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INDHOLDSFORTEGNELSE

DU OG DIN SYMASKINE

Velkommen til HUSQVARNA® VIKING®'s sortiment af smart, kreativt tilbehør, 
der sparer tid og gør syning og quiltning lettere og mere professionel. Med 
tilbehøret kan du oprette dit helt eget systudie med alle de muligheder, du 
kan forestille dig - og nogle flere! Det meste af tilbehøret er kommet frem 
fra skaberglæden, der altid blomstrer i vores systudie i Huskvarna, hvor ideer 
fødes og forbedres. Besøg vores interaktive sysite på www.husqvarnaviking.
com, hvor du vil modtage tip og instruktioner til forskellige syteknikker fra vores 
syeksperter. Hvis du vil sy en gave, tøj eller noget til hjemmet, er der masser af 
ideer at downloade. Lad os inspirere dig på www.husqvarnaviking.com!

I dette tilbehørskatalog er HUSQVARNA® VIKING® tilbehør opdelt i sykategorier, 
og der er også tilbehørssæt til specielle sykategorier. Brug trykfødderne til at 
eksperimentere med andre syteknikker, og besøg vores hjemmeside for at få flere 
tip. HUSQVARNA® VIKING®trykfødder og tilbehør er velegnet til stort set alle 
HUSQVARNA® VIKING® symaskiner. Se på side 5 for at se, hvilken maskingruppe 
din HUSQVARNA® VIKING® symaskine tilhører. Gennemse de følgende sider for 
inspiration til, hvor let det er at udvikle din syning og skabe spændende projekter 
med tilbehør fra HUSQVARNA® VIKING®





HUSQVARNA® VIKING®

SY- OG BRODÉR-

MASKINER
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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 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.
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 DESIGNER EPIC 2™,            
EPIC™ 95Q.

SY- OG BRODÉRMASKINER

Hvilken trykfod og hvilket tilbehør der passer til din HUSQVARNA® VIKING® 
symaskine, kan du se ved at finde din model i illustrationerne på denne side. Tallene i 
firkanterne angiver, hvilket tilbehør der passer til din HUSQVARNA® VIKING® symaskine. 
Instruktionerne viser dig, trin for trin, hvordan du skal bruge de enkelte trykfødder, og der 
er billeder af idéer til projekter, du kan blive inspireret af. Hvis din symaskine ikke er med 
blandt modellerne nedenfor, kan du besøge vores hjemmeside www.husqvarnaviking.com for 
yderligere information.



ALMINDELIG

SYNING
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5/8”
15 mm

1/4”
6 mm

3/8”
10 mm

1/2”
12 mm

ALMINDELIG SYNING

HUSQVARNA® VIKING® tilbehør gør det nemt at sy modesyning og almindelige 
syteknikker som f.eks. kantafslutninger, knaphuller, oplægninger, pyntestikninger, lynlåse 
m.m. med et professionelt resultat. Besøg syværelset, Sewing Room, på  
www.husqvarnaviking.com for yderligere tips og teknikker.

KLAR TRYKFOD MED STYREKANT
413034845
1  2  3  4  5  6  7

920614096

Trykfoden med styrekant fører dine sømme perfekt, når du syr 
stoffer sammen. Trykfoden er designet til at hjælpe dig med at 
holde sømrummet i den samme afstand fra kanten under hele 
projektet. Trykfoden har en metalguide ved 5/8" afstand fra 
midternålens position, hvilket er det mest brugte sømrum ved 
syning af tøj. Den har fire yderligere markeringer til forskellige 
sømrum.

1. Fastgør trykfoden med styrekant.

2. Aktiver IDFTM-systemet (kun 920614096).

3. Vælg en ligesøm.

4. Læg stof sammen ret mod ret for at sy det sammen.

5.  Anbring stoffet under trykfoden med metalguiden ved kanten af stoffet for 5/8" 
sømrum.

6.  Begynd at sy. Guiden vil følge stoffets kant, og sømmene vil blive syet med det perfekte, 
lige sømrum.

7. Brug de 4 andre røde markeringer på foden til et smallere sømrum.

8 9
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Blindstitch foot
41153 31-45

Blindstitch foot
41153 31-45

ALMINDELIG SYNING

TRYKFOD J
412380645
1  2  3  4  5  6  7

68011495

Trykfod J bruges til overkastningssømme, som kan rynke eller 
krølle stoffet. Den tynde stift på kanten af trykfoden forhindrer, 
at stofkanten krøller. Se i HUSQVARNA® VIKING®s Infodisplay, 
som anbefaler J-trykfoden til mange kantsømme.

1. Sæt kantsømstrykfod J på.

2. Vælg en overkastnings- eller kantsøm, og drej håndhjulet med hånden for at være sikker 
på, at nålen ikke rammer trykfoden. Justér om nødvendigt stingbredden.

3. Sy.

JUSTERBAR BLINDSTINGSTRYKFOD
412976645
1  2  3  4  5  6  7  

Den justerbare blindstingstrykfod kan bevæges fra side til side 
for at finjustere den mængde stof, blindstingssømmen tager med.

1. Sæt den justerbare blindstingstrykfod på.

2. Fold og pres en søm som beskrevet for blindstingssøm.

3. Læg sømmen ind under trykfoden, og drej det orange drejegreb på blindstingstrykfoden 
mod højre eller venstre for at justere trykfoden fra side til side, indtil den brede 
zigzag-blindstingssøm lige netop får fat i stoffolden.

8
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ALMINDELIG SYNING

RULLETRYKFOD  
412990245
1  2  3  4  5  6  7

Rulletrykfoden er beregnet til stoffer med ujævn tykkelse, læder, 
velour og stoffer med luv eller løkker. Ligesøm, zigzag og andre 
fremadgående og dekorative sømme.

1. Sæt rulletrykfoden på.

2. Vælg søm og sy.

De små hjul glider jævnt hen over forskellige typer stof.

TRYKFOD MED GLIDESÅL H
412796145
1  2  3  4  5  6  7  

68011500

Ved syning i skum, plast, plastbelagte materialer, læder og imiteret 
læder glider trykfod H uden at hænge i. Benyttes til almindelig 
syning og knaphuller i plast og læderagtige stoffer.

1. Sæt trykfod H på.

2. Vælg den ønskede søm og sy.

8

9

8 9
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9mm

ALMINDELIG SYNING

KAPSØMSFOD 9 MM
413185545 
1  2  3  4  5  6  7  

9 mm-kapsømme, som f.eks. den typiske sidesøm i cowboybukser, 
er ekstremt holdbare og populære. 9 mm-kapsømme anvendes 
ofte til boligtekstiler. De giver et dekorativt touch, når de sys 
med en tråd i en kontrastfarve. Det bedste resultat fås med 
mellemsvære eller kraftige stoffer.

Metode nr. 1:

1. Montér 9 mm-kapsømsfoden.

2. Anbring stofstykkerne vrang mod vrang, og lad de rå kanter overlappe ved at bruge 
de røde markeringer på trykfoden som en guide. Det nederste stykke stof skal 
følge markeringen på højre side af foden, og det øverste stoflag skal følge den røde 
markering på højre forside. (Dette giver en dobbeltstikning på tøjets retside. Hvis du 
vil have en enkelt stikning på tøjet, skal du sy stoffet sammen ret mod ret.)

3. Sy stoffet sammen med en ligesøm.

4. Pres sømrummet mod venstre.

5. Brug styrene forrest på kapsømsfoden til at folde det brede sømrum omkring det smalle 
sømrum. Sy det fast med en ligesøm.

Metode nr. 2:

Hvis der er medtaget et sømrum på 15 mm (⅝") i dit mønster, skal du bruge 
markeringerne på yderste højre side af kapsømsfoden som en guide til begge lag. Klip 6 
mm af det øverste sømrum. Fortsæt derefter med trin nr. 4.

8 9
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ALMINDELIG SYNING

KNAPHULSMÅLER
412815102
1  6  7    

Ikke Til  
415, 350, EMER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M.

68007010

68011655

Knaphulsmåleren måler knaphullets længde og syr efter 
den knapstørrelse, som du har angivet på maskinen. 
Midtermarkeringen giver en 15 mm knaphulskant. 
Knaphulsmåleren måler, mens den syr, så alle knaphuller får 
samme størrelse. Knapstørrelsen indstilles i 2 mm.

1. Sæt knaphulsmåleren på. Sæt ledningen i stikket ved lyset på maskinen. Stil den hvide 
zone på siden af målehjulet ud for den hvide markering.

2. Indstil knapstørrelsen på din HUSQVARNA® VIKING® symaskine.

3. Sænk trykfoden og sy. Indstil den hvide zone på siden af målehjulet før du syr det næste 
knaphul for at få nøjagtig samme størrelse.

4. Brug de røde linjer på trykfoden, så alle knaphuller bliver syet i samme afstand fra 
projektets kant.

8
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A.

B.

ALMINDELIG SYNING

SMAL LYNLÅSTRYKFOD
412565745
1  2  3  4  5  6  7  

Sæt den smalle lynlåstrykfod på for at sy ekstra tæt langs 
lynlåstænder, tryklåse, velcrobånd, perler osv. Denne trykfod 
kan sættes på til højre eller venstre for nålen, og rillerne på 
undersiden giver godt greb og perfekt fremføring i specielle 
stoffer. Isyning af overlappende lynlås i en søm:

1. Ri lynlåssømmen.

2. Vælg ligesøm med nålen i midterposition. Sæt den smalle lynlåstrykfod på til venstre for 
nålen.

3. Form en smal fold af sømrummet på den ene side og læg lynlåsen, med retten opad, under 
den foldede kant. Begynd at sy fra bunden af lynlåsen, langs den smalle kant og op til 
kanten af stoffet. I llustration A

4. Fold den modsatte stofkant over og sy sømrummet over lynlåsen.

5. Sæt den smalle lynlåstrykfod på til højre for nålen. Sy, fra retten, under bunden af 
lynlåsen og op til kanten af stoffet. I llustration B

6. Fjern risømmen med en opsprætter.

RYNKETRYKFOD
920571096

412797145

1  2  3  4  5  6  7  

Rynker stoffet eller rynker og syr en flæse fast i ét arbejdstrin. 
Velegnet til lette til middelkraftige stoffer. Ligesøm, (venstre 
nåleposition), stinglængde 3–6. Jo længere stinglængde des mere 
stof bliver der rynket. Sæt rynketrykfoden på.

Rynkning af stof:

Placér stoffet under rynketrykfoden og sy. Øg overtrådens spænding for tættere rynker.

Rynk og sammensy med et glat stoflag i ét arbejdstrin:

1. Placér stoffet, som skal rynkes, under trykfoden med retten opad.

2. Placér stoffet, flæsen skal sys på, i sporet i trykfoden med retten nedad.

3. Sy, idet du styrer understoffet, men ikke holder fast i det. Hold det øverste stof i rillen, og 
før det frem i et passende, regelmæssigt tempo. Øg stinglængden, overtrådsspændingen og 
trykfodstrykket for at få flere rynker.

8

9
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Invisible zipper foot
4126870-45

ALMINDELIG SYNING

TRYKFOD TIL USYNLIG LYNLÅS
920458096
1  2  3  4  5  6  7  

En usynlig lynlås sættes altid ind, før sømmene på tøjet sys. 
Trykfoden til usynlig lynlås har to riller på undersiden, hvor der 
er plads til lynlåsens tænder og som holder dem på plads under 
syningen. Brug en lynlås, der er mindst 3 cm længere end selve 
lynlåsåbningen.

1. Afmærk lynlåsåbningens længde på sømmerummet og selve lynlåsen. Den overskydende 
længde skal være i bunden af lynlåsen.

2. Åbn lynlåsen.

3. Placér den højre del af lynlåsen på stoffet ret mod ret. Tænderne skal ligge på sømlinjen 
og lynlåsens øverste stop skal være 2 cm under stoffets klippede kant.

4. Pres lynlåsens tænder opad med fingrene og sænk trykfoden med lynlåsens tænder i den 
højre rille under foden.

5. Placér den venstre del af lynlåsen ret mod ret med venstre side af tøjet. Sænk trykfoden 
med den venstre rille over lynlåsens tænder. Kontrollér igen, at nålen er fuldstændig 
rettet ind med nålestyret på trykfodens forside. Sy venstre side på samme måde som 
højre.

6. Luk lynlåsen. Placér stoffet med lynlåsen ret mod ret. Klik den almindelige lynlåstrykfod 
på til venstre for nålen. Justér nålepositionen til højre. Begynd at sy i den hæftede søm 
og sy sømmen under lynlåsen sammen. Hvis lynlåsen er for lang, skal du sy kastesting 
over lynlåsens tænder 3 cm under den indsatte lynlås’ længde. Klip overskydende 
lynlås af under kastestingene.

8 9
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ALMINDELIG SYNING

GENNEMSIGTIG TRYKFOD TIL  
USYNLIG LYNLÅS
413286545
1  2  3  4  5  6  7  

Usynlige lynlåse (nogle gange kaldet skjulte lynlåse) ses for 
det meste midt på en kjoleryg, i siden eller bag på bukser og 
nederdele og i sofapuder m.m. Som navnet antyder, skjules 
lynlåsen i en søm, hvorved den bliver næsten usynlig. Isyning 
af lynlåsen anses ofte for at være det sværeste, men det er 
imidlertid noget af det nemmeste, især når den sys med 
HUSQVARNA® VIKING®s gennemsigtige trykfod til usynlig lynlås.

1. En usynlig lynlås isættes altid, inden sømmen på beklædningsstykket sys.

2. Markér længden af lynlåsåbningen på sømrummene og på lynlåsen. Den overskydende 
længde bør være i bunden af lynlåsen.

3. Monter den gennemsigtige trykfod til usynlig lynlås.

4. Vælg midterste nåleposition og ligesøm. Længde 2,5-3,0.

5. Placér højre del af lynlåsen i højre side af sømmen, ret mod ret. Lynlåsens spiral skal 
placeres på sømlinjen og starte ca. 2 cm under stoffets indsnit.

6. Anbring forsigtigt lynlåsens tænder en smule til højre, og sænk trykfoden, så spiralen 
ligger i rillen til højre for nålen.

7. Sy lynlåsen fast ved at starte for oven. Stop ved mærket på lynlåsen og sømrummet, og 
hæft sømmen.

8. Anbring den anden side af lynlåsen i venstre side af åbningen, ret mod ret. Sørg for, at 
begge spiraler flugter.

9. Sæt lynlåsen fast med knappenåle. Åbn lynlåsen.

10. Sænk trykfoden, så venstre rille er placeret over lynlåsens tænder. Sy den fast på samme 
måde som den første side.

11. Luk lynlåsen. Anbring stoffet med lynlåsen ret mod ret. Sæt resten af stoffet under 
lynlåsen sammen med knappenåle, ret mod ret.

12. Monter den almindelige lynlåsfod E til venstre for nålen. Indtil nålepositionen efter 
behov.

13. Sy sømmen fra nederste kant og op til lynlåsen, så den overlapper sømmen med baglæns 
ligesting.

14. Pres sømrummet åbent.
Bemærk! Køb en usynlig lynlås, som er mindst 3 cm længere end lynlåsens åbning.

8 9
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ALMINDELIG SYNING

TRYKFOD TIL ISYNING AF KNAPPER
412934545
1  2  3  4  5  6  7    

Ikke Til  
EMER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M.

Denne trykfod til isyning af knapper løfter knappen lidt op fra 
stoffet for at give plads til en lille hals, så knappen bliver nem at 
knappe og ikke sys i for tæt ved stoffet.

1. Tråd maskinen med sytråd, der passer i farven til knappen, som over- og undertråd. Sæt 
trykfoden til isyning af knapper på.

2. Anbring den indstillelige afstandsholder i den ønskede stilling. Helt tilbage giver ingen 
hals. Første stilling giver en kort hals til tynde stoffer. Anden stilling (helt fremme) 
giver en længere hals til kraftige stoffer.

3. Til knapper, der er mindre end 6 mm, skal der bruges placeringsværktøj. Sæt 
placeringsværktøjet i knappens huller. Bemærk: Brug ikke en knap, der er tykkere end 
3 mm.

4. Anbring placeringsværktøjet med knappen i sporet i trykfoden. Knappen bliver 
automatisk placeret i den rigtige position til isyning.

5. Fjern placeringsværktøjet.

6. Vælg ”Isyning af knapper” i Syguiden. Justér om nødvendigt stingbredden efter afstanden 
mellem hullerne i knappen.

7. Sy knappen i efter instruktionerne i Syguiden.

8 9
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ALMINDELIG SYNING

KANTSTIKNINGSTRYKFODEN TIL 
VENSTRE KANT
920569096
1  2  3  4  5  6  7  

Kantstikningstrykfoden til venstre kant styrer topstitchsømme 
og kantstikninger perfekt. Brug trykfodens indvendige højre 
side til at styre stoffet. Undersiden af trykfoden, som er 
designet til at glide langs den foldede kant, er med til at lave 
en flot kantstikning på dine projekter. Brug topstitchtrykfoden 
til venstrekant til oplægning af kraftige projekter som f.eks. 
gardiner eller lignende. Med denne trykfod har du mulighed 
for at have det meste af stoffet til  venstre for friarmen, så det 
bliver nemmere at sy.

8 9
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i

j

e
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g

ALMINDELIG SYNING

PLISSÉAPPARAT
920032096
5  6  7    

Ikke Til  
EMER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 
145M.

Plisséapparatet laver små læg eller rynker i lette til middelkraftige 
stoffer.

Montering af plisséapparat:

1. Fjern trykfodsfæstet

2. Udskift nåleskruen med den længere skrue i plisséapparatet.

3. Placér plisséapparatet på maskinens trykfodsfæste med gaflen over nåleskruen. Fastgør 
plisséapparatet på trykfodsfæstet med trykfodsskruen.

4. Maskinen må kun indstilles til ligesøm.

5. Reducér trykfodstrykket efter behov.

6. Med justeringsstangen (J) foretages indstilling af, hvor tit plisséapparatet lægger et læg. 
Ved indstilling 1, lægges der et læg for hvert sting, ved 6 et læg for hvert 6. sting, og 
ved 12 et læg for hvert 12. sting. Indstilling 0 er ingen læg, og plisséapparatet rynker, 
jo længere sting, des flere rynker.

7. Med justeringsskruen (I) indstilles, hvor dybe læggene bliver. Eksperimentér og sy i 
stykker af det stof, som skal plisseres. Drej skruen til højre for større og til venstre for 
mindre dybde i læggene.

8. Stinglængde 2,5–3. Eksperimentér med andre længdeindstillinger, da stinglængden 
også påvirker læggenes dybde. Jo kortere sting jo mindre afstand mellem læggene. 
Nålepositionen skal altid være 0 for ligesøm.

Sy:

1. Placér stoffet, som skal plisseres, i styresporene (G) og derefter mellem plisséapparatets to 
sorte blade (E og F ) bag ved nålespidsen.

2. Sænk trykfoden og sy med middelhastighed. 

Lægning af læg og fastsyning på det glatte stof samtidig: 

1. Placér det glatte stof med retten opad under plisséapparatet.

2. Placér stoffet, som skal plisseres, med retten nedad i styresporet og bladene som på trin 1 
ovenfor.

3. Sy. Det glatte stof føres frem af transportøren, mens topstoffet bliver plisseret og syet fast til 

8 9
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ALMINDELIG SYNING

KANTSTIKNINGSFOD
412815345
1  2  3  4  5  6  7  

920570096

Kanstikningsfoden styrer topstikninger og kantstikninger perfekt. 
Syr foldede læg nøjagtigt. Monter kantstikningsfoden.

1. Anbring stoffet under trykfoden, så stofkanten følger styret/linealen.

2. Vælg en ligesøm (eller ønsket søm) og indstil nålepositionen således at stikningen sys i den 
ønskede afstand fra kanten. (Juster nålepositionen fra side til side med bredde justeringen.)

3. For at sy flere parallelle rækker af topstikninger skal du indstille nålepositionen, og sy. 

KANTSTIKNINGS- / SAMMEN-
FØJNINGSFOD
412796845    

 1  2  3  4  5  6  7  

920565096

Styrer topstikning. Styrer materialer, der sys på en kant eller 
når to materialer sys sammen. Kantsøm: Ligesøm, venstre 
nåleposition, stinglængde 2-4.

1. Monter kantstiknings-/sammenføjningsfoden.

2. Anbring stoffets kant langs styret/linealen. Sy. Topstikning: Ligesøm, midterste 
nåleposition længde 2–4.

3. Monter Kantstiknings-/Sammenføjningsfoden.

4. Placer guiden på linje til topstikning. Sy. Sammenføjning: 3-trins zigzag eller 
fagotsøm, længde 2-3, bredde på 4-7.

5. Anbring to stykker stof eller pyntebånd, ét på hver side af trykfodens styr/lineal.

6. Sy. Sørg for at holde stoffet/pyntebåndet mod styret/linealen for at sy dem sammen.

8

9

8

9



19

ALMINDELIG SYNING

TRYKFOD MED SØMFOLDER & GUIDE
413248845    

 1  2  3  4  5  6  7  

Du kan bruge Trykfod med Sømfolder & Guide sammen med 
forskellige typer af borter, såsom blonder, broderede borter eller 
forskellige stoftyper, og de smukke HUSQVARNA® VIKING® 7 mm-
sømme til at skabe flotte borter. Du kan sy lingeri på et øjeblik eller 
tilføje blonder for at lave smukke lommetørklæder eller yndige duge. 
Denne trykfod fører nemt blonden og stoffet igennem åbningerne 
forrest på trykfoden, folder stoffet og syr samtidigt borten på plads.

1. Tråd maskinen med almindelig sytråd eller brodértråd som overtråd og almindelig sytråd 
som undertråd.

2. Vælg den søm, du ønsker at bruge. For eksempel: Blonden kan sys fast på stoffet med 
en ligesøm og en 4 mm-tvillingenål eller en højrejusteret bred pyntesøm. 
Bemærk! Pyntesømme, der sys fremad, virker bedst. (Undgå sømme med Til  
meget bagudrettet bevægelse).

3. Fold en 6 mm oplægningskant af stoffet mod vrangen, og pres den med fingrene eller et 
strygejern.

4. Indsæt stoffets foldede kant med retten opad i venstre guide og blonden (med retten 
opad) i højre guide, og lad den foldede stofkant og blonden glide ind i trykfoden, 
inden trykfoden monteres på symaskinen.

5. Sørg for, at stoffet og blonden nemt kan glide igennem åbningerne.  
Bemærk! Lette, men stabile stoffer og blonder virker bedst.

6. Montér Trykfod med Sømfolder & Guide på symaskinen.

7. Sy forsigtigt, og ikke for hurtigt. Hvis din maskine har hastighedskontrol, skal du 
nedsætte syhastigheden for nemt at føre stoffet og blonden, mens du syr. Hold stoffet i 
venstre hånd og borten i højre hånd, og sy.

8 9
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HOME DEC-SYNING

Syning til boligen er en vidunderlig måde at udtrykke sig på med stoffer og fibre.  
HUSQVARNA® VIKING® har udviklet tilbehør, der gør det hurtigt og nemt at sy teknikker 
til boligtekstiler som f.eks. bånd- og possementkantninger med en gennemarbejdet og 
professionel finish.

DOBBELT POSSEMENTTRYKFOD
412627145
1  2  3  4  5  6  7

Sæt den enkelte possementtrykfod på for hurtigt, nemt og 
nøjagtigt at lave possementsnor og sy den i dine møbel- og 
boligtekstilprojekter. Uanset om du køber possementsnoren 
færdig, eller du selv beklæder den, giver denne tilbehørstrykfod 
dit arbejde en professionel finish. Den syr på samme måde som 
paspoleringstrykfoden, men er beregnet til tykkere snor.

Beklædning af possementsnor:

1. Brug 6 mm bomuldssnor. Klip stykker af skråbånd eller skråstrimler af stoffet, brede nok 
til at dække snoren plus sømmerum.

2. Sæt den enkelte possementtrykfod på. Vælg midterste nåleposition og ligesøm, 
stinglængde 3.

3. Læg snoren på vrangen af stofstrimlen og fold strimlen omkring snoren.

4. Læg stoffet og snoren under possementtrykfoden med snoren i rillen på undersiden af 
trykfoden.

5. Sy, så snoren bliver beklædt med stoffet.

Den beklædte snor sys ind i sømmen:

1. Sæt den enkelte possementtrykfod på. Vælg midterste nåleposition og ligesøm, 
stinglængde 3.

2. Læg den beklædte possementsnor på retside af stoffets højre side, langs sømlinien. Læg 

ENKELT POSSEMENTFOD
412627045     
1  2  3  4  5  6  7

tilbage på lager, Snap Enkeltpossementfoden på og lav ind nemt og 
hurtigt possementbånd til dine projekter til hjemmet. Uanset om 
possementsnoren er købt færdig, eller om du selv fremstiller den, 
giver denne tilbehørsfod dig en professionel finish. Den fungerer 
ligesom paspoleringsfoden, men er designet til tykkere snor.

Til dækning af snor:

1. Brug ¼" (6 mm) bomuldssnor. Skær strimler på skrå eller på tværs af trådretningen, der 
er brede nok til at dække snoren plus sømrum.

2. Klik Enkelt Possementfod på. Vælg ligesøm med nålen i midterposition, stinglængde.

3. Læg indlægssnoren på stoffets vrangside, og fold stoffet omkring indlægssnoren.

TILBAGE PÅ LAGER

8 9
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HOME DEC-SYNING

10 MM SØMFOLDER
412990045

Til  
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY ™ serie, 
DESIGNER TOPA Z™ serie, SAPPHIR E™ serie,  
OPAL™ serie, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C,     
DESIGNER SAPPHIRE ™85.

Ruller en 10 mm dobbelt søm i lette til middelkraftige stoffer. 
Ligesøm, stinglængde 2,5. Sæt A-trykfoden på.

1. Sæt 10 mm sømfolderen på symaskinens stingplade.

2. Placér stoffet i sømfolderens snegl/lineal, som ruller det op til nålen.

3. Sy. Hjælp ikke stoffet med at rulle. Før det blot igennem.

4.  Placer stoffet og snoren under enkeltpossementfoden med snoren i 
     rillen på undersiden af trykfoden.

5.   Sy for at dække snoren med stoffet

Sy possementsnor i en søm:

1.  Klik Enkelt Possementfod på. Vælg midterste nåleposition og ligesøm, 
      stinglængde 3.

2.  Anbring possementsnoren på retsiden af stoffet langs sømlinjen. Placer den 
     under den enkelte possementfod med snoren i rillen på foden. Sy possementsnoren på    
     stoffet. Klip hak i sømrummet på possementsnoren langs kurver og hjørner.

3.  Læg nu det andet stykke stof ovenpå det første, ret mod ret. Possementsnoren vil ligge   
     mellem de to lag. Placer possementsnoren i rillen med den første stikning  i midten. 
Tryk på       bredden for at justere nålepositionen en smule til højre for at dække den første 
stikning.

8 9
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Kantbandsfot

5 mm – 20 mm

5 mm

Kantbandsfot

5 mm – 20 mm

5 mm

HOME DEC-SYNING

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

Til kantning med 6 mm skråbånd klippes en 24 mm bred 
skråstrimmel af tyndt stof, eller der anvendes smalt, 
færdigt skråbånd. Ligesøm, stinglængde 2,5 eller zigzag eller 
dekorationssøm i den ønskede bredde.

1. Sæt skråbåndsapparatet på.

2. Klip enden af skråstrimlen til en spids. Før skråstrimlen ind i ydersiden af styretragten i 
det spor, der passer til dens bredde, (det andet spor er perfekt til færdige kantebånd), 
og træk den ned under trykfoden.

3. Placér stofkanten, som skal kantes, i det midterste spor på venstre side af tragten.

4. Justér nålepositionen efter behov eller justér positionen for båndtragten, løsn skruen oven 
på trykfoden og indstil tragtens position.

JUSTERBAR SKRÅBÅNDSFOLDER
412985045
1  2  3  4  5  6  7

Lav smukke kantafslutninger med dit favorit skråbånd. 

Justerbar så den passer til skråbånd i forskellige bredder, fra ¼" 
(6 mm) til ¾" (20 mm).

1. Tråd maskinen med sytråd som over- og undertråd.

2. Monter den justerbare skråbåndsfolder.

3. Brug skruen på højre side af beslaget til at justere bredden af åbningen, så den passer 
til skråbåndet.

4. Klip enden af skråbåndet af i en 45 graders vinkel. Før skråbåndet ind i folderen i 
rillerne, der passer til bredden af skråbåndet og træk det ind under trykfoden.

5. Placer kanten, der skal sys kantebånd på, ind i rillen på venstre side af folderen.

6. Løsn skruen på toppen, bag på foden, og juster beslaget efter behov.

7. Vælg en smal zigzag, en ligesøm eller en pyntesøm. Sy langsomt og hold stoffet, der 
skal kantes, godt inde i åbningen af folderen, mens du syr.

8 9
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HOME DEC-SYNING

5 MM SØMFOLDER
411851745
1  2  3  4  5  6  7  

Sy en smal søm i middelkraftige stoffer. Velegnet til sømning af 
servietter, gardiner og flæser. Ligesøm, stinglængde 2,5–3 (Kan 
bruges med dekorationssøm). Sæt trykfoden på. Sy en smal søm 
i meget lette stoffer som f.eks. silketørklæder, batistservietter, 
skjortesømme, flæser og undertøj. Ligesøm, stinglængde 2. 

1. Sæt den smalle sømfolder på.

2. Pres en dobbeltsøm (svarende til tunnelens bredde på undersiden af trykfoden) de første 
par centimeter af sømmen.

3. Placér den under trykfoden og sy nogle sting langs kanten af sømmen.

4. Stop med nålen nede i stoffet, løft trykfoden og træk stofkanten op i trykfodens snegl/
lineal. Sænk trykfoden og fortsæt med at sy. Hjælp ikke stofkanten med at rulle, hold 
den blot lodret.

8 9
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MEGA PASPOLERINGSFOD
413195145
1  2  3  4  5  6  7

Mega Paspoleringsfoden er perfekt til indsætning af tykke 
paspoleringsbånd i sømme og på kanter for at få en skræddersyet 
finish. Båndet sys på mellem de to lag stof i én arbejdsgang. Du kan 
også lave din egen paspolering for at få en specialsyet finish. Denne 
trykfod kan klikkes på til højre eller til venstre for nålen, hvilket gør 
det muligt både at lave og sy paspoleringen ind i sømmen og sy en 
smuk pyntestikning langs paspoleringsbåndet.

Sådan laver du paspolering med dit stof:

1. Montér mega paspoleringsfoden til højre for nålen.

2. Klip skråstrimler af stof. Klip stoffet, så det er bredt nok til at dække indlægstråden inkl. 
sømrummet.

3. Læg indlægssnoren på vrangsiden af stofstrimlen, og fold stoffet rundt om snoren.

4. Anbring stoffet og snoren under mega paspoleringsfoden, så snoren er til venstre for 
trykfoden.

5. Vælg venstre nåleposition og ligesøm. Sy.

Tip! Når du syr denne paspolering ind i et syprojekt, skal du justere nålepositionen, 
så den anden række sting er én nåleposition tættere på indlægssnoren til at dække den 
første stikning.

Sådan syr du paspoleringsbånd ind i en søm:

1. Montér mega paspoleringsfoden til højre for nålen.

2. Anbring paspoleringen langs sømlinjen på stoffets retside, og sy paspoleringen fast, så den 
ligger til venstre for trykfoden.

3. Anbring det andet stykke stof ovenpå, ret mod ret.

4. Anbring lagene af stof og paspolering under mega paspoleringsfoden med snoren til 
venstre for trykfoden.

5. Vælg venstre nåleposition og ligesøm. Sy.

Tip! Klip hak i sømrummet til paspoleringen dér hvor stoffet bugter og i hjørnerne 
for at reducere stofmængden og få en flad søm.

Pyntestikning

Montér mega paspoleringsfoden til venstre for nålen. Åbn sømmen og fold den, så 
paspoleringen ligger langs stofkanten. Pres. Sy en pyntestikning til venstre for sømlinjen.

8 9
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KLAR PASPOLERINGSTRYKFOD
413097145
1  2  3  4  5  6  7

Sy færdigt tittebånd fast i sammensyninger og langs kanter for 
at få et skræddersyet look. Beklæd en snor med stof til specielle 
paspoleringer. Med den klare trykfod kan du både se tittebåndets 
placering, og nøjagtigt hvor du syr. Du kan se den første søm 
og justere nålestillingen til at sy den næste søm oven i den 
oprindelige. Ligesøm, stinglængde 2,5. Sådan syr du tittebånd af 
dit eget stof:

1. Sæt den klare paspoleringstrykfod på.

2. Klip skråbånd eller stofstrimler på skrå, brede nok til at dække snoren, plus sømrum.

3. Læg snoren på vrangen af stofstrimlen, og fold stoffet hen over snoren.

4. Læg stoffet og snoren ind under den klare paspoleringstrykfod i rillen på undersiden af 
trykfoden.

5. Sy. Rillen styrer snoren, så stoffet dækker den ensartet. Tips: Når du syr tittebåndet fast 
på et klædningsstykke, kan du justere nålestillingen, så nålen syr en position tættere ved 
snoren. Så bliver den første søm dækket. 

Syning af tittebånd i en sammensyning:

6. Sæt den klare paspoleringstrykfod på.

7. Læg tittebåndet langs sømlinjen på retten af stoffet, og sy  
det fast med tittebåndet i rillen på trykfoden.

8. Læg det andet stykke stof oven på, ret mod ret.

9. Læg stof- og tittebåndslagene ind under paspoleringstrykfoden med tittebåndet i rillen på 
undersiden af trykfoden. Sy. Rillen på undersiden af trykfoden styrer tittebåndet, mens 
du syr.

8 9
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

Udtryk din kreativitet med dekorationer, pyntebånd eller perler og meget andet.  
HUSQVARNA® VIKING®s tilbehørstrykfødder gør det nemt. Forsyn tøj, gaver eller 
håndarbejder med struktur og dekorationer helt i din egen personlige stil.
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C. 

D. 

413 14 20

413 14 20

A. 

413 14 21

413 14 21

B. 

* 8 og 9 kræver Garn Guide Sæt 920453096. 

DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

TRYKFODSSÆT TIL GARNDEKORATION
920403096

DESIGNER DI A MOND™ serie, DESIGNER RUBY ™         
serie, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition,  
SAPPHIR E™ 960Q, SAPPHIR E™ 965Q, DESIGNER 
BR ILL A NCE™ 80, BR ILLI A NCE™ 75Q, DESIGNER    
SAPPHIR E ™85.

Bemærk! Der kan ikke anvendes andre sømme end de 
specialdesignede sømme.

Med HUSQVARNA® VIKING® trykfodssæt til garndekoration kan 
du nemt sy dekorative garnsømme. Udsmykningen opstår, når 
du syr de specialdesignede sømme med garn i denne trykfod. 
Effekten kan ændres radikalt ved hjælp af forskellige typer garn. 
Trykfoden er designet til at blive brugt sammen med specielt 
designede sømme.  

Disse sømme kan downloades på www.husqvarnaviking.com. 
Bemærk: Der kan ikke anvendes sømme undtagen de specielt 
designet sømme.Garnfoden er udstyret med et justeringshjul. 
Hjulet bruges til at finjustere den røde linje, så den matcher 
midten nåleposition på foden. Når nålen er centreret ved den 
røde linje, er det mere sandsynligt, at trykfoden vil hente et 
bredere sortiment af garn. 

Indhold
A. Garnførere (til DESIGNER DIAMOND™serie, DESIGNER RUBY™serie og SAPPHIRE™ 

960Q – undtagen DESIGNER™ SE)

B. Garnførere (til DESIGNER™ SE og DESIGNER™ SE Limited Edition).

C. Garnfod

D. Garntråder

– Sømme, som kan downloades

8 9
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1. 

2. 

3. 

4. 5. 

DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

KLARGØRING AF MASKINEN TIL SYNING
1. Tråd maskinen med en tråd, der passer til dekorationsgarnet, eller brug en  

gennemsigtig tråd.

2. Monter garnførerne på maskinen i indhakkene under håndtaget på bagsiden af maskinen 
(se illustration 2).

3. Træk så meget garn ud af garnnøglet, som du skal bruge, og placer garntråden som vist på 
illustration 3. Sørg for at trække garnet ud kontinuerligt for at undgå at trække for 
voldsomt i garnet.

4. Placer garnet i garnførerne (se illustration 3). Det er meget vigtigt, at garnet løber jævnt, 
mens du syr. 

5. Tråd garnet ovenfra gennem hullet i garnfoden ved hjælp af garntråderen (se 
illustration 4). Vi anbefaler at bruge garn med en ensartet tykkelse. Det bedste 
resultat opnås ved, at garnet udfylder hullet i foden, men stadig løber let igennem.

6. Klik foden fast på maskinen (se illustration 5).

7. Vælg den søm, du vil sy. Inden du begynder at sy, skal du bruge justeringshjulet til at 
sikre, at den røde linje på foden flugter med nålen (se illustration 1).

Tips: Tegn en streg på stoffet med en tekstilpen, så du har noget at følge.

Bemærk! Visse garntyper fungerer bedre end andre. Garn med en løsere struktur giver ofte et 
bedre resultat.

 
Her kan du finde sømme, der  
kan downloades
Du kan downloade sømmene på  
www.husqvarnaviking.com. 

Søg efter Yarn Embellishment  
Foot Set (Garndekorationssæt). 

Klik på linket for at downloade sømmene.

GARN GUIDE SÆT
920453096      

Disse guides passer til Trykfod til Garndekoration 920403096, 
som kan bruges til at sy smukke dekorative designs med de  
specielle garnsømme, du finder på din symaskine.

Disse guides passer også til Trykfodssæt til Garndekoration 
920215096.  Du kan skabe dekorative garndekorationer både i 
frihånd og med broderi. 

8 9
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8

DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

TILBEHØR TIL SYNING AF CIRKLER
920344096

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

920392096 
1  2  3  4  5  6  7   

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

Tilbehøret til syning af cirkler er det perfekte værktøj, når du 
gerne vil lave flotte dekorationer på syprojekter, tøj og quilte. 
Du kan nemt sy cirkler, blomster eller dele af cirkler og skabe 
enestående borter eller grafiske mønstre. Du kan kombinere 
cirkler i forskellige størrelser og lave store mønstre. Næsten alle 
nytte- eller pyntesømme* kan anvendes, når du syr med dette 
tilbehør, så du kan frit vælge din yndlingssøm. Mulighederne med 
tilbehøret til syning af cirkler er lige så uendelige som de cirkler, 
det skaber!

* Sømme med en standardbredde på over 7 mm og sømme med 
baglæns fremføring kan ikke benyttes.

I pakken finder du følgende dele:
A. Tilbehør til syning af cirkler med størrelsesmåler

B. Fikseringsnål

C. Tre forskellige skabeloner: Én til syning af cirkler (1), én til syning af en blomst med 
fire blade (2) og én til syning af en blomst med seks blade (3). Tallene på skabelonerne 
svarer til cirklens diameter (i cm).

D. CD med brugervejledning på 11 sprog, et selvstudium og ideer til, hvordan man 
kombinerer cirkler ved at bruge skabelonerne

Med tilbehøret til syning af cirkler kan du sy cirkler med en diameter fra 6 cm og op til 26 
cm (2½ – 10¼"). Cirklernes diametre er trykt både i centimeter og i tommer.

9
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

TIPS OG RÅD 
  
Tillængerbord/quiltebord  
Når du anvender tilbehøret til syning af cirkler, anbefales det at bruge et forlænger-/
quiltebord. Dette giver ekstra støtte under stoffet og gør det lettere at styre stoffet. 
Forlænger-/quiltebordet fås som ekstra tilbehør.

Sømvalg  
Nytte- og pyntesømme giver flotte resultater med dette tilbehør. Der kan dog ikke 
anvendes sømme, som har en standardbredde på over 7 mm, og sømme med baglæns 
fremføring. 
Tip! Jo kortere stinglængden er, desto lettere er det at få en pænt sammenføjet cirkel. 
Når du skal til at lukke cirklen, skal du sænke syhastigheden og om nødvendigt 
justere stinglængden Til  at sy mellemrummet.

Applikationer 
Du kan sy applikationer med tilbehøret til syning af cirkler. Brug noget stof, som ikke 
trævler, eller lav applikationer med rå kanter. Du kan ganske enkelt sy applikationen 
fast med en ligesøm, klippe det overskydende stof af og afslutte med at sy en satinsøm 
hen over de rå kanter. Når du syr i flere lag stof, er det endnu vigtigere at styre stoffet 
forsigtigt og sørge for, at alle stoflag fremføres samtidig.
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1. 2.
412554445

3.
0.3 - 0.5 1.5 - 2

DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

RELIEFTRYKFOD
412580545
1  2  3  4  5  6  7   

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M.

Brug relieftrykfoden til at lave ophøjet satinsøm. Tråden føres 
frem af trykfoden, mens sømmen sys over den.

1. Tråd Sulky rayontråd nr. 40 som overtråd og brodértråd som undertråd.

2. Før agramantråden ind i trådlederen på trykfoden. Placér spolen eller tråden således, at 
den føres frem til trykfoden i et jævnt tempo, mens du syr.

3. Vælg en smal satinsøm. Følg instruktionerne til applikation med stingbredden indstillet, 
så zigzagstingene lige nøjagtig når hen over snoren. På computerstyrede symaskiner 
vælges den forprogrammerede satinsøm, og stinglængden og stingbredden finjusteres 
til at sy over tråden. På andre maskiner vælges en zigzag søm, stinglængde 0,3–0,5, 
stingbredde 1,5–2.

4. Markér et mønster på stoffet og sy hen over det. Mønsteret bliver syet med kontur i 
ophøjet satinsøm.

Bemærk : Båndføreren (412554445) sælges separat. (Se næste side)
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

SNORETRYKFOD
411850945
1  2  3  4  5  6  7   

Ikke Til   
EMER A LD™ 122, 118 og 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M.

Brodér eller sy garn og smalle lidser og pyntebånd fast på tøj, 
gaveartikler og håndarbejder som dekoration. Zigzag sting, 
stinglængde 1,5, stingbredde så bred som pyntebåndet eller 
garnet. Sæt snoretrykfoden på.

1. Placér garnet eller pyntebåndet i krogen/linealen på forsiden af trykfoden og under 
trykfoden.

2. Sy lidsen på. Båndføreren (412554445) styrer garnet eller pyntebåndet, mens du syr. Brug 
evt. mellemlæg.

BÅNDFØRER
412554445
1  2  3  4  5  6  7   

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M.

Styrer pyntebånd, lidser og snore ind i lidsetrykfoden, 
snoretrykfoden eller relieftrykfoden.

1. Placér den lige ende af båndføreren i rillen i toppen af trykfodsfæstet. På visse modeller 
skal skruen strammes for at holde båndføreren på plads.

2. Før lidsen, snoren eller pyntebåndet ind i krøllen på båndføreren og ind i trykfoden.

3. Styr lidsen, snoren eller pyntebåndet ind i båndføreren, mens du syr.

8 9
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

MINIPASPOLERINGSFOD 
413183045
1  2  3  4  5  6  7  

Indsæt paspoleringsbånd i sømme og kanter for at få en 
skræddersyet finish. Dæk indlægssnor med stof for at 
lave dit eget paspoleringsbånd. Du kan tydeligt se, hvor 
paspoleringsbåndet sidder, og nøjagtigt hvor du syr. Du kan også 
se den første stikning og justere nålens position, så den syr ved 
siden af den oprindelige stikning. Ligesøm, stinglængde 2,5.

Sådan laver du et paspoleringsbånd med dit stof:

1. Montér minipaspoleringsfoden.

2. Klip strimler på skrå eller på tværs, som er brede nok til at dække indlægssnoren og alle 
sømrum.

3. Læg indlægssnoren på stoffets vrangside, og fold stoffet hen over indlægssnoren.

4. Anbring stoffet og indlægssnoren under minipaspoleringsfoden, således at indlægssnoren 
ligger i rillen på undersiden af trykfoden.

5. Begynd at sy. Rillen fører indlægssnoren, således at stoffet dækker den jævnt.

Råd: Når du syr paspoleringsbåndet ind i et stykke tøj eller et andet syprojekt, skal 
du indstille nålens position, så den syr én position tættere på indlægssnoren for at 
dække den første søm.

Sådan sys paspoleringsbånd ind i en søm:

6. Montér minipaspoleringsfoden.

7. Anbring paspoleringen langs sømkanten på retsiden af stoffet, og sy det fast, mens 
paspoleringen løber i trykfodens rille.

8. Læg nu det andet stykke stof ovenpå, ret mod ret.

9. Placer lagene med stof og paspolering under minipaspoleringsfoden, således at paspoleringen 
løber i rillen på undersiden af trykfoden. Begynd at sy. Rillen på undersiden af trykfoden 
fører paspoleringen, når du syr.

Råd: Klip hak i sømrummet på paspoleringen langs kurver og hjørner.
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

LIDSETRYKFOD
412989845
1  2  3  4  5  6  7   

Brodér eller sy garn og smalle lidser og pyntebånd fast på 
tøj, gaveartikler og håndarbejder som dekoration. Brug evt. 
mellemlæg. Ligesøm, stinglængde 2,5 eller zigzag sting, stinglængde 
2–4, stingbredde så bred som pyntebåndet eller garnet (eller brug 
dekorationssøm).

1. Træk garnet eller pyntebåndet oppefra, igennem styrehullet på trykfoden og under 
trykfoden.

2. Sænk trykfoden og sy lidsen på. Båndføreren (411850145) styrer garnet eller pyntebåndet, 
mens du syr.
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

TRYKFODSSÆT TIL GARNDEKORATION
920215096
7      *     * 

Når du har sættet med trykfødder til garndekoration fra 
HUSQVARNA®  VIKING® kan du nemt og problemfrit lave 
dekorative udsmykninger med garn, når du syr frihåndssyning og 
broderer. De to forskellige trykfødder i sættet passer til forskel-
lige typer garn. Der følger en detaljeret vejledning  
med produktet.

1. Tråd maskinen med tråd, der matcher garnet.

2. Monter de rigtige garnføringer på maskinen i indhakkene under håndtaget på bagsiden af 
maskinen.

3. Træk så meget garn ud af garnnøglet, som du skal bruge.

4. Læg garnet i garnføringerne. Det er meget vigtigt, at garnet løber let, mens du syr.

5. Vælg garnlidsefod 1 eller 2, afhængigt af garnstørrelsen. Det bedste resultat fås ved at 
fylde hullet i foden og lade garnet løbe let igennem. Vi anbefaler garn med ensartet 
tykkelse.

6. Tråd garnet ovenfra gennem hullet i trykfoden ved hjælp af garntråderen.

7. Monter foden på maskinen.

* 8 og 9 kræver Garn Guide Sæt 920453096. 

8 9
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

DEKORATIONSFOD MED FLERE 
GUIDELINIER 
920616096
5  6  7  

Brug dekorationsfoden med flere guidelinjer, når du skal sy lige 
afstandsborter med pyntesømme, eller brug den som guide, når 
du syr omnigram- og sideværtssømme. Guidelinjer gør det muligt 
at dreje præcist i hjørner med mål på ¼" (6 mm) og ½" (12 mm).

Dekorative borter 

1. Tråd din maskine med sytråd eller pyntetråd som overtråd og sytråd som undertråd.

2. Vælg en pyntesøm.

3. Montér dekorationsfoden med flere guidelinjer.

4. Markér en linje på stoffet med en piktogrampen på det sted, hvor midten af syningen skal 
være.

5. Læg rivbart stabiliseringsmateriale under stoffet.

6. Placer trykfoden, så den flugter med den markerede linje, ved at bruge den røde 
midterlinje på foden. Sy den første række med pyntesøm.

7. Vælg en anden pyntesøm.

8. Flyt stoffet til venstre. Beslut, hvilken afstand du gerne vil have mellem rækkerne.

9. Brug de røde vandrette linjer til at sikre, at hver række starter det samme sted.

10. Sy den næste sømrække ved at bruge de røde linjer på foden som guide, mens du syr.

11. Spejlvend sømmen, og flyt stoffet til den højre side af den midterste søm. Sy sømmen

12. på højre side. Illustration 1

13. Fortsæt med flere sømme for at lave en bredere bort.

14. Riv stabiliseringsmaterialet af. 

Omnigram- eller sideværtssømme

1. Tråd din maskine med sytråd eller pyntetråd som overtråd og sytråd som undertråd.

2. Vælg en omnigramsøm eller en sideværtssøm.

3. Montér dekorationsfoden med flere guidelinjer.

4. For at få en lige sømlinje skal du tegne en linje på stoffet med din piktogrampen på det 
sted, hvor syningen skal være. Fortsæt med at markere en eller to linjer på hver side af 
den tegnede linje. Illustration 2

5. Læg rivbart stabiliseringsmateriale under stoffet, og placer det under trykfoden.

6. Sy forsigtigt, og lad maskinen styre stoftransporten.

7. Sørg for, at de markerede linjer og de lodrette røde linjer på begge sider af trykfoden er 
parallelle med hinanden, mens du syr. Illustration 3

8. Riv stabiliseringsmaterialet af.
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

TREHULS GARNFOD
413187045
1  2  3  4  5  6  7   

920615096

Dekorér dit projekt med forskellige typer dekorative snore 
eller garn ved hjælp af de smukke HUSQVARNA® VIKING® 
9 mm sømme og trehuls garnfoden. Denne fod vil nemt føre 
snorene eller garnet gennem åbningerne foran på foden og 
tilbage gennem rillen under foden. Der bliver syet over de 
dekorative snore eller garnet, hvilket skaber et smukt, flettet 
mønster.

1.  Tråd din maskine med en almindelig sytråd eller et dekorativ tråd øverst og med almindelige 
sytråd i spolen.

2. Vælg en 9 mm dekorativ søm.

Bemærk: Dekorative sting, der bruger fremadgående bevægelse fungerer bedst (undgå sting med 
for meget baglæns bevægelse).

3.  Tråd dekorative snore eller garn i hullerne fra toppen af foden ved hjælp af garntråderen, før 
foden fastgøres på symaskinen.

4.  Sørg for, at snorene eller garnet glider let gennem åbningerne. (Hvis garnet er for tykt, vil det 
skabe for meget spænding, og indføringen kan blive påvirket.)

5. Fastgør foden med tre huller til tråd.

6. Aktiver IDFTM-systemet (kun 920615096).

7. Før garnet eller snoren under trykfoden og bagud ca. 5cm. 

8. Anbring en afrivningsstabilisator under stoffet, og anbring stoffet under foden.

9.  Sy forsigtigt og ikke for hurtigt. Hvis din maskine har en hastighedsregulering, skal du reducere 
syningshastigheden for nemt at guide stoffet og garnet, når du syr.

8
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

MINI PERLETRYKFOD 4 MM
412701145
1  2  3  4  5  6  7   

Ikke Til  
EMER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 
145M.

1. Sæt Mini perletrykfoden på.

2. Tråd med transparent nylontråd som overtråd og sytråd i en farve, der passer til stoffet, 
som undertråd.

3. Vælg en af følgende sømme, afhængigt af hvilken du har på din  
HUSQVARNA® VIKING® symaskine:

• Heirloom håndsyet applikationsøm, stinglængde 3,0, stingbredde

• 4,0 eller Overkastningssøm, stinglængde 0,9, stingbredde 5,0 eller

• Overkastningssøm, stinglængde 3,0, stingbredde 4,0.

4. Placér en 4 mm perlesnor under trykfoden, i kanalen på undersiden af Mini perletrykfoden. 
Læg mellemlæg under stoffet. Sænk trykfoden. Drej håndhjulet med hånden og sy 
forsigtigt et par sting. Sy først perler på en prøve af stoffet for at se, om trådspænding, 
trykfodstryk, stinglængde og stingbredde passer til perlerne. Foretag eventuelle justeringer. 
Sy langsomt. (Ved visse sømme kan det være nødvendigt at justere stinglængden, mens du 
syr, eller at programmere en søm for at opnå det bedste resultat.)

KLAR 2 – 3 MM DEKORATIONSTRYKFOD
413030445
1  2  3  4  5  6  7    

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M.

Dekorér dit projekt med små perler.

1. Tråd maskinen med usynlig polyestertråd som overtråd og almindelig sytråd som undertråd.

2. Sæt den klare 2–3 mm dekorationstrykfod på.

3. Vælg en af følgende sømme, afhængigt af hvilken af dem din HUSQVARNA® VIKING® 
symaskine har:  
Zigzag, stinglængde 4,0, stingbredde 3,0. 
Heirloom-applikationssøm, stinglængde 4,5, stingbredde 3,0.

4. Anbring en 2–3 mm perlesnor under trykfoden, idet du lægger den i rillen på undersiden 
af den klare 2–3 mm dekorationstrykfod.

5. Sy først perler på en rest af stoffet for at teste trådspændingen. Mindsk om nødvendigt 
trådspændingen.

6. Dekorér dit projekt med perlerne. Sy langsomt. Ved visse sømme kan det være  
nødvendigt at justere stinglængden, mens du syr.

8 9
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

PAILLETTRYKFOD
412823845
1  2  3  4  5  6  7    

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M.

Brug pailletbåndstrykfoden til at dekorere dine projekter med 
glitrende pailletter. Denne trykfod styrer nemt pailletterne i rillen 
foran på trykfoden, mens symaskinen syr pailletbåndet fast med 
usynlig søm. Der kan kun bruges cirkelrunde pailletter.

1. Tråd maskinen med usynlig tråd som overtråd og almindelig sytråd som undertråd. Sæt 
paillettrykfoden på og vælg en håndsyet applikationssøm. Stil stinglængden på 4,5 og 
stingbredden på samme bredde som pailletterne. Læg rivvlies under stoffet.

2. Læg pailletterne ind i rillen foran på trykfoden. Kontrollér, at du har trukket et stykke af 
pailletbåndet ind under trykfoden og hele vejen igennem til bagsiden, før du begynder 
at sy. Sæt trykfoden på.

3. Sy først i en rest af stoffet, da forskellige stoffer opfører sig forskelligt. Sy langsomt for 
ikke at komme til at sy i pailletterne.
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

SPECIALSPOLEHUS
920211096
5  6  7    

Ikke Til   
EMER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M,  
145M.

920452096

Lav smukt "Bobbinwork", også kaldet vrangsidebroderi, med  
HUSQVARNA® VIKING® specialspolehuset..

1. Sænk transportøren, fjern stingpladen og udskrift standardspolehuset med 
specialspolehuset. Skub stingpladen tilbage på plads og hæv transportøren.

2. Afhængig af, hvilken type dekorativ tråd du anvender til dine syprojekter, er der 
forskellige måder at arbejde med den specielle spolekapsel.

Til kraftig tråd eller specialtråd:

Spol dekorativ tråd langsomt på undertrådsspolen  – HUSQVARNA® VIKING®  logoet skal 
vende udad. Placér spolen i specialspolehuset med HUSQVARNA® VIKING® logoet opad. 
For at få mindre struktur kan du benytte tyndere specialtråd og justere spændingsskruen 
efter behov, så tråden trækkes jævnt ud. Placér spolen og træk specialtråden ind i 
undertrådsspændingen. 

Til kraftigt garn og specialtråd med struktur: 

Vikl tråden jævnt om spolen med uret og ved håndkraft. Omgå undertrådspændingen: 
Ved det meste struktursyning med undertråd skal den kraftige tråd eller garnet ikke føres 
ind i undertråds-spændingen eller trådkniven, men direkte ind i omløbsslidsen. Læg 
undertrådsspolen ned i den specielle spolekapsel. Grib om overtråden og drej håndhjulet en 
omdrejning imod dig for at føre undertråden op.

3. Til begge teknikker skal du tråde nålen med almindelig sytråd. Brug den 
nålestørrelse, som anbefales til stoffet. Klik trykfod B eller S på.

4. Læg stoffet med retsiden nedad, og anbring rivbart stabiliseringsmateriale ovenpå. 
Vælg en søm, hvor stingtætheden er mindre tæt. Prøv med en ligesøm, en zigzagsøm 
og andre pyntesømme. Øg stinglængden, indtil du opnår det bedste resultat. Vælg en 
langsom hastighed, og sy ved en jævn hastighed for at få det bedste resultat. Øg om 
nødvendigt overtrådsspændingen en smule. Inden du syr på det rigtige stof, skal du 
sy en prøve på en stofrest, indtil dine indstillinger passer.  
Råd: Jo kraftigere tråden er, jo længere skal stingene være. Vælg en søm, som 
ikke sys fremad og derefter tilbage over sig selv.
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

Sådan syr du med båndfødderne

1. Brug strygbart eller rivbart stabiliseringsmateriale til at 
stabilisere stoffet, når du syr. Afhængigt at stoffets 
tykkelse kan der være behov for mere eller mindre 
stabiliseringsmateriale. Lav altid en test på en stofrest.

2. Tråd maskinen med en tråd, der passer til båndet.

3. Vælg en ligesøm (andre sømme kan beskadige trykfoden og/eller 
få nålen til at knække).

4. Vælg båndfod 1, 2 eller 3 (illustration A-C) afhængig af båndets 
bredde. For at få det bedste resultat skal båndet udfylde 
åbningen på foden og stadig kunne løbe ubesværet igennem 
den. Det anbefales at bruge bånd med en jævn tykkelse.

5. Tråd båndet forfra og gennem åbningen i foden (illustration D). 
Træk ca. 2 cm bånd ud bag ved foden. 

6. Montér foden på maskinen (illustration E).

7. Når du syr, skal du anbringe båndet over skulderen eller til højre 
for maskinen. Det er meget vigtigt, at båndet løber nemt, 
når du syr.

BÅNDFODSSÆT
920239096
1  2  3  4  5  6  7   

Med HUSQVARNA® VIKING® båndfodssæt kan du nemt sy 
dekorative bånd på. De tre forskellige trykfødder gør det muligt 
at anvende flere forskellige bånd (fra 6-13,5 mm).  

Frihåndssyning med bånd

For at kunne frihåndssy skal din maskine have en særlig 
frihåndsfunktion. Denne funktion findes til modeller i gruppe 1&7.

1. Forbered maskinen som beskrevet i venstre side.

2. Indstil maskinen til frihåndssyning (se brugervejledningen for 
nærmere instruktioner).

3. Hold i enden af båndet, når du begynder at sy. Før stoffet let. Drej 
stoffet for at skifte syretning.

Tip

• Brug lette “flade” bånd, f.eks. organza (bånd med en grov 
struktur kan være svære at føre igennem foden).

• For at opnå forskellige udseender kan du klippe dine egne bånd 
ud af enten lige eller skrå strimler stof.  

• Når du laver en spiral eller en hvirvel, skal du sy indefra og ud.

8 9
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DEKORATIONSSYNING/SYNING MED HÅNDSYET LOOK

TRYKFOD TIL 3 MM RULLESØM
411852045
1  2  3  4  5  6  7    

Ikke Til   
EMER A LD™ 122, 118 og 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M.

TRYKFOD TIL 2 MM RULLESØM
411852445
1  2  3  4  5  6  7    

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M.

Sy en rullesøm i tynde meget lette stoffer til aftentøj, undertøj og 
tørklæder. Zigzag sting, stinglængde 3, stingbredde 3.

1. Sæt rullesømstrykfoden på.

2. Pres en rullet søm (af samme bredde som tunnelen på undersiden af trykfoden) de første 
par centimeter af sømmen.

3. Placér sømmen under trykfoden og sy nogle sting langs kanten af sømmen.

4. Stop med nålen nede i stoffet, løft trykfoden og træk stofkanten op i sneglen/ linealen på 
trykfoden.

5. Sænk trykfoden og fortsæt med at sy. Hjælp ikke stofkanten med at rulle, hold den blot 
lodret.

7- HULSTRYKFOD MED NÅLETRÅDER
412989945
1  2  3  4  5  6  7

11- HULSTRYKFOD MED NÅLETRÅDER
920621096

Lav originale pyntebånd og sy dem på samtidig. Sy op til 7/11 
dekorationstråde på samtidig – hurtigt og flot. Dekorationssøm 
eller zigzag, tilstrækkelig stingbredde til at dække trådene. 
Mellemlæg efter behov.

1. Tråd dekorationstråde i hullerne i trykfoden oppefra. Jo flere huller du tråder, desto 
bredere bliver dekorationen. Vikl trådene på en tom spole for at forhindre 
sammenfiltring.

2. Sæt 7/11-huls trykfoden på. Placér trådene under trykfoden.

3. Markér et mønster på stoffet, benyt evt. mellemlæg og sy. Dekorationstrådene bliver syet 
fast og danner en smuk bånddekoration.
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HEIRLOOMSYNING

Før symaskinen blev opfundet, skabte smukke håndsyede dekorationer unikt tøj i 
heirloomstil. Heirloomteknikkerne giver en oplevelse af tradition, romantik og svundne 
tider. Med Heirloom-kittet og tilbehør kan du nemt sy de samme teknikker på din 
HUSQVARNA® VIKING® symaskine på en brøkdel af tiden.

GENNEMSIGTIG TRYKFOD B
920622096
       

Satinsøm, muslingesøm og dekorationssømme. Bredde efter 
ønske. Tunnelen på undersiden af trykfoden glider jævnt hen over 
sømmene. Da trykfoden er gennemsigtig og har røde styremærker, 
er det nemmere at se, og syningen bliver mere nøjagtig. Brug evt. 
mellemlæg.

1. Sæt trykfoden på.

2. Indstil på dekorations- eller satinsøm.

3. Sy.

8765 9
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HEIRLOOMSYNING

KLAR B-FOD MED HØJREGUIDE
920624096
5  6  7

Den klare B-trykfod m/højreguide styrer en dekorationssøm 
perfekt langs en kant. Tunnelen på undersiden af trykfoden gør, 
at sømmene bliver perfekte og føres fejlfrit frem. Linealen langs 
trykfodens kant holder en konstant afstand mellem stofkanten og 
sømmen. Når Syguiden eller det grafiske display anbefaler trykfod 
”B”, skal du bruge den klare B-trykfod m/højreguide til at sy langs 
en kant.

1. Sæt den klare B-trykfod m/højreguide på.

2. Læg dit syprojekt ind under trykfoden med linealen langs projektets kant.

3. Vælg en dekorationssøm.

4. Sy.

KLAR B-FOD MED MIDTERGUIDE
920623096
5  6  7

Den klare B-trykfod m/midterguide styrer en dekorationssøm 
oven i en sammensyning eller en markeret linje. Tunnelen på 
undersiden af trykfoden gør, at sømmene bliver perfekte og føres 
fejlfrit frem. Tunnelen i midten af trykfoden gør, at sømmene 
følger sammensyningen eller den markerede linje perfekt. Hvis 
Syguiden eller det grafiske display anbefaler B-trykfoden, skal du 
bruge den klare B-trykfod med midterguide, når du syr langs en 
søm eller markeret linje.

1. Sæt den klare B-trykfod m/midterguide på.

2. Læg sammensyningen eller den markerede linje under trykfodens midterguide.

3. Vælg en dekorationssøm.

4. Sy, så guiden følger sammensyningen eller linjen, mens du syr.

8 9

8 9
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SPECIEL KNUDESØMSFOD
413162345     
1  6  7    

Ikke til:  
IRIS™, SCANDINAVIA™ og EMERALD™ serier,  
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Sy smukke heirloom-knudesømme! Trykfoden har en dyb kanal på 
undersiden, så den nemt kan fremføres over tykke sømme. 

8 9
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6,0 mm

HEIRLOOMSYNING

SPANSK HULSØMSTRYKFOD
413064845

Spansk hulsøm er en vidunderlig ekstra detalje på ethvert projekt. 
Den bruges til at sy to afsluttede kanter sammen. Den er velegnet til 
fastsyning af borter, kantafslutning på en nederdel eller et gardin eller 
til at sy stoffer sammen, f.eks. for at få den ønskede bredde på en dug. 
På de ovennævnte modeller sættes afstandsholderen til den spanske 
hulsømstrykfod fast på maskinens standardstingplade.

1. Sæt afstandsholderen fast på stingpladen, idet du sætter de små tænder ned i hullerne i 
pladen. Sørg for, at afstandsholderen ikke dækker transportørens tænder. Sæt den spanske 
hulsømstrykfod på.

2. Tråd maskinen med dekorationstråd som over- og undertråd.

3. Vælg zigzag eller trestings zigzag. Justér stingbredden, så du er sikker på, at nålen får fat i 
stofkanterne. Bemærk: Undgå at bruge sømme med for meget sidegående eller frem- og 
tilbagegående bevægelse.

4. Du skal have en afsluttet kant. Pres om nødvendigt et 1 cm sømrum langs de stofkanter, som 
skal sys sammen.

5. Læg de pressede kanter på stofstykkerne på hver sin side af afstandsholderen.

6. Sænk trykfoden.

Begynd med en lang trådende på både over- og undertråd. Hold i trådenderne, nå du 
begynder at sy, indtil nålen har fat i stoffet. Denne søm syr flere sting i ”luften”, før den når 
over til stofkanten og får fat. Når nålen har fået fat i stoffet, kan du slippe trådenderne. Sy, idet 
du holder kanterne let sammen foran trykfoden. Eventuelt: Læg en dekorationstråd i rillen i 
afstandsholderen.

86 7
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2,0

HEIRLOOMSYNING

5 BIESETRYKFOD
412369945
6  7  

Sy bieser i lette til middelkraftige stoffer hurtigt og nemt. Bruges 
sammen med tvillingnål. Ligesøm, stinglængde 2,5.

1. Sæt Biesetrykfoden på. Isæt og tråd en 2,0 tvillingnål.

2. Sy. Bieserne formes af tvillingnålen, idet der dannes læg af stoffet i sporet på

3. undersiden af trykfoden.

4. Placér biesen i trykfodens ydre spor for at styre næste biese.

7 BIESETRYKFOD
412362845
1  2  3  4  5  6  7     *   *

Sy bieser i lette stoffer hurtigt og nemt. Ligesøm, stinglængde 2,0.

1. Sæt Biesetrykfoden på. Isæt og tråd en 1,6 eller 2,0 tvillingnål.

2. Sy. Bieserne formes af tvillingnålen, idet der dannes læg af stoffet i sporet på undersiden af 
trykfoden.

3. Placér biesen i trykfodens ydre spor for at styre næste biese.

9 BIESETRYKFOD
412370045
1  2  3  4  5  6  7     *    *

Sy bieser i meget lette stoffer hurtigt og nemt. Bruges sammen 
med tvillingnål. Ligesøm, stinglængde 1,5–2,0.

1. Sæt Biesetrykfoden på. Isæt og tråd en 1,6 tvillingnål.

2. Sy. Bieserne formes af tvillingnålen, idet der dannes læg af stoffet i sporet på undersiden af 
trykfoden.

3. Placér biesen i trykfodens ydre spor for at styre næste biese. 

TVILLINGNÅL 
620104496: 1,6mm

TVILLINGNÅL
620104496: 1,6 mm 
620104696: 2 mm

TVILLINGNÅL
620104696: 2 mm

8 9

8 9

8 9
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2,0/2,5

HEIRLOOMSYNING

BIESETRYKFOD
412992845
    *    *

Til   
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™
serie, DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie,
OPAL™ serie, BRILLIANCE™ serie, EDEN ROSE™ 250C,
TRIBUTE™ 140C, 145C, DESIGNER JADE™ serie,
DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Hurtig syning af bieser i mellemkraftige stoffer Brug tvillingnål. 
Ligesøm, stinglængde 2,5.

1. Sæt trykfoden på. Sæt tråd og en 2,0 eller 2,5 tvillingnål i.

2. Bieserne formes ved syning med tvillingnål, når stoffet glider ind i rillen på undersiden af 
trykfoden.

3. Placér biesen i den udvendige rille i trykfoden for at styre næste læg.

Bemærk: Sæt styret på stingplade ved syning i kraftigere stoffer eller til at sy snor med 
ind i bieserne. Ved snorebesatte bieser placeres snor eller garn i styret på stingplade.

Bemærk: Brug kant/quiltelinealen (412 60 19-45, ell. 411 73 95-45) til at få 
regelmæssig afstand mellem bieserne. * Kan ikke anvendes med den automatiske 
nåletråder.

TVILLINGNÅL
620104696 2 mm

920546096 2,5 mm

8   9
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2,0/2,5

2,0/2,5

HEIRLOOMSYNING

BIESETRYKFOD
412845645
1  2  3  4  5  6  7

Ikke Til  
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie,
DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™
serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, JADE™serie,
BRILLIANCE™ serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Hurtig syning af bieser i mellemkraftige stoffer Brug tvillingnål. 
Ligesøm, stinglængde 2,5.

1. Sæt trykfoden på. Sæt tråd og en 2,0 eller 2,5 tvillingnål i.

2. Bieserne formes ved syning med tvillingnål, når stoffet glider ind i rillen på undersiden af 
trykfoden.

3. Placér biesen i den udvendige rille i trykfoden for at styre næste læg.

Bemærk: Sæt styret på stingplade ved syning i kraftigere stoffer eller til at sy snor med 
ind i bieserne. Ved snorebesatte bieser placeres snor eller garn i styret på stingplade.

Bemærk: Brug kant/quiltelinealen (412 60 19-45, ell. 411 73 95-45) til at få 
regelmæssig afstand mellem bieserne.

TVILLINGNÅL
620104696 2 mm

620104796 2,5 mm

MARKERINGSTRYKFOD
411850345
1  2  3  4  5  6  7    

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116 maskiner, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Overfører mønstermarkeringer med trådspor. Bruges til 
dekorationsformål og til at lave åben/stigesyning eller løkker til 
frynser eller dyrehår. Zigzag sting, stinglængde 1,5–2,5, stingbredde 
3. Sæt markeringstrykfoden på. Reducér trådspændingen lidt.

Dobbelte risting:

1. Sy flere sting til markering. Hæft ikke. Stingene bliver til løkker og er lette at fjerne.

Åben/stigesyning:

2. Sy to stykker stof sammen ret mod ret.

3 Træk i stoffet for at se den åbne søm, som er lavet med løkketrådene.

4. Pres sømmerummet væk fra den åbne syning og sy eventuelt en stikning.

Dekorative løkker eller frynse:

5. Sy med markeringstrykfoden efter det ønskede mønster.

6. Pres løkkerne til den ene side med fingeren og stik langs bunden af løkkerne med en 
ligesøm for at hæfte dem. (Klip op i midten af løkkerne for at få en frynse.)

8 9
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HEIRLOOMSYNING

KANT/QUILTELINEAL
412601945
5  6  7

Kant-/quiltelinealen bruges til brede sømrum, bieser, 
pyntestikninger eller kanalquiltning.

1. Sæt linealen på clipsen skruen på trykfodsfæstet.

2. Justér fra side til side for at få den rigtige placering.

8 9
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QUILTNING

QUILTNING

Maskinquiltning var historisk set syning til praktisk brug, men gav også quiltesyerne mulighed 
for at udtrykke deres kreativitet. I løbet af det seneste årti har maskinquiltning udviklet sig til en 
kunstart. Quilteentusiaster udtrykker deres kreativitet med stoffer, fibre, tråd, smukke sømme og 
kunstsyning på fri hånd. HUSQVARNA® VIKING® lytter opmærksomt til brugerne og har designet 
tilbehør og trykfødder, som ansporer udviklingen af dine færdigheder og din glæde ved at quilte.

FORLÆNGERBORD MED JUSTERBAR 
GUIDE
920361096
Til
DESIGNER DIAMOND™series, DESIGNER RUBY™
series, DESIGNER TOPAZ™ series, BRILLIANCE™ series,
SAPPHIRE™, OPAL series and DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

920437096

Designet og udviklet til HUSQVARNA® VIKING® sy- og brodérmaskiner. 
Forlængerbordet sættes på din maskine på samme måde som 
tilbehørsæsken, så det er nemt at udvide din arbejdsflade. Det er yderst 
stabilt, og da det ikke har ben på undersiden, kan du også sy rørformede 
emner. Bordet er udstyret med både cm- og tommemarkeringer, og 
den justerbare guide flyttes let til den ønskede markering, så du kan sy 
oplægninger, borter og andet med perfekt akkuratesse. De rette mål er 
lige ud for dine fingerspidser!

QUILTEBORD
413112001
Til  
DESIGNER DIAMOND™series, DESIGNER RUBY™ series,
DESIGNER TOPAZ™series, BRILLIANCE™ series, SAPPHIRE™,
OPAL series and DESIGNER SAPPHIRE™85.

920633096

Sæt forlængerbordet på din HUSQVARNA® VIKING® symaskines 
friarm, så du nemt kan sy store projekter og quiltearbejder.

1. Når du åbner æsken, skal det hvide selvklæbende beskyttelsespapir fjernes fra forlængerbordet.

2. Tør eventuelt overfladen af   med en blød, fugtig klud for at fjerne rester fra papiret / folien.

3. Hold bordet med Husqvarna-mærkaten og måletapen med den rigtige side opad. Sæt skruerne 
i hullerne oppefra. Skru benene fast på undersiden af bordet. Skru fødderne i bordets ben.

4. Skub bordet fast på symaskinens friarm og skru fødderne op eller ned for at justere højden.

QUILTEBORD
920459096     
Til  
DESIGNER JADE™ 35, 20.

Dette robuste udvidelsesbord har justerbare ben og gør det 
muligt at konvertere den frie arm til en udvidet, flad base, så du 
nemt kan understøtte store projekter.

8 9

8 9
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OVERTRANSPORTØR MED  
UDSKIFTELIGE TRYKFØDDER 
920219096
5  6  7    

Ikke Til   
EMER A LD™ 122, 118 og 116 maskiner, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Overtransportøren med 2 udskiftelige trykfødder er designet til 
at fremføre lag af stof og/eller pladevat jævnt. Perfekt til quiltning, 
syning i fløjl, enkelte strækstoffer, læderimitationer og stoffer, 
som kræver omhyggelig mønstertilpasning. Klik din udskiftelige 
ligesyningstrykfod på, og brug centreret ligesyningssting kun op til 
stinglængde 6. Klik din udskiftelige zigzag-trykfod på, og vælg sting 
op til 7 mm i bredden og 6mm i længden.

1. Fjern trykfodsholderen ved at skrue trykfodsholderskruen ud.

2. Anbring overtransportøren på din maskine fra bagsiden, idet du anbringer gaflen over 
nåleholderskruen. Skru derefter overtransportøren fast på trykfodsarmen med 
trykfodsholderskruen. Sænk trykfodstrykket til 3.

Montering og afmontering af trykfod

3. Med trykfodsarmen i hævet position anbringes trykfoden under overtransportøren.

4. Tryk foden opad, så den klikker på plads.

5. For at afmontere trykfoden skubbes forsiden af foden opad, indtil foden klikker af.

Sådan monteres styret

De to styr, som følger med overtransportøren, hjælper dig med at sy parallelle rækker af 
sting side om side som i kanalquiltning eller stopning. Der er et styr til venstre side og et 
styr til højre side.

6. Sæt styret ind i hullet på bagsiden af overtransportøren.

7. Justér afstanden mellem trykfoden og styret ved at trække det mod venstre eller mod 
højre.

OVERTRANSPORTØR
416358301     
Til 
EMER ALD™ 183 AND 203.

Overtransportøren gør det let at sy flere lag stof, som f.eks. 
quiltning, matche mønstre eller striber, sy stoffer med luv eller 
glatte stoffer. Transportørtænderne fra overtransportøren sørger 
sammen med maskinens transportør for, at stoflagene flytter 
sig sammen. Overtransportøren griber fat i det øverste stoflag, 
mens symaskinen fører stoffet nedefra.  Mønstre, striber og quilt 
lag forbliver perfekt afstemt, og læder, ruskind og vinyl flyder let 
gennem din maskine.

1. Fjern trykfoden og trykfodsfæstet.
2. Placer armen fra overtransportøren på nåleskruen og fastgør den til trykfodsstangen på 

maskinen med skruen.  Stram forsvarligt. Bemærk:  Når nålen går op og ned, bevæger 
transportøren sig også op og ned, så den trækker det øvre lag af stoffet samtidigt med 
det nederste stoflag.

3. Vælg en ligesøm, zigzag eller en anden ønsket søm.  Du må ikke vælge sømme med 
mange baglæns sting.

4. Placer stofferne under overtransportøren og sy.
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1/4”
1/4” 1/2”

QUILTNING

UDSKIFTELIG FOD MED ÅBEN TÅ
(til 920219096 Overtransportør med Udskif telige  
trykfødder)

413237845
5  6  7    

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116 maskiner, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Overtransportøren med udskiftelige trykfødder er konstrueret 
til at transportere stoflag og/eller pladevat jævnt. Den er perfekt 
til quiltning, syning i fløjl, visse strækstoffer, imiteret læder og 
stoffer, som kræver omhyggelig mønstertilpasning. Brug den 
udskiftelige fod med åben tå til syning af applikationer med 
satinsømme, tapering og pyntesømme. Tunnelen under trykfoden 
gør, at sømmene fremføres jævnt, og den åbne tå giver større 
synlighed og et godt overblik over sømmene.

1. Monter overtransportøren med udskiftelige trykfødder på maskninen: 
a. Fjern trykfodsholderen ved at skrue trykfodsholderskruen ud. 
b. Anbring overtransportøren med udskiftelige trykfødder på din maskine fra   
 bagsiden, idet du anbringer gafl en over nåleholderskruen. Skru overtransportøren  
 med udskiftelige trykfødder fast på trykfodsarmen med trykfodsholderskruen. 
c. Med trykfodsarmen i hævet position anbringes den udskiftelige trykfod med åben tå  
 under overtransportøren.

2. Tryk den udskiftelige trykfod med åben tå opad, så den klikker på plads.

3. Vælg en pyntesøm eller en satinsøm.

4. Sy. De røde afmærkninger på trykfoden hjælper dig med at føre stoffet, når du syr.

UDSKIFTELIG STITCH IN DITCH FOD 
MED STYR
(For Overtransportør med Udskif telige Så ler)
413155545     
5  6  7    

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

Brug den Udskiftelige stitch in ditch fod, når du syer i grøften 
langs en sømlinje. Foden har styrelinjer, der gør det let at dreje 
akkurat i hjørner ved ¼ (6mm) eller 1/8 (3mm) sømme.

Overtransportøren med udskiftelige trykfødder er konstrueret til at give en jævn fremføring af stoflag 
og/eller pladevat. Den er perfekt for quiltning, syning af velour, visse typer af strækstoffer, imiteret 
skind og stoffer, der kræver præcis sammensyning af mønster.

1. Stitching-in-the-ditch betyder at man syr i den allerede syede søm. 

2. Monter den udskiftelige stitch in ditch fod. Vælg ligesøm med nålen i midten og juster den op til 
en maksimal stinglængde på 6..

3. Placer det stof, der skal sys, under trykfoden. Fodens midterguide skal flugte med sømlinjen.

4. Sådan drejer du ¼" (6 mm) fra enden: Vælg nålestop oppe/nede for at aktivere nålestop nede. 
Sy sømmen. Stop syningen, når trykfodens forreste kant flugter med stofkanten. Hæv trykfoden, 
drej stoffet, og fortsæt med at sy.

5. Den udskiftelige overtransportørfod gør det nemt at fremføre flere stoflag let og jævnt.
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1.   Monter den udskiftelige overtransportør på maskinen.
2.   Indstil maskinen til ligesøm eller quiltesøm med håndsyet look. 
3.   Placer fastgørelsespladen på maskinens stingplade. Tilpas  
      stiften på bagsiden af fastgørelsespladen til det øverste hul i 
      maskinens stingplade. Skru fastgørelsespladen på plads 
      med en fingerskrue. 
4.   Placer kantebåndsfolderen på monteringspladen, og juster den,  
      så den 
      passer. Fastgør folderen med de to fingerskruer 
      og spændeskiver. 
5.   Mål længden af dit projekt og læg mindst 6” (15 cm) til. 
6.   Skær nok 1 3/4” (45mm) strimler til at opnå denne længde og sy 
      strimlerne sammen. Klip enden af strimlen i en spids.
7.   Skub stofstrimlen ind i båndfolderen med vrangsiden mod dig 
      ved hjælp af en pincet.
8.   Når stoffet er nået gennem enden af folderen, hold den foldede 
      strimmel med din venstre hånd og fortsæt med at føre strimlen ind   
      i folderen som 
      vist, mens stoffet danner et dobbeltfoldet kantebånd. 
9.   Løft trykfoden og træk strimlen ind under trykfoden og lige 
      bagud 2,5" (5-6cm) bag nålen.  
10. Før stoffet, der skal kantes med retsiden op og ind i åbningen af 
      folderen. Juster stingpositionen til højre eller venstre for at opnå  
      den ønskede nåleposition. 

Sådan sys et hjørne med quilt binder: 
Sy til kanten af quilten, hæft og træk quilten ud fra folderen. Hold 
quilten tæt på folderen, når du folder hjørnerne. Pres det foldede stof 
med fingrene.

* Når den er monteret med 412964206 eller 412964207 stingplade
For at sy et hjørne i smig:
1.   Fold og pres det skrå hjørne på oversiden, sæt det fast med en lang 
      knappenål. Gentag på samme måde på bagsiden af quilten. 
2.   For at fortsætte med at sy kantebåndet, skal du trække stofstrimlen   
      tilbage gennem 
      folderen og samtidig anbringe quilten under 
      trykfoden og folderen igen.
3.   For at sikre at folden er lige på både over- og undersiden, træk  
      quilten 
      frem og tilbage igen et par gange.
4.   Sænk nålen for at holde kantebåndet på plads og fjern 
      knappenålene. Træk lange tråde ud bag trykfoden, før 
      du begynder at sy. Hæft og sy kantebåndet på. Gentag på de 
      andre hjørner.

Sådan afslutter du kantebåndet:
1.   Sy kantebåndet på hele vejen rundt om quiltens kanter. Når 
      enderne af kantebåndet næsten mødes, skær overskydende stof i 
      begyndelsen af kantebåndet som vist.
2.   Fortsæt med at sy og lad kantebåndet overlappe én gang til. Fjern 
      quilten fra folderen og klip overskydende kantebånd af, men efter  
      lad en ende på 1” (2,5 cm). Fold enden af kantebåndet og nål det  
      fast. Sy en søm over den foldede kant.

BEMÆRK: Der følger en detaljeret vejledning med produktet.

1

2

3

QUILT BINDER FOD FOR IDF SYSTEM  
920507096          
     
BR ILLI A NCE™ series, DESIGNER DI A MOND™ series*, 
DESIGNER RUBY ™ series*, DESIGNER TOPA Z™ series*, 
SA PPHIR E™ series*, OPA L™ series*, EDEN ROSE™ 250C*, 
TR IBUTE™ 140C*, 145C*, DESIGNER SAPPHIRE ™85.

Der skal klippes en 1 3/4" (45mm) bred strimmel af let vævet stof til et 
færdigt kantebånd på 1/2" (12mm).

Quilt Binder forvandler en let vævet stofstrimmel til et dobbelt foldet 
kantebånd og fastgør det til projektets kanter  i én arbejdsgang. Skal 
anvendes med stingplade 412964206 eller 412964207. 

   t i l brug med 920568096 Quilt Binder Fod for IDF System  

8 9
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UDSKIFTELIG 1/4" QUILTEFOD      
MED STYR
(Dobbeltfremføring med Udskif telige trykfødder)

413238345
5  6  7   

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118, 116 maskiner, EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M.

Overtransportøren med udskiftelige trykfødder er konstrueret 
til at transportere stoflag og/eller pladevat jævnt. Den er perfekt 
til quiltning, syning i fløjl, visse strækstoffer, imiteret læder og 
stoffer, som kræver omhyggelig mønstertilpasning. Brug den 
udskiftelige ¼" quiltefod med styr til lige sømme og quiltesømme 
med håndsyet præg. Styret hjælper med at holde en afstand på 
¼" (6 mm).

1. Monter overtransportøren med udskiftelige trykfødder på maskninen: 
a. Fjern trykfodsholderen ved at skrue trykfodsholderskruen ud. 
b. Anbring overtransportøren med udskiftelige trykfødder på din maskine fra bagsiden,  
 idet du anbringer gaflen over nåleholderskruen. Skru overtransportøren med   
 udskiftelige trykfødder fast på trykfodsarmen med trykfodsholderskruen. 
c. Med trykfodsarmen i hævet position anbringes den udskiftelige 1/4" stitchin-ditch- 
 sål under overtransportøren.

2. Tryk den udskiftelige ¼" quiltefod opad, så den klikker på plads. 

Sammensyning af stykker:

3. Da denne trykfod har en lille åbning for bedre at forme stingene til sammensyning, kan 
du kun bruge midterste nåleposition og ligesøm eller quiltesømmen med håndsyet 
præg.

4. For at begynde at sy i kanten af stoffets skal du anbringe stoffet under trykfoden, så de rå 
kanter flugter med trykfodens styr.

5. Sy sømmen, idet kanterne flugter med styret.

Quiltning:

6. De røde afmærkninger på trykfoden hjælper dig med at få stoffet til at flugte, når 
syningen påbegyndes, ved syning af hjørner og i slutningen af stoffet.

7. Sy, således at styret følger sømmen mellem patchworkstykkerne (sømfuren) på quilten. 
Når du kommer til et hjørne, skal du stoppe, når den røde ¼"- afmærkning på 
trykfoden når hen til sømmen.

8. Lad nålen blive nede i stoffet, når du drejer det, og fortsæt med at sy.

8
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QUILTNING

UDSKIFTELIG DEKORATIONSFOD 
MED MIDTERGUIDE
413340845
5  6  7   

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116 machines, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Den udskiftelige overtransportør med udskiftelige trykfødder 
er designet til at sikre en jævn transport af stoflag og/eller 
pladevat. Perfekt til quiltning, syning i fløjl, de fleste elastiske 
stoffer, kunstlæder og stoffer, der kræver præcis sammensyning af 
mønster. Brug den udskiftelige dekorationsfod med midterguide, 
når du skal sy i sømfuren langs en sømlinje, uanset hvilken 
pyntesøm du har valgt. Fodens midterguide af metal hjælper dig 
med at styre stoffet.

1. Monter den udskiftelige overtransportør på maskinen:   
a. Fjern trykfodsfæstet ved at skrue skruen ud af fæstet. 
b. Monter den udskiftelige overtransportør (fod) på maskinen bagfra, så gaflen placeres  
 over skruen til nåleholderen. Skru den udskiftelige overtransportør (fod) fast på   
 trykfodsstangen med skruen til trykfodsfæstet. 
c. Sørg for, at trykfodsstangen er i hævet position, og placer den udskiftelige   
  dekorationsfod med midterguide under den udskiftelige overtransportør (fod).

2. Skub den udskiftelige dekorationsfod med midterguide opad, så den klikker på plads.

3. Vælg en pyntesøm.

4. Placer det stof, der skal sys, under trykfoden. Fodens midterguide skal flugte med 
sømlinjen. Syning i sømfuren vil sige, at man syr i den færdige sømlinje. Illustration 1

5. Begynd at sy. Sørg for, at guiden flugter med sømmen, mens du syr.

QUILTETRYKFODS - KIT
413035302
5  6  7   

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116 maskiner, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M.

Indeholder: Overtransportør med lineal, frihåndsquiltetrykfod 
med åben tå og klar 1/4" patchworktrykfod med lineal i siden. Alt 
det, du behøver for at komme i gang med at quilte.
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1/4”

1/4”1/4”

QUILTNING

JUSTERBAR 1/4" TRYKFOD
920455096
1  2  3  4  5  6  7   

Den justerbare ¼"-fod er designet til at sy en søm på 6 mm eller 
en søm på knap 6 mm ved sammensyning af stofstykker.

Nålehullet i foden er ovalt, hvilket gør det muligt at justere 
nålepositionen. 

Afstanden mellem midterste nåleposition og guiden er ¼” (6mm).

1. Monter ¼” Patchworkfoden med ovalt hul.*

2. Vælg en ligesøm. 
  a.   Ved syning af en 1/4” (6mm) søm, skal du vælge den centrerede nåleposition. 
  b.   Ved syning af en søm på knap 6 mm skal du indstille nålepositionen et  
                eller  

3. Læg stofstykkerne ret mod ret under trykfoden, og ret stofkanterne ind efter                       
guiden på foden. 

4. Sy stofstykkerne sammen, og lad stofkanterne røre guiden, mens stoffet føres frem.

5. 5.   Pres sømrummet. 
 
Bemærk: Afhængigt af stoffets tykkelse og trådtypen kan det være nødvendigt at 
justere nålepositionen for at opnå det ønskede sømrum. Flyt nålen mod højre for 
at gøre sømrummet mindre og mod venstre for at gøre det større. Du kan uden 
problemer flytte nålen tre trin til hver side, men ikke længere end det. 
 
*Brug ikke ligesømsstingpladen sammen med den justerbare ¼"-fod.

8
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1/4"

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

1/4"

QUILTNING

KLAR 1/4" PATCHWORKTRYKFOD
920651096
1  2  3  4  5  6  7  

Med denne trykfod ser du klart og tydeligt ved syning af 6 mm og 
3 mm ligesømme. Styrelinjer til hjælp ved vending i hjørnerne ved 
syning af 6 mm og 3 mm sømme.

1. Den klare 1/4" patchworktrykfod kan altid bruges, når du vil sy en 6 mm eller 3 mm søm. 
Den er ideel, når du syr 6 mm fra en applikation, et broderi eller lignende, f.eks. ved 
ekko-patchwork. Den klare 1/4" patchworktrykfod er velegnet til syning i midten af 
stoffet.

2. Sæt den klare 1/4" patchworktrykfod på. Tråd maskinen med sytråd eller usynlig tråd som 
overtråd og sytråd som undertråd. Tryk på Nålestop nede.

3. Den klare 1/4" patchworktrykfod har røde markeringer. De hjælper dig med at justere 
stoffet, når du begynder at sy, i hjørner og ved enden af stoffet.

4. For at begynde 6 mm fra kanten af stoffet placerer du stoffet under trykfoden med 
stofkanten ud for det forreste røde mærke på trykfoden. Dette mærke er 6 mm fra 
nålen. For at begynde at sy 3 mm fra kanten af stoffet placerer du stoffet ud for den 
anden linje fra forkanten.

5. For at dreje 6 mm fra enden standser du syningen, når den forreste linje på trykfoden 
er ud for den stofkant, du quilter langs. Nålen vil standse nede i stoffet. Maskiner 
i Designerserie standser automatisk i drejestilling. På andre modeller hæver du 
trykfoden. Drej stoffet.

Du er nu 6 mm fra kanten af den applikation, det broderi eller lignende, som du quilter 
omkring, og du er klar til at begynde at sy.

98
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QUILTNING

KLAR 1/4" PATCHWORKTRYKFOD MED 
LINEAL I SIDEN
412927445
1  2  3  4  5  6  7  

Til ligesøm og quiltesømme med håndsyet look. Linealen hjælper 
dig med at holde 6 mm afstand. At trykfoden er klar betyder, at 
du tydeligt kan se, hvor du syr. Beregnet til både begyndere og 
rutinerede quiltesyere.

1. Til sammensyning vælges: Vævet, medium og Sammensyning i Syguiden eller ligesøm 
med nålen i midterstilling. Da denne trykfod har en lille åbning for bedre at kunne 
forme sammensyningsstingene, kan du kun benytte ligesøm eller quiltesøm med 
håndsyet look.

2. Den klare 1/4" patchworktrykfod har røde markeringer. De hjælper dig med at justere 
stoffet, når du begynder at sy, i hjørner og ved enden af stoffet.

3. For at begynde at sy ved kanten af stoffet lægger du stoffet ind under trykfoden, med 
trevlekanterne langs trykfodens lineal. Sy sammensyningen, idet du lader kanterne 
følge linealen.

4. For at begynde 6 mm fra kanten af stoffet placerer du stoffets kant ud for det bagerste 
mærke på trykfoden som vist. For at begynde at sy 3 mm fra kanten af stoffet lægger 
du stoffet ud for linjen foran den forrige markeringslinje.

5. For at afslutte syningen 6 mm fra enden skal du standse, når den forreste linje på 
trykfoden er ud for kanten af stoffet.

6. For at bruge den klare 6 mm patchworktrykfod med lineal i siden til pyntestikninger langs 
en færdig kant skal linealen i trykfodens højre side følge stoffets kant.

7. Sy. Quiltesømmen med håndsyet look kan om ønsket bruges til at give sømmen et 
håndsyet look. Hvis du bruger quiltesømmen med håndsyet look, skal du følge 
instruktionerne for trådning i brugervejledningen.

98
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1/4"

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

1/4"

QUILTNING

KLAR STITCH-IN-DITCH TRYKFOD
412927446
1  2  3  4  5  6  7  

Denne trykfod er nem at bruge, og du ser tydeligt sømmen, 
når du syr i sømfuren. Styrelinjer til at dreje efter i hjørner ved 
syning af 6 mm eller 3 mm sømme. Til quiltning, almindelig syning 
og meget mere.

1. At sy i sømfuren betyder at sy i den færdige sammensyning på et quiltearbejde eller en kantning. 
Disse sømme har normalt en højere kant, nemlig den side, sømrummet er presset til, og en 
lavere side, dvs. siden uden sømrum.

2. Sæt den klare Stitch-in-Ditch trykfod på. Tråd maskinen med tråd, der passer i farven, eller usynlig 
tråd som overtråd og med tråd, der passer til quiltearbejdets bagside, som undertråd.

3. Læg det stof, der skal sys, ind under trykfoden med linealen i midten af trykfoden langs sømmen. 
Linealen vil automatisk lægge sig på den lave side af sømmen, og maskinen syr perfekt ned i 
sømmen på quiltearbejdet eller kantningen.

4. For at dreje 6 mm fra enden standser du syningen, når den forreste linje på trykfoden er ud for 
kanten af stoffet.

STITCH IN DITCH FODEN MED OVALT HUL 

920457096     
1  2  3  4  5  6  7  

920567096

Stitching-in-the-ditch betyder at man syr i den allerede syede 
søm i quilten eller kanten.  Der er normalt en højere kant til 
sømmen, den side, hvor sømrummet er blevet presset til, og en 
lavere side, den side uden sømrum.

1.   Monter stitch in ditch foden med ovalt hul.  Tråd med matchende tråd eller usynlig      
      tråd som overtråd og tråd til at matche din quilt på spolen. 

2.   Anbring det stof, der skal sys, under trykfoden, så styret midt i foden følger 
      sømmen.  Styret vil automatisk løbe på den lave side af sømmen og vil 
      give en fejlfri søm på din quilt eller kantning.

3.   Hvis stingene ikke løber lige i sømmen kan du flytte nålen op til tre trin til venstre eller højre 
      for at for at få sømmen perfekt linet op.

4.   For at dreje ¼” (6 mm) fra enden, stop syningen, når trykfodens forreste linje flugter 
      stofkanten.

9
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QUILTNING

1/4" PATCHWORKFOD MED LINEAL OG 
OVALT HUL 
920456096
1  2  3  4  5  6  7  

920566096 

Sammensyning af stofstykker: Den Justerbare ¼"-fod med Guide 
er designet til at sy en søm på ¼“ (6 mm) eller en søm på knap 6 
mm ved sammensyning af stofstykker. Nålehullet i foden er ovalt, 
hvilket gør det muligt at justere nålepositionen. Afstanden mellem 
midterste nåleposition og guiden er ¼” (6mm).
Sammensyning:

1. Sæt den Justérbare ¼" Quiltefod med Guide på. *
2. Vælg en ligesøm. 

  a.   Ved syning af en 1/4” (6mm) søm, skal du vælge den centrerede   
               nåleposition. 
  b.   Ved syning af en søm på knap 6 mm skal du indstille nålepositionen et eller  
               to trin til højre.

3. Læg stofstykkerne ret mod ret under trykfoden, og ret stofkanterne ind efter guiden på 
foden.

4. Sy stofstykkerne sammen, og lad stofkanterne røre guiden, mens stoffet føres frem.
5. Pres sømrummet. 

 Bemærk: Afhængigt af stoffets tykkelse og trådtypen kan det være nødvendigt at 
justere nålepositionen for at opnå det ønskede sømrum. Flyt nålen mod højre for 
at gøre sømrummet mindre og mod venstre for at gøre det større. Du kan uden 
problemer flytte nålen tre trin til hver side, men ikke længere end det. 
 * Brug ikke ligesømsstingpladen sammen med den justerbare ¼"-fod med guide.  
 
Topstikning: Den justerbare 1/4 "fod med guide er også fantastisk til topstikninger. 
Juster nålepositionen, og brug guiden til at sy sømmene præcist på det sted, du 
ønsker det, når du syr blokke, tøj eller boligtekstiler. 
 
1.   Sæt den Justérbare ¼” Quiltefod med Guide på. 
2.   Vælg en ligesøm, tredobbelt ligesøm eller quiltesømmen med håndsyet effekt. 
      Juster nålepositionen efter behov. 
3.   Placer dit syprojekt under trykfoden, så guiden på foden føres frem i sømfuren   
      eller langs stofkanten. Sy. 
 
BEMÆRK: Røde markeringer på den justerbare ¼"-fod gør det nemmere for dig 
at placere stoffet rigtigt, når du begynder at sy, når du syr hjørner, og når du er 
fremme ved stofkanten.

9
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QUILTNING

APPLIKATIONSTRYKFOD
412800945
1  2  3  4  5  6  7  

920564096

Satinsøm, muslingesøm og dekorationssøm. Længde og bredde 
efter ønske. At kunne se klart og tydeligt gennem trykfoden gør 
det nemt at tilpasse flere rækker sømme perfekt efter hinanden. 
Tunnelen på undersiden af trykfoden giver en jævn fremføring 
hen over stingene, og den åbne front gør det nemmere at se og 
at sy nøjagtigt. 

1. Sæt trykfoden på.

2. Indstil på dekorations- eller satinsøm.

3. Det bedste resultat fås ved, med en pictogrampen, at tegne linjer til at styre nøjagtigt 
efter.

KLAR APPLIKATIONSTRYKFOD
413031945
1  2  3  4  5  6  7  

Satinsøm, muslingesøm og dekorationssøm. Længde og bredde 
efter ønske. At kunne se klart og tydeligt gennem trykfoden gør 
det nemt at tilpasse flere rækker sømme perfekt efter hinanden. 
Tunnelen på undersiden af trykfoden giver en jævn fremføring 
hen over stingene, og den åbne front gør det nemmere at se og 
at sy nøjagtigt. 

1. Sæt trykfoden på.

2. Indstil på dekorations- eller satinsøm.

3. Det bedste resultat fås ved, med en pictogrampen, at tegne linjer til at styre nøjagtigt 
efter.

9
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QUILTNING

RAMME TIL FRIHÅNDSQUILTNING
412538845

Placeres på quiltearbejdet ved frihåndsquiltning og broderi. 
Det er ikke nødvendigt at sætte stoffet i brodérramme. 
Friktionsfladen på undersiden af rammen holder stoffet stramt og 
giver mulighed for at flytte stoffet i alle retninger.

1. Sænk transportøren og indstil trykfodstrykket til stopning.

2. Indstil på ligesøm eller anden ønsket søm.

3. Sæt en frihåndstrykfod på efter eget ønske.

4. Placér rammen oven på quiltearbejdet eller stoffet og frihåndssy.

5. Hold i håndtagene og flyt quiltearbejdet i et jævnt tempo for at få regelmæssige sting.

KLAR FRIHÅNDSTRYKFOD MED       
ÅBEN TÅ
412860645 (Flydende)
1  7    

Den klare frihåndstrykfod med åben tå er ideel til frihåndssyning 
på trykte stoffer, eller til quiltesømme rundt om sammensatte 
eller broderede motiver. Den gør det nemt at se ved frihåndssyn-
ing.

1. Sæt den klare frihåndstrykfod med åben tå på.

2. På Designer-modellerne vælger du V-menuen. Transportøren sænkes automatisk. På 
andre modeller følger du instruktionerne i brugervejledningen for indstilling til 
frihåndssyning.

3. Tråd maskinen med den ønskede sy- eller dekorationstråd som over- og undertråd. 

4. Stinglængdeindstillingen har ingen betydning, da stoffet ikke bliver ført frem af 
maskinen, når du sænker transportøren. Du skal selv føre stoffet frem. Med den 
klare frihåndstrykfod med åben tå er det nemt for dig at se, hvordan du skal følge 
mønsteret. Sy flere sting på stedet (flyt ikke stoffet) for at hæfte ende i starten og 
slutningen af sømmen.

8 9
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QUILTNING

FRIHÅNDSFOD MED ÅBEN TÅ
412801045 (Flydende)
1    

FRIHÅNDSFJEDERTRYKFOD MED  
ÅBEN TÅ
413037646 (Fjeder)
5  6  7    

Ikke Til  
EMER A LD™ 122, 118 og 116 maskiner, EDEN ROSE™ 
250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Med frihånds fjedertrykfoden med åben tå kan du tydeligt se 
sømmen, når du quilter eller broderer på fri hånd. Da trykfoden 
er åben fortil, er det nemt at sy quiltesøm eller følge et motiv 
på stoffet. Fjederfunktionen forhindrer, at stoffet bliver løftet af 
nålen, når stinget sys, og medvirker til, at tråden ikke knækker 
ved syning med specielle tråde eller særlig kraftig tråd. Sørg for 
at bruge den rigtige nål til den tråd, du syr med.

På Sapphireserie skal du vælge Frihånd fjeder på menuen Indstillinger. På Designerserie 
skal du vælge Sensor Q-foden i menuen Indstillinger.

1. Fjern trykfodsfæstet, og sæt frihånds fjedertrykfoden med åben tå på.

2. Hent undertråden op ved at sy et sting.

3. Sænk trykfoden.

4. Sy, idet du f lytter stoffet efter ønske for at quilte stoffet eller for at skabe et 
frihåndsmotiv. Flyt stoffet jævnt og regelmæssigt. Flyt det hurtigere, når maskinens 
hastighed øges. Du styrer stinglængden, mens du f lytter stoffet.

FRIHÅNDS - SVÆVESTILLING OG FRIHÅNDS - FJEDERFUNKTION

8

8 9



71

QUILTNING

FRIHÅNDS - SVÆVESTILLING OG FRIHÅNDS - FJEDERFUNKTION

LUKKET FJEDERTRYKFOD TIL  
FRIHÅND
413385645 (f jedertrykfod)
5  6  7    

Ikke Til  
Maskinerne EMER ALD™ 122, 118 og 116,  
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Den lukkede fjedertrykfod til frihånd giver stor synlighed 
omkring foden, når du frihåndsquilter eller syr. Fodens lukkede 
og runde form forhindrer tråde eller stoffer i at sidde fast i 
trykfoden. De lodrette og vandrette markeringer på foden er 
nyttige som sømguide. Den fjedrende mekanisme forhindrer 
stoffet i at blive løftet sammen med nålen, når sømmen sys, 
hvilket mindsker risikoen for, at tråden knækker ved syning med 
specialtråd eller kraftig tråd.

1. Løsn skruen på trykfodsfæstet helt, og fjern trykfodsfæstet. Monter den lukkede 
fjedertrykfod til frihånd rundt om trykfodsstangen, og fastgør den med skruen.  
Tip: Sænk nålen en lille smule for at gøre det nemmere at placere metalguiden på 
foden i rette position på nåleholderen.

2. Tråd maskinen.

3. Vælg midterste nåleposition og ligesøm.

4. Indstil HUSQVARNA® VIKING®-symaskinen til tilstanden Frihånd fjeder. 
Transportøren sænkes automatisk.  
Bemærk! Når transportøren er sænket, fremføres stoffet ikke længere af maskinen. Du 
skal selv fremføre stoffet.

5. Hent undertråden op ved at sy et sting. Hold fast i begge tråde, og sy et par sting for at 
starte.

6. Hold en konstant hastighed, og flyt stoffet med en jævn bevægelse. Du danner stingets 
længde i takt med, at du syr. Brug de røde markeringer på foden som guide. 

8
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Activate:
Free Motion Floating 
or V-menu

QUILTNING

ECHO - QUILTEFOD
413320245
7    

Echo-quiltefoden er designet til at give dig mere kontrol, når 
du frihåndsquilter. Den store bundflade sikrer god kontakt med 
stoffet og giver bedre kontrol med syningen. Den gennemsigtige 
bundflade giver 360° synlighed. Lodrette, vandrette og cirkulære 
markeringer på foden gør det nemt at følge et quiltemønster 
eller et broderimotiv med en kontinuerlig linje på stoffet. Du 
kan sy lige linjer eller følge mønstre med afrundede  kanter i en 
hvilken som helst retning.

1. Løsn skruen på trykfodsfæstet helt, og fjern trykfodsfæstet. Monter echo-quiltefoden 
på trykfodsstangen, og fastgør den med skruen.

2. Tråd maskinen.

3. Vælg en ligesøm.

4. Indstil HUSQVARNA® VIKING®-symaskinen til tilstanden Frihånd flydende. 
Transportøren sænkes automatisk. 
Bemærk! Når transportøren er sænket, fremføres stoffet ikke længere af maskinen. 
Du skal selv fremføre stoffet.

5. Hent undertråden op ved at sy et sting. Hold fast i begge tråde, og sy et par sting for at 
starte.

6. Hold en konstant hastighed, og flyt stoffet med en jævn bevægelse. Du danner stingets 
længde i takt med, at du syr.

7. Sy rundt om quiltemotivet, applikationen eller mønstret på stoffet, og sørg for at holde 
samme afstand hele vejen rundt.

8. Sy en række til, og hold en ens afstand til første række. Brug de røde markeringer på 
foden som en hjælp til at holde ens afstand (Billede).

9. Gentag dette så mange gange som nødvendigt for at skabe den ønskede effekt. 
Bemærk! Når du syr med tilstanden Frihånd flydende ved lav hastighed, hæves og 
sænkes trykfoden Til  hvert sting, så stoffet holdes på stingpladen, mens stinget 
sys. Ved højere hastigheder svæver trykfoden over stoffet, mens du syr.

8 9
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8

FORLÆNGERBORDET TIL DESIGNERTM FABRIC FRAME

920631096     

Forlængerbordet til Designer Fabric Frame giver ekstra stabilitet 
omkring nåleområdet for at understøtte linealer og andre skabeloner, 
mens du syr og quilter.  Fjern tilbehørsbakken fra maskinen, og anbring 
maskinen på Designer Fabric Frames slæde.  Fastgør linealbasen rundt 
om maskinens arm.

9
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75FRIHÅNDSFOD TIL LINEAL 
920508096

BR ILLI A NCE SER IE, DESIGNER SAPPHIRETM 85  

Med linealfoden til frihåndssyning kan du skabe en smuk 
frihåndsquilt sammen med dine linealskabeloner.  Den perfekt 
runde form giver dig mulighed for at sy en konstant ¼” væk 
fra kanterne på din linealskabelon.  Røde markeringer på foden 
angiver midten af foden, hvilket gør det nemt at få foden og 
linealen til at passe sammen, når du syr.  Udskæringer foran og på 
siden af foden gør det lettere at se den rigtige nål.

1. Løsn den nedre skrue på trykfodsfæstet helt og fjern trykfodsfæstet.  Anbring den frie 
linealfoden til frihåndssyning rundt om trykfodsstangen. Fastgør den med skruen.

2. Tråd din maskine

3. Vælg et lige sting

4. Indstil maskinen til tilstanden Frihåndssyning med linealfod.  Transportøren falder 
automatisk ned.  Bemærk: Når transportøren falder ned, føres stoffet ikke længere 
frem af maskinen.  Du skal flytte stoffet. 

5.  Anbring stoffet under foden, og sænk foden.

6. Hent undertråden op ved at sy et sting.  Hold fast i begge tråde, og sy et par sting 
oven i hinanden for at begynde. 

7. Skub kanten af linealen op til foden. Anbring tilstrækkeligt tryk på linealen med 
fingerspidserne for forsigtigt at glide foden langs kanten uden at bevæge linealen. 

8. Sy langs kanten af linealen.  Når du er tæt på enden, skal du stoppe maskinen, løfte 
trykfoden og skubbe linealen på plads for at fortsætte med at sy designet.  

9. Når du skifter position, skal du stoppe maskinen og blot flytte linealen og sy den i den 
retning, der er nødvendig for at følge linealen.  

8 9

QUILTNING



BRODERI



77

BRODERI

BRODERI

Introduktionen af HUSQVARNA® VIKING®s  sy- og brodérmaskiner har åbnet nye 
muligheder for at dekorere og sætte et personligt præg på alt det, du syr, og at skabe 
og designe unikt tøj eller boligtekstiler. Besøg din lokale HUSQVARNA® VIKING® 
butik, som har smukke, unikke brodérmotiver, og gå ind på www.myembroideries.
com, hvor der findes tusindvis af andre motiver at vælge imellem. Der er et motiv til 
ethvert projekt! Husk også, at du med HUSQVARNA® VIKING®s brodérprogrammer har 
mulighed for at lave helt personlige og unikke motiver til dine broderier.

TILBEHØR TIL BÅNDBRODERI
920562096      

DESIGNER EPIC™ 85

En ægte nyskabelse for husholdningsbroderimaskinen. Med 
Tilbehør til Båndbroderi, vil din DESIGNER EPIC™ 2 sy- og 
broderimaskine guide og sy bånd på broderier. At tilføje bånd 
til dine broderier har aldrig været nemmere!

• 360º rotation

• Kan indeholde op til 8 m bånd

• Justeres nemt til at fungere med forskellige båndbredder.

9
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A. B. 

C. D. E. 

8

9

BRODERI

FILTEBRODÉRSÆT
920402096

Til   
DESIGNER BR ILLI A NCE™ serie, DESIGNER DI A-
MOND™ serie, DESIGNER RUBY ™ serie, DESIGNER   
TOPA Z™ serie.

920617096

Med HUSQVARNA® VIKING® filtebrodérsættet kan du lave de 
mest utrolige filtede broderier. Effekten skabes, når der broderes 
uden tråde, men med en speciel nål, som filter fibrene sammen. 
Dekorationernes effekt kan ændres dramatisk ved at bruge for-
skellige slags stof/uld.

Indhold
A. Filtefod 

B. Filteunderspole

C. Filtedæksel til stingplade

D. Filtenåle (x5)

E. Skrue

STOFTYPER

Filtebrodérsættet kan anvendes sammen med stort set alle stoftyper,  
men visse stoftyper er mere velegnede, når de skal dekoreres eller vaskes.

De anbefalede stoftyper er dem, der er fremstillet af naturlige fibre, såsom uld og karteflor 
af uld. Det er bedst, hvis stoffet har en lodden eller struktureret overflade.

En lodden overflade vil klæbe til et underlag af naturlige fibre eller blandingsfibre eller 
med en lodden overflade.

Brug ikke syntetiske stoffer med en vævning af "vask og tag på"-typen eller stof med en  
glat overflade.

Effekten varierer fra stoftype til stoftype. Lav altid en prøve på et stykke at stoffet, inden  
du begynder.

OPSPÆNDING I RAMMEN

Når man broderer med en filtenål, anvendes der ikke tråd. Stoffet spændes i rammen med 
retsiden nedad. 

Ved brodering af fritstående motiver, eller når der anvendes karteflor af uld, skal der 
bruges et vandopløseligt stabiliseringsmiddel. 
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BRODERI

FILTETEKNIKKER

Der kan downloades tre motiver på "www.husqvarnaviking.com". Hvert motiv 
repræsenterer en filteteknik: fritstående brodering, brodering i et enkelt lag og brodering i 
flere lag. Disse teknikker er forklaret nedenfor.

Du kan downloade motiverne på www.husqvarnaviking.com  
Søg efter Felting Embroidery Set (Filtebrodérsæt).  
Klik på linket for at downloade motiverne.

1. Fritstående broderi

2.Broderi med et enkelt lag3. 

3. Broderi med flere lag

2.Broderi med et enkelt lag

3. Broderi med flere lag

1. Fritstående broderi
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HAT HOOP TILBEHØR
920485096      

Med dette tilbehør kan du sy monogrammer på kasketter, hatte 
og andre projekter. Du skal blot montere Hat Hoop tilbehøret på 
180 x 130 mm Metal Hoop, og du kan begynde at brodere bog-
staver, logoer og andre designs fra din maskine.

Anvendes med Metal Hoop

BRODERI

LARGE METAL HOOP 240 X 150MM
920438096     
Ikke t i l  
TOPAZ™ 40, 30, 25, 20.

MEDIUM METAL HOOP 180X130MM
920362096     

SMALL METAL HOOP 100X100MM
920439096     

Ikke t i l 
TOPAZ™ 20 el ler 30.
Til  
DESIGNER DI A MOND™ serie, DESIGNER RUBY ™       
serie, DESIGNER BRILLIANCE™ serie, DESIGNER      
SAPPHIR ETM 85.

Vissa tyger är svårare att böja än andra eller borde inte hoppas alls, 
eftersom hoppning kan skada tyget. Tjocka och grova tyger kan vara 
svåra att böja men också tunna och glansiga tyger. Det är svårt eller 
omöjligt att hoppa kläder som är klara att bära på grund av sömmar, 
smala områden eller knappar / nitar. När du använder Metal Hoop 
180x130mm kommer inte hooping att vara ett problem! När du vill 
brodera på täcken eller andra projekt där du inte vill ha rester från 
stabilisator på baksidan, är Metal Hoop 180x130mm perfekt! Brodera 
utan stabilisator. Brodera flera mönster efter varandra eller gör 
oändliga broderier är enkelt, ta bara bort magneterna och flytta tyget. 
Redo att brodera nästa design på nolltid!

98
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BRODERI

SÆT MED FIRE MAGNETER
620132696
Til  
META L HOOP

Der findes et ekstra sæt med fire magneter som ekstraudstyr. De 
kan bruges til at fastgøre stoffet mere sikkert til rammen, når du 
ikke bruger klæbende stabiliseringsmateriale.

METAL HOOP FABRIC GUIDE SÆT
920509096     
Til  
A LLE STØR R ELSER AF META L HOOP

Disse nyttige guider er nemme at sætte på enhver af vores metal 
hoops og de fungerer som en barriere, der holder resten af dit 
projekt af vejen, mens der broderes. Brug bøjlerne sammen med 
Small Metal Hoop (# 920439096) for nemt at brodere på små 
beklædningsgenstande, da de holder det overskydende stof ud  
af vejen.

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

260 x 260 Mega Quilters Hoop har et stort, kvadratisk område 
og er perfekt til sammensyning af broderidesigns til en quilt. 
Leveres komplet med klemmer til rammen for ekstra stabilitet. 
Broderiområdet er vist på indersiden af rammen for at hjælpe 
med at spænde stoffet i rammen.
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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)

BRODERI

RAMMER FRA MINI TIL MAJESTIC
Til syning af smukke broderier findes der et udvalg af brodérrammer i forskellige størrelser fra 
Mini til Majestic. Vælg den mindste brodérramme, der passer til motivets størrelse. Det giver 
det bedste resultat og gør det nemt at spænde stoffet fast i rammen. Mini Hoop er perfekt til 
at brodere børne- og dukketøj. Vælg Majestic Hoop til unikke broderier på boligtekstiler og 
modetøj.
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SMALL  
SQAURE 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

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) BRODERI
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1. 920644096

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

DESIGNER EPIC 2™
DESIGNER EPIC™

MAX. EMBROIDERY AREA 360 x 350 mm 360 x 350 mm

EMBROIDERY HOOPS  HOOP SIZE
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

BRODERI

RAMME/MASKINE SAMMENLIGNINGSSKEMA
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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

(udelukker 
TOPAZ™ 30)

(udelukker 
TOPAZ™ 30)

BRODERI

RAMME/MASKINE SAMMENLIGNINGSSKEMA
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SENSOR Q -FODEN

68017593
8

 
9

  

413192045
7

Sensor Q-foden bruges til brodering og frihåndssyning, -quiltning 
og -brodering på især tykke eller quiltede stoffer. Anvend sen-
sor Q-foden til frihåndsquiltning med kraftig quiltebatting, tykke 
frottéhåndklæder og når der er en opbygning af broderitråd eller 
syning med dekorative tråde. I Sapphire-serien skal du vælge Fri-
hånd Fjeder i Set Menuen. For DESIGNER ™ serie skal du vælge 
Sensor Q-fod i menuen Set.

1. Fjern trykfodsfæstet, og sæt sensoren Q-foden på.

2. Bring undertråden til oversiden ved at sy et sting.

3. Sænk trykfoden.

4. Sy, flyt stoffet efter ønske for at sy frihåndsquilt eller danne et frihåndsbroderi. Flyt 
stoffet i en jævn bevægelse, flyt stoffet hurtigere, når maskinens hastighed øges. Du 
danner stingets længde, når du flytter stoffet.

BRODÉR - /STOPPETRYKFOD R
412849801
1  7  8  9    

Ikke Til  
1200, 1100, 1090, 1070, 1070S, 1050. 
 
Brodér-/Stoppetrykfod R bruges til frihåndsbroderi, dekorations-
syning og broderi. Denne trykfod gør det nemmere at se både 
broderi og frihåndssyning.
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1.

BRODERI

CUTWORK-NÅLESÆT TIL BRODERING
920268096 
1  6  7  

Til  
Broderimaskiner.

Med HUSQVARNA® VIKING® Cutwork-nålesættet til brodering 
kan du nemt lave cutwork-broderier. Dette sæt hjælper dig med 
at komme i gang!

Indhold: Inspira™ cutwork-nåle, Afstandsholder/knapplade, CD 
med instruktionsvideo, broderimotiver, flere tips og inspiration til 
at komme i gang!

8 9
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ØVRIGT TILBEHØR

TILBEHØR

HUSQVARNA® VIKING® har udviklet en række specialtilbehør, der gør din syning 
nemmere. Specielle nåle, stingplader, spoler og meget mere er ensbetydende med 
tidsbesparende syning med et professionelt resultat.

AFSTANDSHOLDER TIL KNAPPER
413105601
1  2  3  4  5  6  7  8  

Afstandsholderen til knapper laver en trådhals, mens knappen 
bliver syet i. Den har forskellig højde i hver ende for større eller 
mindre trådhals. Den kan også bruges, når man syr over kraftige 
sømme for at neutralisere sømmens højdeforskel.

1. Placér afstandsholderen mellem knappen og stoffet

2. Følg instruktionerne for isyning af knapper og sy knappen i.

MULTIFUNKTIONEL FODPEDAL
920561096     

Styr flere funktioner på din maskine som trådklip eller tilbagesyning uden 

at tage hænderne fra dit projekt.

3 brugerdefinerbare kontakter

   • 2 sidekontakter

   • 1 Hæl knap

Fem programmerbare symaskinefunktioner, herunder:

   • Trykfodsløft

   • Saks

   • Tilbagesyning

   • Hæftning

• Mønsterbegyndelse / genstart

• Separat nålestop op / ned

• Ekstra lang 2,5 m USB-kabel, som passer til forskellige sypositioner

• Ergonomisk Design

• Gummibelagt base for stabilitet

9
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ØVRIGT TILBEHØR

VANDFARVEDE SPOLER, PAKKE MED 20 STK

413198445     
5  6  7    

Ikke t i l EMER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.

Undertrådsspoler i 4 forskellige farver gør det nemt at 
organisere dine specialtråde.

FINGERBESKYTTER
413137545     
5  6  7    

Ikke Til 
EMER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Fingerbeskytteren er en sikkerhedsfunktion, der beskytter dig, 
når du syr. Metalbeskytteren fastgøres på trykfodsfæstet for at 
forhindre utilsigtet berøring af nålen, mens du syr.

TRÅDSTATIV TIL OTTE RULLER
920505096     
7  8     

Klikkes nemt og hurtigt fast på maskinens top og har holdere til 
op til otte trådruller. Trådrulleholderne er nummereret til skift af 
brodérfarve.

HOLDERE TIL TRÅDSTATIV TIL 8 RULLER
920515096     
    

Ejer du allerede et HUSQVARNA® VIKING® trådstativ til otte 
ruller, og har lige købt en designer Epic™, så ikke noget problem. 
Disse holdere vil give dig mulighed for at påsætte trådstativet på 
bagsiden af maskinen.

VANDFARVEDE SPOLER, PAKKE MED 20 
STK, VERSION 2
920364096     
5  6  7    

Ikke Til  EMER A LD™ serine, EDEN ROSE™ 250M,  
TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20.

Undertrådsspoler i 4 forskellige farver gør det nemt at 
organisere dine specialtråde.
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ØVRIGT TILBEHØR

BLÅ SPOLER, 8 STK
920434096
8  9    

8 blå spoler til at hjælpe dig med at organisere dine specialtråde. 

SPOLER, 10 STK
412061245      
2  3  4   Gl. model

412097545     
1  Ny Sti l

413182545     
5  6  7   Grøn 

Ikke t i l:  
EMER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 
145M, JADE™ 35, 20. 

SPOLE PLAST, CLASS 15
68001389
Til    
EMER A LD™ 122, 118, 116, TR IBUTE™ 140M 145M, EDEN 
ROSE™ 250M, DESIGNER JADE™ 35 and JADE™ 20.

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

SPOLER MED BOBBIN
140000746    
7  PL ATINUM™ MN 1000    

hvid; æske med 144.

68008984     
7  PL ATINUM™ MN 1000     

sort boks med 144.

920535096

       
hvid; pakning med 10.

920536096

sort; pakke med 10.

9
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ØVRIGT TILBEHØR

TRÅDNET
412397701 

1  2  3  4  5  6  7  

TRYKFODSFÆSTE TIL 
ÆLDRE MASKINER, 
TILBEHØR

412616145

5  6  7   
Ikke Til   
EMER A LD™ serie, 
EDEN ROSE™ 250M,           
TRIBUTE™ 140M, 145M.

MEGA TRÅDRULLESTATIV
413108301
1  2  3  4   

Og Til   
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY ™ serie, 
DESIGNER TOPA Z™ serie, SA PPHIR E™ serie, OPAL™ serie, EDEN 
ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, DESIGNER SAPPHIR E ™85.

Perfekt til større trådruller. Kan nemt sættes på den ekstra 
trådrulleholder.

MAGNETISK SØMGUIDE
920506096    
      

DESIGNER DI A MOND™ serie,  
DESIGNER RUBY ™ serie,  
DESIGNER TOPA Z™ serie,   
SAPPHIR E™ serie, BR ILLI A NCE™ 
serie, DESIGNER SAPPHIRE ™85.
Denne letanvendelige sømguide klikkes 
ganske enkelt på stingpladen på højre eller 
venstre side af trykfoden i den ønskede 
afstand fra nålen. Herved er det nemt at 
sy lige linjer og nøjagtige sømrum. Brug 
markeringerne på stingpladen som en guide 
til at hjælpe med at placere den magnetiske 
sømguide. 

98

8

8



95

ØVRIGT TILBEHØR

LIGESØMSSTINGPLADE MED  
INCH-MARKERINGER

412964203
For  
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER 
RUBY ™ serie, DESIGNER TOPA Z™ serie, 
SAPPHIR E™ serie, OPAL™ serie,  
EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

STANDARD ZIGZAG STINGPLADE  
MED INCH-MARKERINGER

412964205 
For  
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER 
RUBY ™ serie, DESIGNER TOPA Z™ serie, 
SAPPHIR E™ serie, OPAL™ serie,  
EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

STANDARD ZIGZAG STINGPLADE  
MED INCH-MARKERINGER

412288103
5  6   

Ikke Til   
PL ATINUM™, PR ELUDE™,  
SCA NDINAV I A™ og EMER ALD™ serier, 
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M.
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OVERLOCKSYNING OG DEKORERING

HUSKYLOCK™ S25
Overlock topmodellen med den eksklusive SEWING 
ADVISOR™ funktion har 25 sømme, herunder 5, 4, 
3, 2 trådssømme, 5 tråds sikkerhedssøm, automatisk 
differentialtransport og meget mere. HUSKYLOCK™ S25 
har et stort syområde, stort Grafisk Touch Display, info 
system, dobbelt LED lys og trådningsguide. Forlængerbord 
er ligeledes inkluderet.

HUSKYLOCK™ S21
4, 3, 2 tråds overlock med 21 sømme inklusiv dæksøm og 
kædesøm. HUSKYLOCK™ S21 har forprogrammerede 
sømindstillinger, spændingsudløser og trådningsguide. 
Forlængerbord er ligeledes inkluderet. 

HUSKYLOCK™ S15
4, 3, 2 tråds overlock med 15 sømme, differentialtransport, 
trådningsguide, friarm og justerbar stinglængde, 
skærebredde og trykfodstryk.



99AMBER™ S|100
Mulighed for 4, 3, 2 tråde med 16 forskellige sømme for at 
hjælpe dig med at fuldføre ethvert projekt. Både venstre 
og højre frontdæksel åbner for at give fuldstændig adgang 
til griberområdet, hvilket gør det super nemt at tråde. 
Differential Feed giver dig perfekt jævne sømme - ingen 
strækning eller forvrængning på strik eller rynker af finere 
stoffer, og den kan også bruges til rynkning.

AMBER™ AIR S|400
One-touch lufttrådet overlock med lufttrådede
gribere, indbygget nåletråder, differentialtransport, justerbar
stinglængde, skærebredde og trykfodstryk, samt 4,

3, 2 tråds syning.

AMBER™ AIR S|600
Udforsk flere projekter uden besvær med AMBER™ Air 
S|600 dæklåsmaskine. Dens innovative teknologi kan føre dig 
overalt med topfunktioner, herunder One-Touch Electronic 
Air-Threading Loopers, Color Touch Screen, Eksklusiv 
SEWING ADVISOR, LED-belysning og mere!

OVERLOCKSYNING OG DEKORERING
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En overlocker gør dit syværelse komplet. Din HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ 
syr sømmen, klipper overskydende stof væk og overkaster kanterne i én arbejdsgang, hurtigt 
og præcist. Der er også mange muligheder for kreative og dekorative overlockteknikker. Der 
findes meget HUSKYLOCK™-tilbehør til endnu flere specielle teknikker. Sæt lidt ekstra 
raffinement på dit projekt med perletrykfoden, rynketrykfoden eller paspoleringstrykfoden.

FOD TIL BØLGEKANT MED SNOR
620097296
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25.

At sy en dekorativ bølgekant er nemt med foden til bølgekant 
med snor. Den kurvede og blødt bølgende kant er den perfekte 
afslutning på brudeslør, dragter til diskodans, balletskørter, 
håndarbejder og meget mere.

Bemærk: Til  at få det bedste resultat skal der anvendes strækstof. Hvis der anvendes stof 
uden stræk, skal det klippes på skrå.

1. Indstil maskinen til en 3-trådet rullesøm.

2. Monter foden til bølgekant med snor.

3. Indsæt en 0,3 mm nylonfiskesnøre (eller lignende) i fodens åbning. Fiskesnøren dækkes af 
rullesømmen.

4. Begynd at sy langsomt. Sørg for, at fiskesnøren skjules i rullesømmen, mens du syr. 

Tip! * Brodértråd i rayon, trådtykkelse 40 wt., i en kontrastfarve i øverste og nederste 
griber vil give en skinnende farverig kant.

Så længe lager haves
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TRÅDFØRINGSFOD
620082096 
Til  
HUSKYLOCK™ s15.

Denne fod benyttes til isyning af tråd (metaltråd/nylon) med en 
tykkelse på til 1,0 mm. Derved skabes en bølgeformet eller glat 
søm (f.eks. på brudekjoler eller gardiner).

Indstilling af maskinen

• Nål:  Højre nål.

• Sømtype:  2-tråds lukket rullesøm syet med nederste griber eller 3-tråds  
 lukket rullesøm syet med øverste griber.

• Stinglængde:  2 mm.

• Differentialtransport:  Normal position.

• Overkniv:  Til- eller frakoblet.

Syning

1. Placér stoffet under trykfoden.

2. Før tråden gennem åbningen (A) og under tappen (B) på trykfoden.

3. Sy altid en syprøve på et separat stykke stof for at kontrollere sømmen.

Så længe lager haves
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ELASTIKFOD 
620117896 
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25.

Elastikfoden styrer og strækker smal elastik (6-12 mm), når du 
syr den fast på stoffet. Den er velegnet til syning af sportstøj, 
undertøj og andet, hvor du vil indsætte en elastik.

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Løsn skruen forrest på elastikfoden for at udløse spændingen på rullen. Sæt elastikken ind 
i foden.

3. Monter foden, og træk i elastikken, indtil den når ud bag ved foden.

4. Stram spændeskruen for at strække elastikken. 

5. Drej håndhjulet for at sy de første par sting for at fastgøre elastikken.

6. Anbring stoffet under foden, og sy både elastikken og stoffet sammen. 

7. Kontrollér sømmen, og juster spændingen, hvis det er nødvendigt.

Bemærk! Sådan justerer du, hvor meget 
elastikken strækkes: 

• Drej spændeskruen mod højre Til  
at strække den mere.

• Drej skruen mod venstre Til  at 
strække den mindre.

• Pas på ikke at strække stoffet, mens 
du syr.

ELASTIKFOD
620116796 
Til  
HUSKYLOCK™ s15.

Denne trykfod benyttes til påsyning af elastik, og du kan efter behov 
indstille, hvor meget elastikken skal rynkes ved påsyning. Trykfoden 
kan desuden anvendes til påsyning af kantebånd, som forhindrer 
sømmen i at give sig. 

Indstilling af maskinen

• Nål:  Venstre eller højre, eller både venstre og højre

• Sømtype:  Tre-tråds overlock eller fire-tråds ultrasikkerhedssøm

• Stinglængde:  3-5 mm

• Differentialtransport:  Normal indstilling

• Overkniv:  Til- eller frakoblet

Syning

1. Før du sætter trykfoden på maskinen, skal du føre elastikken gennem trykfoden og justere 
strækket med justeringsskruen (A).

2. Sæt trykfoden på maskinen.

3. Sy 2-3 sting, mens du let trækker elastikken bagud

4. Sy videre, og træk let i elastikken, mens du syr den på stoffet.

Så længe lager haves

Så længe lager haves
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TRYKFOD TIL USYNLIG OPLÆGNING & 
BLONDER
620117796 
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25.

Trykfoden til usynlig oplægning er perfekt til syning af usynlige 
oplægningssømme og til påsyning af blonder. Oplægningen sys, 
overkastes og renskæres i én arbejdsgang.

Vejledning til usynlig oplægningssøm:

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Monter trykfoden til usynlig oplægning.

3. Fold oplægningssømmen og pres den. Fold sømmen tilbage mod 
sig selv mod stoffets retside. Lad 6 mm af kanten være synlig 
(se tegningen).

4. Anbring oplægningssømmen under foden med folden ind mod 
trykfodens styr.

5. Løsn skruen på styret for at justere styret, så nålen lige akkurat 
fanger tråden på folden.

6. Før stoffet, mens du syr, og sørg for, at folden på stoffet altid 
ligger ind mod styret.

7. Fold stoffet ud, og pres det let på vrangen.

8. Sy en prøve på en stofrest, inden du syr i det rigtige stof.

Vejledning til påsyning af blondebånd:

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Monter trykfoden til usynlig oplægning.

3. Anbring blondens vrangside mod stoffets retside. 

4. Anbring det under trykfoden, så stoffet rager ud til højre for 
styret. Blondens overkant skal ligge ind mod venstre side af 
styret.

5. Løsn skruen på styret for at justere styret, så nålen lige akkurat 
fanger blondens overkant.

6. Før stoffet, mens du syr, og sørg for, at blondens overkant altid 
ligger ind mod styret.

7. Når du er færdig, skal du folde blonden ud, så den ligger fladt. 
Fold sømrummet mod stoffets vrangside, og pres det. 

8. Hvis blonden skal indsættes midt i et stykke stof, skal du gentage 
dette på den anden side af blonden.

FOD TIL USYNLIG OPLÆGNING
620117096   
Til  
HUSKYLOCK™ s15.

Denne trykfod benyttes til påsyning af manchetter på strikvarer 
og til oplægning, hvor sømmen ikke skal være synlig.

Indstilling af maskinen

• Nål:  Højre nål

• Sømtype:  Tre-tråds overlock eller tre-tråds flatlock

• Stinglængde:  4-5 mm

• Differentialtransport:  Normal indstilling

• Overkniv:  Tilkoblet

Syning

1. Fold stoffet som vist, og placer det under trykfoden,

2. Løsn skruen (A), og juster kantlinealen, så nålen syr igennem materialet tæt ved den foldede 
kant.

3. Før stoffet let, mens du syr, så nålen kun lige syr gennem foldekanten.

Så længe lager haves

Så længe lager haves
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PASPOLERINGSFOD
620117596   
Til   
HUSKYLOCK™ s21 og s25.

Paspoleringsfoden er perfekt til indsætning af paspoleringsbånd 
i sømme og på kanter for at få en skræddersyet finish. Båndet 
sys på mellem de to lag stof i én arbejdsgang. En rille under 
trykfoden hjælper til at føre paspoleringsbåndet. Du kan 
også lave din egen paspolering for at få en specialsyet finish. 
Paspoleringsfoden gør det hurtigt og nemt at dække snor 
med stof samt at indsætte paspolering i sømme for at opnå et 
professionelt udseende!

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Monter paspoleringsfoden.

Sådan syr du paspoleringsbånd ind i en søm:

3. Anbring paspoleringen langs sømkanten på stoffets retside. Anbring det andet stykke stof 
ovenpå, ret mod ret.

4. Læg lagene af stof og paspolering ind under paspoleringsfoden, så paspoleringen ligger i 
rillen på undersiden af trykfoden. 

5. Sy paspoleringen ind i sømmen.

6. Rillen under trykfoden styrer paspoleringen, når du syr.
Sådan laver du paspolering ud af stof:

7. Klip skråstrimler af stof, som er brede nok til at dække snoren + sømrum.

8. Læg snoren på vrangsiden af stofstrimlen, og fold stoffet over snoren.

9. Læg stof og snor under paspoleringsfoden med snoren i rillen på undersiden af trykfoden.

10. Sy. Rillen styrer snoren, mens du syr.

Så længe lager haves
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PERLETRYKFOD
620117496  
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25.

Perletrykfoden styrer jævnt perler igennem en kanal på foden, så 
det er nemt at sy dem på tøj eller håndarbejde.

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Træk snoren med perler igennem kanalen på fodens underside.

3. Monter perletrykfoden på maskinen.

4. Drej håndhjulet for at sy de første to sting for at holde perlerne på plads.

5. Sy perlerne fast langs stoffets kant, og afskær kun et lille stykke stof, når du syr. Eller sy 
langs folden uden at afskære stoffet.

Bemærk! Nålen skal gå igennem stoffet ca. 1,5 mm fra stoffets kant.

PASPOLERINGSFOD
620116996  
Til  
HUSKYLOCK™ s15.

Denne trykfod benyttes til isyning af paspolering / tittekanter 
mellem to stoflag.

Indstilling af maskinen

• Nål:  Venstre, eller både venstre og højre

• Sømtype:  Tre-tråds overlock eller fire-tråds overlock

• Stinglængde:  2-5 mm

• Differentialtransport:  Normal indstilling

• Overkniv:  Tilkoblet

Syning

1. Læg stoflagene ret mod ret.

2. Placer kantningsmaterialet (paspoleringen) imellem de to stoflag, og læg stoflagene 
under trykfoden. Sørg for, at paspoleringen følger rillen under trykfoden.

3. Under syningen skal både stoffet og paspoleringen føres med hånden.

Bemærk: Denne trykfod kan også benyttes ved syning med skråbånd eller medløbstråd.

Så længe lager haves

Så længe lager haves
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PERLEFOD
620117196   
Til  
HUSKYLOCK™ s15.

Denne trykfod benyttes til påsyning af perler og pailletter m.m.

Indstilling af maskinen

• Nålen:  Venstre eller højre nål (venstre er bedst)

• Sømtype:  Tre-tråds overlock eller kantsøm

• Stinglængde:  3-5 mm

• Differentialtransport:  Normal indstilling

• Overkniv:  Til- eller frakoblet

Syning

1. Vælg metode (A) eller (B), indstil derefter nålens position, og sy 2 eller 3 sting.

2. Hæv nålen netop så meget, at nålespidsen flugter med materialets overflade. Læg perlebåndet i 
trykfodens kanal.

3. Sy 2-3 sting ved at dreje på håndhjulet med hånden.

4. Tryk let på perlerne med venstre finger under syningen.

5. Sy de sidste sting ved at dreje på håndhjulet med hånden, så perlerne ikke rammes af nål 
og gribere.

RYNKETRYKFOD
620117996  
Til   
HUSKYLOCK™ s21 og s25.

Rynketrykfoden er perfekt til rynkning af et enkelt lag stof eller 
til samtidig rynkning og syning af to lag stof (det nederste stoflag 
rynkes og det øverste lag forbliver fladt). Velegnet til tynde og 
mellemsvære stoffer.

1. Indstil overlock-maskinen til den ønskede søm.

2. Monter rynketrykfoden.

3. Indfør det nederste lag stof (det stof, som skal rynkes) mellem stingpladen og 
rynketrykfoden, så det ligger helt op til kniven og med retsiden opad.

4. Indsæt det øverste lag stof i rynketrykfodens åbning med retsiden nedad, og tilpas det til 
det nederste lag stof.

5. Sænk trykfoden, og sy. Før stoffet langs stofføreren, så det nederste stoflag frit kan 
transporteres og rynkes.

Tip: 

Sådan øger du rynkernes fylde:

• Øg nåletrådsspændingen. 

• Indstil differentialtransporten til et 
højere tal.

• Indstil stinglængden til et højere tal.

Du kan også rynke et enkelt lag 
stof ved at anbringe det under 
trykfoden og justere stinglængden, 
differentialtransporten og 
nåletrådsspændingen, så du får den 
ønskede fylde.

Så længe lager haves

Så længe lager haves
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BLONDEFOD
620117296 
Til  
HUSKYLOCK™ s15.

Denne trykfod benyttes til sammensyning eller påsyning af blonder 
eller borter.

Indstilling af maskinen

• Nål:  Højre nål

• Sømtype:  3-tråds overlock eller 3-tråds standardrullesøm

• Stinglængde:  1,5-3 mm

• Differentialtransport:  Normal position

• Overkniv:  Til - eller frakoblet

Syning

1. Placér stoffet under tappen (A) og blonden ovenpå (A).

2. Løsn om nødvendigt skruen (C), og skub linealen (B) til venstre eller højre for at justere 
stingbredden.

3. Stram skruen (C).

4. Placer blonden langs linealen (B), og sy. 

BEMÆRK: Hvis stofkanterne ikke skal afskæres, kan du placere både stof og blonde over 
tappen (A). Husk at frakoble overkniven!

RYNKEFOD
620116896 
Til  
HUSKYLOCK™ s15.

Denne trykfod benyttes til rynkning ved syning af nederdele med læg, 
kraver, manchetter, påsyning af flæser m.m. Denne trykfod kan også 
benyttes til sammensyning af to stykker stof med samtidig rynkning af 
det underste stoflag.

Indstilling af maskinen

• Nål:  Venstre eller højre, eller både venstre og højre

• Sømtype:  3- eller 4-trådet overlock

• Stinglængde:  3-5 mm

• Differentialtransport:  Rynkning

• Overkniv:  Tilkoblet

Syning

1. Placer to lag stof i maskinen med separatorpladen (A) imellem de to lag.

2. Sy 2-3 sting

3. Hold i stoffet under syningen, og før med let hånd de to stoflag frem adskilt fra hinanden, 
mens du syr.

Så længe lager haves

Så længe lager haves
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BÅNDFOD
620086896    
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25.

Båndfoden anvendes til at sy sømbånd fast på sømme for at 
forhindre, at de strækkes. Den er særligt egnet til stabilisering af 
skuldersømme. Med denne fod kan du forstærke og sy sømme i 
én arbejdsgang. 

1. Indstil overlock-maskinen til 4-trådet overlock.

2. Anbring sømbåndet i styrene på foden.

3. Justér skruen, så foden passer til båndets bredde.

4. Monter båndfoden på maskinen.

5. Sy sømmen.

Bemærk! Virker bedst med 8 mm sømbånd.

Så længe lager haves
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AMBER™ AIR S|400 UDSMYKNING FØDER SÆT
920574096      
Til   
AMBER™ AIR s|400 maskine.

Dette kit indeholder 6 dele tilbehør, perfekt til pynt, syning af beklædning, 
tekstiler i hjemmet og meget mere.

Det omfatter

• Snorefod (type A)

• Snorefod (type B)

• 1/8" pipingfod

• 3/16" pipingfod

• Perlefod og guide

AMBER™ AIR S|400 UTILITY FEET KIT
920573096      
Til   
AMBER™ AIR s|400 maskine.

Dette sæt indeholder 5 tilbehørsdele, der er perfekt til nyttesyning.

Det omfatter

• Tilbehør til rynkning

• Fod til usynlig oplægning

• Rynkefod

• Elastisk rynketilbehør

• Sømguide

Perfekt til at rynke et lag stof på et andet

Skaber en usynlig oplægning, trimmer og overkastning i én 
arbejdsgang

Skaber rynker i lette til mellemtunge stoffer

Strækker og syr smal elastik fast på stoffets kant. Fremragende til 
fritidsbeklædning, lingeri og andre projekter

Til at styre sømrummet under syning og syning af flatlock, når 
kniven er sænket

Til garn eller nylonsnor, til at sikre kanter, sømme eller skabe 
dekorative bølgede kanter

For at tilføje snor eller sømtape for at forhindre stræk

Til sy færdiglavede tittekanter i sømmene og på kanterne for en 
skræddersyet finish

Fastgør nemt perler på snor til tøj
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SAMLENDE FOD
413306145         
Til 
AMBER™ s|100

Rullefoden er perfekt til at rynke et enkelt lag stof eller samtidig 
rynke og sy to lag stof. (Det nederste stoflag vil blive rynket, og det 
øverste lag forbliver fladt.) Velegnet til lette og mellemvægtige vævede 
stoffer.

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2. Sæt samlefoden på.

3. Indfør det nederste stoflag (stof, der skal rynkes) mellem stingpladen og rynkefoden hele 
vejen op til skæreren med retsiden opad.

4. Indsæt det øverste stoflag i åbningen af rygefoden og endda med det nederste lag retsiden 
nedad.

5. Sænk trykfoden og sy. Før stoffet mod stofføringen, så det nederste lag kan føres frit sammen.

Tip: For at øge fylden af forsamlingen:

• Øg overtrådsspændingen

• Indstil differentialtilførslen til et højere tal

• Juster stinglængden til et højere tal

Et enkelt lag stof kan også rynkes ved at placere det under foden og justere stinglængden,

differentiel fremføring og overtrådsspænding til ønsket fylde.

NY!

PERLEFOD
413306245         
Til 
AMBER™ s|100

Perlefoden fører glat perler og perler gennem en kanal på foden for 
nem påføring på tøj eller håndværksprojekter

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2. Træk perlesnoren gennem kanalen på undersiden af foden.

3. Sæt perlefoden fast på maskinen.

4. Drej håndhjulet for at sy de første to sting for at holde perlerne på plads.

5. Sy perler på kanten af stoffet, klip bare en lille smule af stoffet, mens du syr. Eller sy langs 
folden uden at klippe.

Bemærk: Nålen skal trænge omkring 1,5 mm (5/8”) fra stofkanten.

NY!

OVERLOCKSYNING OG DEKORERING
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ELASTISK FOD
413306054         
Til 
AMBER™ s|100

Den elastiske fod styrer og strækker smal elastik, mens du syr den til 
stoffet. Den er fantastisk til at sy aktivt tøj, lingeri og andre elastiske 
isætningsteknikker.

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2. Løsn skruen foran på elastikfoden for at løsne spændingen på rullen. Sæt elastikken i foden.

3. Snap foden på og træk i elastikken, indtil den når bag foden.

4. Spænd spændeskruen for at strække elastikken.

5. Drej håndhjulet for at sy de første par sting for at sikre elastikken.

6. Læg stoffet under foden og sy både elastikken og stoffet sammen.

7. Tjek sømmen, og juster om nødvendigt spændingen.

Bemærk: For at justere elastikkens stræk:

• Drej spændingsskruen til højre for mere stræk.

• Drej skruen til venstre for mindre stræk.

• Pas på ikke at strække stoffet, mens du syr.

BLINDHEM FOD
413305945         
Til 
AMBER™ s|100

Blindsømsfoden er perfekt til syning af usynlige oplægninger. Kanten er 
syet, overkastet og trimmet i et enkelt trin.

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.

2. Sæt Blindhem-foden på.

3. Fold og pres sømmen på plads. Vend oplægningen tilbage på sig selv mod højre side af 
stoffet. Lad ¼” (6 mm) af kanten være fritlagt. (Se illustration.)

4. Placer sømmen under foden med folden mod fodens guide.

5. Løsn styreskruen for at justere guiden, så nålen lige fanger foldens tråd.

6. Før stoffet, mens du syr, og sørg for, at stoffets fold altid er mod styret.

7. Åbn stoffet og tryk let på vrangsiden.

8. Test på et stykke stof, før du syr dit projekt.

NY!

NY!

OVERLOCKSYNING OG DEKORERING
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RØRFOD
413305745         
Til 
AMBER™ s|100

Piping-foden er perfekt til at indsætte pakket piping i sømme og på 
kanter for en skræddersyet finish. Piping-foden gør det også hurtigt 
og nemt at dække snoren med stof og indsætte piping i sømmene for 
en professionel finish. 

1. Indstil overlockmaskinen til den ønskede søm.
2. Sæt rørfoden på.
Sådan sys piping i en søm:

3. Placer pasformen langs sømlinjen på højre side af stoffet. Læg det andet stykke stof ovenpå 
med retsiden mod hinanden.

4. Læg stof og paspoleringslag under piping-foden med paspoen i rillen på undersiden af foden.

5. Sy piping i sømmen.

6. Rillen på undersiden af foden vil styre rørene, mens du syr.

Sådan laver du piping af dit stof:

1. Skær skrå eller tværgående kornstrimler brede nok til at dække snoren plus sømrum.

2. Læg ledningen på vrangsiden af stofstrimlen og fold stoffet over ledningen.

3. Placer stoffet og snoren under pipefoden med snoren i rillen på undersiden af foden.

4. Sy. Rillen vil lede snoren, mens du syr.

NY!

OVERLOCKSYNING OG DEKORERING
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OVERLOCKSYNING OG DÆKSØM

DÆKSØM

Din HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ topmodel har coversøms- og kædesøms-
tilbehør til syning af de mest professionelle oplægninger, dekorative accenter og 
kantteknikker. 

KLAR DÆKSØMSFOD
620096896
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25.  

Når du bruger den klare fod, kan du se stoffet og den markerede 
linje under foden, mens du syr.

1. Indstil maskinen til dæksøm eller en kædesøm.

2. Markér sømlinjen ved at tegne en linje på stoffet med en vandopløselig markeringspen.

3. Montér den klare dæksømsfod.

4. Brug sømmens standardindstillinger. Juster efter behov.

5. Anbring stoffet under trykfoden og nålene. Begynd at sy i stoffet, og sy ikke uden stof under 
foden.

6. Brug den røde midtermarkering på trykfoden til at styre efter, når du følger en linje, der 
er syet på stoffet. Den klare dæksømsfod giver dig et godt overblik over den markerede 
linje og stoffet, mens du syr.

Så længe lager haves
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DOBBELT GUIDEFOD TIL ENKELTLAG
620096996
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25.  

Med dobbelt guidefod til enkeltlag kan du hurtigt og nemt sy 
blonder og pyntebånd på stoffet med en dæksøm, der skaber de 
flotteste dekorative kanter og effekter.

1. Indstil maskinen til en bred dæksøm.

2. Monter dobbelt guidefod til enkeltlag.

3. Brug sømmens standardindstillinger. Juster efter behov.

4. Indsæt stofkanten i den nederste sektion på venstre side af foden. Før stoffet ind under 
foden og under nålene.

5. Indsæt pyntebåndet i den øverste sektion på højre side af foden. Før pyntebåndet mod 
fodens bagside under nålene, så en lille del af pyntebåndet går ud bag nålene. 
Tip! Brug en pincet til at placere stoffet og pyntebåndet korrekt under nålene.

6. Sænk nålene ned i pyntebåndet og stoffet. Sænk pyntebåndsfoden.

7. Hold stoffet med venstre hånd og båndet med højre hånd, mens du syr. 

Tip! Hvis du gerne vil have en afsluttet stofkant, kan du folde en 6-mmkant om på 
retsiden af stoffet, før du du fører stoffet ind i den dobbelte guidefod til enkeltlag. 
Blonden vil dække stoffets rå kant, når den sys fast.

Så længe lager haves
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TRYKFOD MED SØMFOLDER OG GUIDE
620097396
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25 

Brug trykfoden med sømfolder og guide til oplægning af stofkant 
samtidig med isyning af blonde.

1. Indstil maskinen til en bred dæksøm.

2. Brug sømmens standardindstillinger. Juster efter behov.

3. Klik trykfoden med sømfolder og guide på.

4. Før klippekanten på stoffet ind i stofguiden med med retsiden opad (Illustration 1).

5. Før stoffet tilbage under trykfoden og nålene.

6. Placer blonden i højre blondestyr, og træk en blondeende på ca. 2,5 cm om bag foden 
(Illustration 2). Brug en pincet efter behov.

7. Sænk trykfoden. Hold stoffet i venstre hånd og blonden i højre hånd, og begynd at sy. 

Bemærk! Du kan efter behov justere nålepositionen ved at justere skruen på styret.

Så længe lager haves
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STROP OG BÆLTESTROPFOD
620097196
Til  
HUSKYLOCK™ s21 og s25  

Med Strop og Bæltestropfoden kan du nemt og hurtigt sy stropper 
og bæltestropper med en dæksøm. Det eneste, du skal gøre, er at 
lægge en stofstrimmel i foden, hvorefter strimlen foldes automatisk 
og sys.

1. Indstil maskinen til en bred dæksøm.

2. Brug standardindstillingerne for sømmen. Juster efter behov.

3. Klip en stofstrimmel i en bredde på ca. 25 mm.

4. Klip strimlens øverste hjørne af i en vinkel på 45 grader, så der dannes en spids.

5. Indfør den klippede vinkel i styret med stoffets retside opad. Træk strimlen gennem rillen 
og under foden. Træk enden af strimlen om bag ved foden (illustration 1). Du kan om 
nødvendigt bruge en pincet til at trække stoffet ind i foden.

6. Klik Strop og Bæltestropfoden på maskinen.

7. Træk strimlen ca. 5 cm om bag foden.

8. Sænk trykfoden. Sørg for, at de rå kanter på stoffet foldes mod bagsiden, før du syr. Sy de 
første få sting. Stop, og klip trådenderne af tæt på trykfoden, og fortsæt med at sy.

9. For at sikre at stoffet fremføres jævnt, kan du holde strimlen en anelse lavere end styret foran 
foden (illustration 2).

10. Sy ved middelhastighed. Kontrollér stoffet, mens du syr, for at sikre korrekt fremføring 

Bemærk! Du kan lave stropper og bæltestropper ved at sy den foldede strimmel 
sammen uden ekstra stof underneden, eller du kan sy det foldede stof på et andet 
stykke stof som dekorativ effekt.

Så længe lager haves
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PASPOLERINGSFOD MED GUIDE

PASPOLERING BISELÆG DEKORATIV EFFEKT

620097096
Til  

HUSKYLOCK™ s21 og s25  

Med paspoleringsfoden med guide kan du sy paspolering, biselæg og dekorative fi nesser.

PASPOLERING
Du kan nemt og hurtigt lave din egen paspolering:

1. Indstil maskinen til kædesøm.

2. Brug sømmens standardindstillinger. Juster efter behov.. 
Bemærk! Selv om maskinen anbefaler nål D, skal du bruge nål E til denne teknik.

3. Klik paspoleringsfoden på. (Paspoleringsfodens guide bruges ikke til denne teknik).

4. Placer snoren i rillen på fodens underside, og træk en snoreende på ca. 5 cm om bag foden).. 
Bemærk! En snor på 1,5-2,0 mm kan bruges.

5. Klip et stykke skråbånd ca. 25 mm bredt.

6. Fold stoffet rundt om snoren foran foden. Før stoffet ind under foden.

7. Sænk trykfoden, og sy hen over snoren og stoffet (Illustration 1). (Hold i snoren bag foden, 
når du begynder at sy).

Så længe lager haves
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BISELÆG
Lav en trapuntoeffekt ved at sy en dæksøm hen over en snor i 
guiden.

1. 1. Indstil maskinen til bred dæksøm. 
Bemærk! Selv om maskinen anbefaler nål C og E, skal du bruge nål D og E til denne 
teknik.

2. Monter paspoleringsfoden, og monter guiden som vist (Illustration 2).

3. Sæt snoren ind i det runde hul på paspoleringsfodens guide, og læg den i rillen under 
paspoleringsfoden.

4. Læg stoffet med retsiden opad oven på snoren. Før det ind under foden, indtil det ligger 
under nålene (Illustration 3).

5. Sænk nålene ned i stoffet. Sænk trykfoden, og begynd at sy ved middelhastighed. (Hold i 
snoren bag foden, når du begynder at sy).

DEKORATIV EFFEKT
Brug dekorativ tråd og bånd til at skabe flotte effekter og dekorative 
detaljer.

1. Indstil maskinen til en bred 3-trådet ornamental flatlocksøm med dekorativ tråd i griberne.

2. Monter standardtrykfoden, og monter guiden som vist (Illustration 4).

3. Indsæt et 6 mm bredt bånd med retsiden nedad i den rektangulære åbning i guiden.

4. Placer båndet under trykfoden til højre for nålen, og træk en ende på 5 cm om bag foden.

5. Nålen skal ramme ned lige under – ikke i – kanten på båndet (Illustration 5).

6. Sy hen over båndet for at lave en dekorativ detalje. 
 
Tip: Lav det dekorerede bånd så langt, at det kan klippes i tre stykker, og lav 
derefter en fletning (Illustration 6).
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HÆMMERTILBEHØR MED DÆKSØM
920634096     
Til 
AMBER™ AIR S|600, HUSKYLOCK TM s21, s25

Dæksømshæmmertilbehøret bruges til at dreje under 1 tomme (25 mm) 
stof, hvilket skaber en perfekt lige søm uden behov for meget pres.

Anbefalet stof: Vævede (lette og mellemstore) stoffer og Stretch (lette og 
mellemstore) stoffer.

1. Indstil maskinen til dæksøm enten bred, smal eller tredobbelt med stinglængde 3,0. Placer 
fastgørelsespladen på maskinen. Sæt de to skruer i åbningen og skru fastgørelsespladen på 
plads.

2. Placer hæmmeren på fastgørelsespladen og juster hæmmeren yderst til højre. Fastgør 
hæmmeren på plads med de to fingerskruer og spændeskiver.

3. Fold under en 1 tommer (25 mm) søm af stof, og tryk med fingeren de første par tommer på 
plads.

4. Skub stoffet med retsiden op i hæmmeren fra højre side, så sømmen krøller under beslaget.

5. Hæv trykfoden, og træk stoffet under foden og lige tilbage 1-2" (2-3 cm) bag nålen. Sænk 
trykfoden, og drej håndhjulet for at lave et par sting for at sikre syningen i stoffet.

6. Sy et par sting for at se, om dæksømmen er i den ønskede position. For at ændre 
stingpositionen skal du løsne fingerskruerne og flytte sømmen til venstre for at nå den ønskede 
nåleposition. Prøv at sy en prøve, før du syr dit projekt.

7. Hold stoffet vendt under, når det føres ind i tilbehøret for at sikre, at stoffet ruller under, når 
du syr.

Tips og hints

1. Hvis friarm er tilgængelig på maskinen, vil det gøre syning af en kontinuerlig / cirkulær søm 
endnu nemmere

2. Øg stinglængden op til 4,0, hvis du har kraftigere stof, eller når du krydser en søm.

3. Når du krydser en søm, skal du give stoffet lidt ekstra hjælp, når det føres gennem faldstyret.
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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® DÆKSTINGBINDE
620143096   
Til 
HUSKYLOCK™ s25 og s21 machine og AMBER™ AIR s|600.

Trefolds 3/8” (10 mm) binderen vil gøre en let strikket 
stofstrimmel til en binding og fastgøre den til projektkanterne i ét 
trin.

For at binde kanter med 3/8" (10 mm) dæksømsbind, skal du 
klippe en 11/8" (28 mm) bred strimmel af letvægtsstrikket stof, 
såsom letvægtsjersey eller interlock.
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 HUSQVARNA® VIKING® NÅLE

BAGAGE
HUSQVARNA® VIKING®
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 HUSQVARNA® VIKING® NÅLE

BAGAGE

The HUSQVARNA®  VIKING® Serger Case transporterer sikkert både din 
serger og tilbehør såsom Coverstitch Hemmer Attachment og meget mere.

SERGER SAG 

920725096

NY!
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FORESTILLINGER
HUSQVARNA® VIKING®
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FORESTILLINGER

QUILTNINGSSÆT

920728296

Tidsbesparende - du behøver aldrig at løsne din maskine for at spole din 
undertråd.

• Nem spolespoling med et enkelt tryk med automatisk sluk, når spolen er fuld

• Bærbar kompakt spoleopruller giver dig mulighed for nemt at tage den med 
overalt

• Strømadapter (medfølger) eller batteridrevet

• Specialdesignet til brug med HUSQVARNA® VIKING® spoler

SPOLEVINDER 

920730096

HUSQVARNA® VIKING® Quilting Kit giver et førsteklasses udvalg af must-
have tilbehør til quiltere.

Roterende selvhelbredende skæremåtte (12" x 12")

Roterende skæreværktøj + udskiftning af knive

Linealsæt (6" x 12" & 6" x 6")

HUSQVARNA® VIKING® nåle:

Universal 80/12 5-pak

Assorteret Quiltning 5-pak

NY!

NY!

5 6 7 8 9 

Ikke t i l 
EMER ALD™ series, 
EDEN ROSE™ 250M, 
TRIBUTE™ 140M, 
145M, JADE™ 35, 20.
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SAKSESAMLING
HUSQVARNA® VIKING®
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SAKSESAMLING

3.5“ / 8.9CM BUET BRODERI

4“ / 10.2CM MICRO TIP BRODERI

Buede klinger til svært tilgængelige områder.

Ekstra fin skarp spids til tætte snit og for at sikre bedre nøjagtighed.

Fantastisk til at klippe små, svært tilgængelige steder, stikke gennem stof, klippe 
små, stramme tråde

Ekstra fin skarp spids til tætte snit og for at sikre bedre nøjagtighed.

920665996

920663996

NY!

NY!
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4“ / 10.2CM CURVED MICRO TIP EMBROIDERY

4.5“ / 11.4CM EASY SNIP

Great for snipping tiny hard to reach places, poking through fabric, snipping tiny 
tight threads

Curved blades help protect your projects

Extra-fine sharp point for close cuts and to ensure better accuracy.

Spring action allows both left handed and right handed people to use

Perfect for people with ailments that prevent them from using normal thread 
scissors.

Eliminate those accidental snips of the fabric.

Thin Curved Blade – allows you to get as close as you want without snagging, 
jabbing or poking your work.

920664996

920666996

NY!

NY!
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4.5“ / 11.4CM MODSAT BUET PINCET

6“ / 15.2CM DOBBELT BUET BRODERI

Nem betjening - Klem for at åbne og slippe for at lukke.

Perfekt værktøj til at holde dit stof eller tråd uden at skulle holde trykket på 
pincetten.

Fremragende valg til mange nålekunst- og håndværksprojekter og andre 
situationer, der kræver et kontrolleret hold af fine genstande på plads.

Det dobbeltbuede design tillader komfortabel håndpositionering over arbejdet 
i broderirammen eller ved symaskinen.

De buede blade tillader sikre kontrollerede snit, der sikrer, at stoffet ikke 
hænger fast eller udhuler.

920667996

920668996

NY!

NY!
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6“ / 15.2CM HØJRE APPLIKATION

6“ / 15.2CM VENSTRE HÅND APPLIKATION

½” andenæb for at give en høj grad af præcision, der gør det muligt at trimme 
rundt om kanter med lethed.

Perfekt værktøj til at trimme applikationer og stabilisator fra bagsiden af dit 
broderi samt skære tæt på dine sømme.

Ægte venstrehåndssaks sætter dit syn på den rigtige side af skærebladet.

½” andenæb for at give en høj grad af præcision, der gør det muligt at trimme 
rundt om kanter med lethed.

Perfekt værktøj til at trimme applikationer og stabilisator fra bagsiden af dit 
broderi samt skære tæt på dine sømme.

920669996

920670996

NY!

NY!
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6“ / 15.2CM APPLIKATIONSSAKS

6“ / 15.2CM SIKKERHEDSSTILETTO

Perfekt værktøj til at trimme stofkanter og tråde tæt, præcist og hurtigt.

Knivskarpe kanter og spidser giver dig mulighed for at skære i hele bladets 
længde, helt til spidsen.

Kompakt opbevaring med strømlåsskruedesign.

Fjern fine sting og brug som en guide til at holde eller skubbe stoffet op til 
nålen.

920674996

920671996

NY!

NY!
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6“ / 15.2CM SØM RIPPER

8“ / 20.3CM BØJET TRIMMER

Ekstra skarp klinge skærer let igennem uønskede sømme.

Skruelåshåndtag til let udskiftning af knive.

Bøjet håndtagsdesign holder stoffet fladt.

Langt snit ideel til mønstre, sømme eller lange snit.

Skarp kant skærer flere lag.

Ergonomisk, venstre- eller højrehåndssaks gør det nemt og smertefrit at 
skære store projekter.

920673996

920672996

NY!

NY!
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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® anbefaler at 
skifte din nål hver 6.-8. time af syning og/
eller stoftype.

NÅLE
HUSQVARNA® VIKING®
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KUGLESPIDS NÅLE
920669096 (size 70/10 - 5 pack)

920670096 (size 80/12 - 5 pack)

920671096 (size 90/14 - 5 pack)

920716096 (size 100/16 - 5 pack)

920672096 (Assorted - 5 pack)

Designet til at glide mellem garn af strikstoffer uden at hænge fast på grund af 
den afrundede spids

CUTWORK NÅLE

134R TITANIUM NÅLE
920709096 (size 100/16 - 10 pack)

920712096 (size 110/18 - 10 pack)

 
Titaniumbelægningen modstår klæbemidler, forbedrer nåleslid og penetration af 
tætvævede stoffer

920549096 (Assorted - 4 pack)

Skab smukt udskæring og omvendt applikationsdesign hurtigt og nemt uden 
besværlig trimning

For optimum performance, SINGER®

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

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® anbefaler at 
skifte din nål hver 6.-8. time af syning og/
eller stoftype.

NY!

NY!

NY!
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NY!

NY!

BRODERI

DENIM NÅLE

BRODERI (TITANIUM) NÅLE
920541096 (size 80/12 - 5 pack)

920666096 (size 90/14 - 5 pack)

Beskyt mod overdreven friktion, hvilket tillader problemfri broderi og 
dekorative syninger

920664096 (size 80/12 - 5 pack)

920665096 (size 90/14 - 5 pack)

920540096 (Assorted - 5 pack)

Beskyt mod overdreven friktion, hvilket tillader problemfri broderi og 
dekorative syninger

920714096 (size 70/10 - 5 pack)

920659096 (size 80/12 - 5 pack)

920660096 (size 90/14 - 5 pack)

920661096 (size 100/16 - 5 pack)

920662096 (size 110/18 - 5 pack)

920551096 (Assorted - 5 pack)

Reducerer brud og spring over sting på grund af forstærket klinge med den 
afrundede spids og tilspidsede ende

For optimum performance, SINGER®

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

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® anbefaler at 
skifte din nål hver 6.-8. time af syning og/
eller stoftype.

NY!
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NY!

NY!

LÆDER

MICROTEX NÅLE

920673096 (size 80/12 - 5 pack)

920543096 (size 90/14 - 5 pack)

920674096 (size 100/16 - 5 pack)

920675096 (size 110/18 - 5 pack)

Skærer gennem læder og andet tungt non-woven imiteret læder og ruskind 
uden at skabe store huller på grund af nålenes kileform let skarpt skærepunkt

920676096 (size 60/08 - 5 pack)

920677096 (size 70/10 - 5 pack)

920678096 (size 80/12 - 5 pack)

920679096 (size 90/14 - 5 pack)

920545096 (Assorted - 5 pack)

Perfekt til mikrofibre, polyester og andre syntetiske stoffer. Denne nål er indikeret 
til syning og præcision quilt sammensætning på grund af meget slanke akutte 

OVERLOCK NÅLE
920680096 (size 80/12 - 5 pack)

920542096 (size 90/14 - 5 pack)

Designet specielt til overlocksøm

For optimum performance, SINGER®

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

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® anbefaler at 
skifte din nål hver 6.-8. time af syning og/
eller stoftype.

NY!



140

 HUSQVARNA® VIKING® NÅLE

NY!

NY!

QUILTNING (TITANIUM) NÅLE
920683096 (size 80/12 - 5 pack)

920684096 (size 90/14 - 5 pack)

Giver lettere stofgennemtrængning og hjælper med at eliminere 
overspringede sømme med en speciel tilspidset spids af nålen.

QUILTENÅLE
920681096 (size 80/12 - 5 pack)

920682096 (size 90/14 - 5 pack)

920544096 (Assorted - 5 pack)

Giver lettere stofgennemtrængning og hjælper med at eliminere 
overspringede sømme med en speciel tilspidset spids af nålen.

STRÆKNÅLE
920703096 (size 80/12 - 5 pack)

920550096 (size 90/14 - 5 pack)

Perfekt til gennemsyning af strækstoffer, med den afrundede spids til at 
stikke igennem tykkere stoffer.

For optimum performance, SINGER®

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

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® anbefaler at 
skifte din nål hver 6.-8. time af syning og/
eller stoftype.

NY!
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 HUSQVARNA® VIKING® NÅLE

TOPSTIKS NÅLE

TWIN DENIM NÅLE

920686096 (size 80/12 - 5 pack) 

920539096 (size 90/14 - 5 pack)

920687096 (size 100/16 - 5 pack)

Opnå helt lige stinglinjer for tunge eller flere tråde med det lange nåleøje.

920713096 (4.0mm - size 100/16 - 1 pack)

Lav to rækker sting samtidigt og brug to trådspoler og en undertråd.

Reducerer brud og overspringede sting på grund af forstærket klinge 
med den afrundede spids og tilspidsede ende.

TVILLING BRODERINÅLE
920718096 (2.0mm - size 75/11 - 1 pack)

Lav to rækker sting samtidigt og brug to trådspoler og en undertråd.

Stort øje og afrundet spids giver problemfri broderi og dekorative 
syninger

NY!

NY!

For optimum performance, SINGER®

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

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® anbefaler at 
skifte din nål hver 6.-8. time af syning og/
eller stoftype.

NY!
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DOBBELT STRÆKNÅLE
920547096 (2.5mm - size 75/11 - 1 pack)

920548096 (4.0mm - size 75/11 - 1 pack)

920685096 (4.0mm - size 80/12 - 1 pack)

Skaber en dobbelt sting gennem strækstof med en afrundet spids af nålen til 
at stikke gennem tykkere stof

TWIN UNIVERSAL NÅLE
920721096 (1.6mm - size 70/10 - 1 pack) 

920654096 (1.6mm - size 80/12 - 1 pack) 

920655096 (2.0mm - size 80/12 - 1 pack) 

920546096 (2.5mm - size 80/12 - 1 pack) 

920657096 (3.0mm - size 90/14 - 1 pack) 

920658096 (4.0mm - size 80/12 - 1 pack) 

920656096 (4.0mm - size 90/14 - 1 pack) 

920717096 (4.0mm - size 100/16 - 1 pack)

Lav to rækker sting samtidigt og brug to trådspoler og en undertråd

TVILLINGEVINGENÅLE
920722096 (2.5mm - size 100/16 - 1 pack)

For smukke oplægningssting slår en vingeneål et hul ind i dit stof, mens 
symaskinen syr rundt om piercingen.

NY!

NY!

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.

NY!
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UNIVERSELLE (TITANIUM) NÅLE

UNIVERSELLE NÅLE

920697096 (size 80/12 - 5 pack)

920698096 (size 90/14 - 5 pack)

Glider let gennem vævning af strik og vævet stof med afrundet spids og 
tilspidset ende.

920705096 (size 60/08 - 5 pack)

920688096 (size 70/10 - 5 pack)

920537096 (size 80/12 - 5 pack)

920689096 (size 90/14 - 5 pack)

920690096 (size 100/16 - 5 pack)

920691096 (size 110/18 - 5 pack)

VINGE NÅLE
920667096 (size 100/16 - 1 pack)

920668096 (size 120/21 - 1 pack)

For smukke oplægningssting slår en vingeneål hul ind i dit stof, mens 
symaskinen syr rundt om piercingen

Glider let gennem vævning af strik og vævet stof med afrundet spids og 
tilspidset ende.

920692096 (Assorted - 5 pack)

920693096 (size 70/10 - 10 pack)

920694096 (size 80/12 - 10 pack)

920695096 (size 90/14 - 10 pack)

920696096 (size 100/16 - 10 pack)

920538096 (Assorted - 10 pack)

NY!

NY!

For optimum performance, SINGER®

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

type of fabric.

 HUSQVARNA® VIKING® anbefaler at 
skifte din nål hver 6.-8. time af syning og/
eller stoftype.

NY!
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