetulla terällä, jossa on 
pyöristetty kärki ja kapeneva pää

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® suosittelee
vaihtaa neula 6-8 tunnin välein
ompelusta ja/tai kangastyypistä.

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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UUS!

UUS!

NAHKA NEULAT

MICROTEX NEULOJA

920673096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920543096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

920674096 (size 100/16 - 5 pakkaus)

920675096 (size 110/18 - 5 pakkaus)

Leikkaa nahan ja muiden raskaiden kuitukangasten keinonahkojen ja 
mokkanahkojen läpi ilman suuria reikiä neulojen kiilan muodon ansiosta 
hieman terävä leikkauspiste.

920676096 (size 60/08 - 5 pakkaus)

920677096 (size 70/10 - 5 pakkaus)

920678096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920679096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

920545096 (Assorted - 5 pakkaus)

Täydellinen mikrokuiduille, polyesterille ja muille synteettisille kankaille. Tämä neula 
on tarkoitettu päällimmäiseen ompelemiseen ja tarkkaan peiton leikkaamiseen, 
koska ne tekevät erittäin ohuen terävän kärjen

OVERLOCK-NEULAT
920680096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920542096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

Suunniteltu erityisesti overlock-ompelemiseen

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® suosittelee
vaihtaa neula 6-8 tunnin välein
ompelusta ja/tai kangastyypistä.

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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UUS!

UUS!

TIKKAUSNEULAT (TITAANI).
920683096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920684096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

Mahdollistaa helpomman kankaan tunkeutumisen ja auttaa poistamaan väliin 
jääneet ompeleet erityisellä neulan kärjellä.

TIKKAUSNEULAT
920681096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920682096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

920544096 (Assorted - 5 pakkaus)

Mahdollistaa helpomman kankaan tunkeutumisen ja auttaa poistamaan väliin 
jääneet ompeleet erityisellä neulan kärjellä.

VENYTTÄÄ NEULOJA
920703096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920550096 (size 90/14 - 5 pakkaus))

Täydellinen joustavien kankaiden ompelemiseen, pyöristetty kärki lävistää 
paksumpien kankaiden läpi.

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® suosittelee
vaihtaa neula 6-8 tunnin välein
ompelusta ja/tai kangastyypistä.

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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TOPSTITCH NEULOJA

TWIN DENIM -NEULAT

920686096 (size 80/12 - 5 pakkaus) 

920539096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

920687096 (size 100/16 - 5 pakkaus)

Saavuta täydellisen suorat ommellinjat painaville tai useille langoille pitkällä 
neulansilmällä.

920713096 (4.0mm - size 100/16 - 1 pakkaus)

Luo kaksi riviä ompeleita samanaikaisesti ja käytä kahta lankarullaa ja yhtä 
alalankaa.

Vähentää murtumia ja ohitettuja ompeleita vahvistetun terän ansiosta, 
jossa on pyöristetty kärki ja kapeneva pää.

KAKSOISKIRJONTANEULA
920718096 (2.0mm - size 75/11 - 1 pakkaus)

Luo kaksi riviä ompeleita samanaikaisesti ja käytä kahta lankarullaa ja yhtä 
alalankaa.

Suuri silmä ja pyöristetty kärki takaavat ongelmattoman kirjonta ja 
koristeompeleet.

UUS!

UUS!

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® suosittelee
vaihtaa neula 6-8 tunnin välein
ompelusta ja/tai kangastyypistä.

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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KAKSOISJOUSTONEULA
920547096 (2.5mm - size 75/11 - 1 pack)

920548096 (4.0mm - size 75/11 - 1 pack)

920685096 (4.0mm - size 80/12 - 1 pack)

Luo kaksoisommel joustavan kankaan läpi pyöristetyllä neulan kärjellä 
paksumman kankaan lävistämiseksi

KAKSOISUNIVERSAALINEULA
920721096 (1.6mm - size 70/10 - 1 pakkaus)) 

920654096 (1.6mm - size 80/12 - 1 pakkaus) 

920655096 (2.0mm - size 80/12 - 1 pakkaus) 

920546096 (2.5mm - size 80/12 - 1 pakkaus) 

920657096 (3.0mm - size 90/14 - 1 pakkaus) 

920658096 (4.0mm - size 80/12 - 1 pakkaus) 

920656096 (4.0mm - size 90/14 - 1 pakkaus) 

920717096 (4.0mm - size 100/16 - 1 pakkaus)

Luo kaksi riviä ompeleita samanaikaisesti ja käytä kahta lankarullaa ja yhtä 
alalankaa.

KAKSOISSIIPISET NEULAT
920722096 (2.5mm - size 100/16 - 1 pakkaus)

Kauniita helmaompeleita varten siipineula lyö reiän kankaaseen samalla kun 
ompelukone ompelee lävistyksen ympärille.

UUS!

UUS!

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® suosittelee
vaihtaa neula 6-8 tunnin välein
ompelusta ja/tai kangastyypistä.

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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YLEISKÄYTTÖISET (TITAANI) NEULAT

UNIVERSAALEJA NEULOJA

920697096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920698096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

Liikkuu helposti neuleiden ja kudottujen kudosten läpi pyöristetyllä kärjellä ja 
kapenevalla päällä.

920705096 (size 60/08 - 5 pakkaus)

920688096 (size 70/10 - 5 pakkaus)

920537096 (size 80/12 - 5 pakkaus)

920689096 (size 90/14 - 5 pakkaus)

920690096 (size 100/16 - 5 pakkaus)

920691096 (size 110/18 - 5 pakkaus)

SIIPI NEULOJA
920667096 (size 100/16 - 1 pakkaus)

920668096 (size 120/21 - 1 pakkaus)

Kauniita helmaompeleita varten siipineula lyö reiän kankaaseen, kun taas 
ompelukone ompelee lävistyksen ympärille

Liikkuu helposti neuleiden ja kudottujen kudosten läpi pyöristetyllä kärjellä ja 
kapenevalla päällä.

920692096 (Assorted - 5 pakkaus)

920693096 (size 70/10 - 10 pakkaus)

920694096 (size 80/12 - 10 pakkaus)

920695096 (size 90/14 - 10 pakkaus)

920696096 (size 100/16 - 10 pakkaus)

920538096 (Assorted - 10 pakkaus)

UUS!

UUS!

For optimum performance, SINGER®

recommends to change your needle
every 6-8 hours of sewing and/or

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® suosittelee 
vaihtaa neula 6-8 tunnin välein
ompelusta ja/tai kangastyypistä.

UUS!

HUSQVARNA® VIKING®-NEULAT
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