
HET ULTIEME INTERACTIEVE SCHERM 
Eenvoudig navigeren door verschillende schermen voor naaien, 
bewerken en borduren.

Groot (5,7" diagonaal gemeten) kleuren-TFT, breed  •	
VGA-touchscreen met hoge resolutie (640 x 480)
Duidelijke tekst en realistische borduurmotieven op  •	
het scherm
De eenvoudigste grafische interface door naaisters voor •	
naaisters ontworpen
Alle functies en steken met één aanraking •	
Het Info Menu geeft geïllustreerde informatie en  •	
Tekst-, Index- en Categorie-help weer
Borduurmotieven bekijken op volledig scherm•	

GROOT UITGEBREID NAAIOPPERVLAK 
Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding.

Het Zweedse ontwerp biedt het optimale naaioppervlak •	
Lange vrije arm voor naaigemak •	

GROOT BORDUURGEBIED 
Maak en borduur grote borduurmotieven!

Groot borduurgebied (tot 360 x 200 mm)•	
Een groot aantal optionele HUSQVARNA VIKING® •	
borduurringen kan worden gebruikt!

INCLUSIEF TwEE BORDUURRINGEN
DESIGNER™ Royal Hoop voor borduurmotieven tot  •	
360 x 200 mm 
DESIGNER™ Splendid Square Hoop voor  •	
borduur motieven tot 120 x 120 mm

STEKEN
Ongeveer 1000 steken, inclusief  naai-alfabetten•	
7 mm steekbreedte•	
Zijwaarts naaien geeft steken tot meer dan 50 mm breed.•	

INCLUSIEF BORDUURMOTIEVEN
Meer dan 300 prachtige borduurmotieven in verschillende •	
grootten 
Er zijn 147 prachtige borduurmotieven in uw Designer Ruby •	
naai- en borduurmachine geladen
Op de Classic Collection Embroidery cd staan 175  •	
borduur motieven.
Alle borduurmotieven zijn inclusief  Automatisch  •	
sprongsteken afsnijden

ALFABETTEN
Programmeerbare ingebouwde letters en cijfers•	
Maak labels en data, versier en creëer met ingebouwde letters•	
6 ingebouwde naai-alfabetten•	
4 ingebouwde borduurlettertypen in drie verschillende grootten•	

Kunnen bewonderen
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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Voelt automatisch doorlopend iedere dikte van de stof terwijl u naait 
en past zich aan voor een perfect gelijkmatig stoftransport.
Exclusieve sensorvoet omhoog functie

De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog gebracht voor •	
iedere naaitechniek
Vier naaivoetposities: omlaag, draaien, omhoog, extra hoog voor •	
ieder naaiproject en iedere techniek

Exclusieve sensorvoet extra omhoog functie
Brengt de transporteur automatisch omlaag voor maximale ruim-•	
te om dikke, zware stof  en quilts eenvoudig onder de naaivoet te 
kunnen schuiven
Uw handen blijven vrij om de stof  te geleiden•	

Exclusieve Sensorvoet draaistand
Stop met naald omlaag, naaivoet voelt de dikte van de stof•	
Automatische zwevende positie om te kunnen draaien,  •	
eenvoudig appliqueren en quilten

Exclusieve sensorvoetdruk
Voelt automatisch doorlopend de dikte van de stof  en past zich •	
aan terwijl u naait voor een perfect gelijkmatig stoftransport

EXCLUSIVE SEwING ADVISOR® EN  
EMBROIDERY ADVISOR™ FUNCTIE
Voer het type stof en de naaitechniek in en de Sewing Advisor functie 
stelt de machine onmiddellijk voor u in.

Stelt de beste steek, steekbreedte, steeklengte, draadspanning, •	
persvoetdruk en naaisnelheid in met één druk op een toets 
De beste steek wordt met de aanbevolen naaivoet en naaldgrootte •	
en -type weergegeven op het Ultieme Interactieve Scherm

Voer het type stof in en de Embroidery Advisor leidt u.
Voer het type en het gewicht van de stof  in waarop u gaat bor-•	
duren en de machine beveelt de naald, versteviging, boven- en 
onderdraad aan

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN 
U hoeft geen tijd meer te besteden aan het afknippen van draden  
terwijl u prachtige borduurmotieven maakt.

Snijdt uw borduursprongsteken automatisch af•	
Trekt het draaduiteinde naar de verkeerde kant van de stof  voor •	
een snelle afwerking 

QUICK HELP 
Directe on-screen uitleg.

Druk op Quick Help en dan op een van de steken, pictogrammen •	
of  functies om de naam en uitleg te zien 

SNELGIDS
Alles wat u nodig hebt om te naaien en te borduren.•	

DUBBELE VERLICHTING
Geen schaduwen.

Rijen LED-lampjes boven het naaldgebied en boven het  •	
naai oppervlak 

NAALDSTOP BOVEN/ONDER 
De verlichte functietoets geeft de instelling aan.

Stel naaldstop omhoog/omlaag in om te kunnen draaien, voor •	
applicaties en meer 
Tik op het voetpedaal of  raak de functietoets aan om de naald op •	
ieder gewenst moment omhoog of  omlaag te brengen

BEKIJK DE TwEELINGNAALDSTEEK OP HET SCHERM
Bekijk de steek voordat u gaat naaien.

Het Ultieme Interactieve Scherm laat u op ware grootte zien hoe •	
uw steek eruit zal zien wanneer deze wordt genaaid met uw  
ge selecteerde tweelingnaaldgrootte

FILE MANAGER
Organiseer uw borduurmotieven en steken.

Maak bestanden en mappen aan voor uw borduurmotieven, •	
letter typen, aangepaste borduurmotievencombinaties, favoriete 
steken en steekprogramma’s 
U kunt bestanden of  mappen aanmaken, kopiëren, vervangen of  •	
verwijderen 

Gemak  
om te koesteren



Innovatie als inspiratie
ONTwORPEN EN ONTwIKKELD IN ZwEDEN 

Het merk •	 HUSQVARNA VIKING® ontwerpt en ontwikkelt al meer 
dan 135 jaar naaimachines van topkwaliteit met geavanceerde technologie

DESIGN POSITIONING 
Laat uw borduurmotieven steeds weer perfect op elkaar aansluiten •	
De Design Positioning Wizard maakt het eenvoudig•	

RESIZE 
Vergroot of verklein een borduurmotief tot precies de grootte die u nodig hebt.

Herberekent het aantal steken zodat het nieuwe formaat borduurmotief  •	
de beste dichtheid heeft
Kies Opvultype behouden en de oorspronkelijke opvulling behouden •	
wanneer het formaat van het borduurmotief  wordt aangepast 
Verklein een borduurmotief  tot vijf  maal kleiner of  vergroot het tot acht •	
maal groter dan het oorspronkelijke borduurmotief  

BOVEN- EN ONDERDRAADSENSOR MET 
wAARSCHUwINGSGELUID 
U hoeft de boven- en onderdraad niet te controleren tijdens het naaien of 
borduren.

Stopt met naaien en waarschuwt u met een geluid wanneer uw boven-  •	
of  onderdraad op is of  is gebroken

UPDATEBAAR 
Uw machine is altijd nieuw.

Update uw machine met de nieuwste software via internet•	
Kies ervoor om de software alleen te updaten en/of  de oorspronkelijke  •	
standaardinstellingen te resetten

DESIGNER TOOLS  
Nieuwe manieren om uw borduurwerk te  
verbeteren en gemakkelijker dan ooit te maken.
BORDUURMOTIEVEN SELECTEREN
Selecteer snel één of  vele borduurmotieven om te  
bewerken of  aan te passen

SELECTIE TOEVOEGEN/VERwIJDEREN
Selecteer op het scherm borduurmotieven om te bewerken

DRUK LANG OF DUBBELKLIK 
om de borduurmotieven eenvoudig te laden

BORDUURMOTIEVEN DUPLICEREN
Druk lang om het exacte aantal  
kopieën te selecteren bij  
programmeren of  borduren

A Nuttige steken
Steken voor al uw  
dagelijkse naaiwerk

B Knoopsgat
Perfect uitgebalanceerde 
knoopsgaten met eenstaps-
knoopsgatsensorvoet 

C Pictogrammen
Cordonelementen voor 
originele decoratieve 
steken en pictogram-
borduurmotieven

D Nostalgische steken 
Inclusief  blindzomen, 
smockwerk en nostalgi-
sche steken voor kant en 
inzetstukken

E Quiltsteken 
Voor alle soorten  
quilttechnieken

F Applicatiesteken
Voor applicaties, tapering 
en versieringen

G Kindersteken
Speciale en decoratieve 
steken, poppengezichten 
en nog veel meer

H Schulpsteken 
Grote Omnimotion-
schulpsteken en kleine, 
verfijnde	schulpjes	

J Vintage-steken
Maak een handgemaakt 
effect op kleding, cadeaus 
en werkstukken

K Omnimotionsteken
Zijwaarts transport maakt 
brede decoratieve steken 
en schulpsteken 

L Decoratieve steken
Versier kleding en  
werkstukken

M Siersteken
Leuke steken voor 
siernaaiwerk

N Moderne steken 
Voeg moderne details toe 
aan kleding en accessoires

S 4-richtingssteken
Naai rond opgenaaide 
lapjes en applicaties  
zonder de stof  te draaien

T 8-richtingssteken
Maak grote decoratieve 
randen en versieringen

U My Stitches
Sla aangepaste steken  
of  programma’s op om ze  
opnieuw te kunnen 
naaien

X Speciale steken
Speciale steken voor  
bolletjessteken, langs 
randen naaien en nog  
veel meer

Z Decoratieve  
taperingsteken
Speciale steken voor 
het maken van hoekaf-
werkingen of  hoeksteken.

SPECIALE STEKENMENU’S 
Selecteer een stekenmenu of scroll door alle 
menu’s heen.
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Plus al uw HUSQVArNA ViKiNG® Favorieten
Twee USB-poorten•	
Aparte opspoelmotor•	
Opspoelen vanaf  de naald•	
Brengt de spoeldraad automatisch •	
omhoog
Selecteerbare draadafsnijder•	
Naaien zonder voetpedaal •	
Elektronische zelfregelende  •	
draadspanning
Horizontale en verticale  •	
garentoevoer met twee  
ingebouwde garenpennen
Eenvoudig inrijgen •	
Roterende grijper die niet  •	
vastloopt
Permanente smering•	
Klik-klaar naaivoeten•	
Afbeelding horizontaal spiegelen•	
Afbeelding verticaal spiegelen•	
Ergonomisch design•	
Lichtgewicht aluminium behuizing •	
uit één stuk

Opschuifbare accessoiredoos •	
Elektronische naaldkracht/ •	
snelheidscontrole
USB-kabel voor pc-aansluiting•	
Transporteur wordt automatisch •	
verzonken
Instelbare borduur- en naai-•	
snelheid
Alarm herhalen•	
Perfect uitgebalanceerde knoops-•	
gaten met eenstaps-knoopsgat-
sensorvoet
FIX-functie•	
STOP-functie •	
Even en constant achteruitnaaien •	
Tweelingnaaldbeveiliging Steek-•	
breedtebeveiliging
Steekdichtheid aanpassen•	
Eenvoudig programmeren•	
29 naaldposities•	
Instelbare steeklengte •	
Instelbare steekbreedte•	

Kleuren bewerken •	
Rasterselectie •	
Borduurmotieven verplaatsen in •	
borduurring 
In- en uitzoomen •	
Beeld verplaatsen •	
Schaalverdeling•	
Roteren in stappen van 1 graad•	
1 GB •	 HUSQVARNA VIKING® 
USB Embroidery Stick
Borduurtimer•	
Borduurtijd per kleur•	
Meerdere bestandsindelingen •	
mogelijk
Rijgen in de borduurring•	
Eenvoudig borduren in één kleur•	
Decoratieve steken in de •	
borduurring
Ga naar exact borduursteek-•	
nummer
Spoelpositie•	
Parkeerpositie•	

INCLUSIEF 5D™ ORGANIZER en 5D™ QUICKFONT software
Communiceren vanaf  uw pc naar de Designer Ruby™ naaimachine•	
Organiseer uw borduurmotieven, voeg afsnijd-opdrachten toe, maak afbeelding-•	
bestanden, druk catalogi af  en nog meer 
Converteer True Type lettertypen vanaf  uw computer in een borduurlettertype.•	

OPTIONELE HUSQVARNA VIKING® 5D™  
EMBROIDERY SOFTwARE 

HUSQVARNA VIKING•	 ® 5D™ software voegt een hele  
nieuwe dimensie toe aan uw persoonlijke borduurwerk.
Het ultieme softwaresysteem voor borduurvrijheid!•	

www.myembroideries.com 
Duizenden borduurmotieven altijd beschikbaar  
met één klik op uw computer.

Bestel borduurmotieven bij uw plaatselijke  •	
HUSQVARNA VIKING® dealer
Download borduurmotieven van het internet  •	
wanneer u dat maar wilt, dag en nacht
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