
Het meest uitgebreid.
Het meest briljant.

 

           Stelt u zich eens voor...
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Dit sieraad wordt de nieuwe standaard voor naaien en borduren.  

HUSQVARNA VIKING® biedt enthousiaste naaisters de meest uitgebreide 

en veelzijdige functies die vandaag de dag beschikbaar zijn, in combinatie 

met de meest geavanceerde technologie en een moderne vormgeving.  

Dit juweel zal uw creativiteit inspireren als nooit tevoren!

* Verkrijgbaar als extra accessoire. 

STELT U ZICH DE MOGELIJKHEDEN EENS VOOR …

•	 Het	grootste,	helderste	touch-on	kleurenscherm	dat	er	op	de	markt	verkrijgbaar	is,	voor	 
	 een	optimaal	zicht.

•	 Het	grootste	werkvlak	voor	naaien	en	borduren	dat	er	te	vinden	is	–	ideaal	voor	 
	 grote	projecten.	

STELT U ZICH HET GEMAK EENS VOOR … 

•	 Slimme,	tijdbesparende	functies!	Het	minst	mogelijke	aantal	stappen	tussen	u	en	de	 
	 functies	die	u	wilt	gebruiken.

•	 Het	unieke,	EXCLUSIEVE	SENSOR	SYSTEEM	registreert	de	stofdikte	voor	een	perfect,	 
	 gelijkmatig	stoftransport.

•	 De	exclusieve	NAAIGIDS	en	BORDUURGIDS	voor	optimaal	naaien	en	borduren.

•	 Snel	opslaan	van	uw	borduurprojecten,	ook	bij	plotselinge	stroomuitval.	

STELT U ZICH DE INNOVATIE EENS VOOR … 

•	 De	revolutionaire	DESIGNER™-functies	leiden	u	snel	van	concept	naar	afgerond	project.	

•	 De	DESIGNER™	Deluxe	Selectie	biedt	u	honderden	steken	en	exclusieve	borduurmotieven.

•	 Een	briljante	DESIGNER™	Majestic	Hoop*	borduurring	 
	 voor	uw	meest	ambitieuze	borduurideeën.

De meest briljante naai-  
en borduurmachine ooit!
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Ervaar de fantastische eigenschappen  
van de HUSQVARNA VIKING® 
DESIGNER DIAMOND™ naai- en  
borduurmachine op 
www.husqvarnaviking.com
U vindt daar ook de naaibeschrijving  
voor de DESIGNER DIAMOND™ 
lange avondjurk!

De meest briljante naai-  
en borduurmachine ooit!
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Buitengewone afmeting!

Stelt	u	zich	eens	voor:	een	nieuwe	wereld	aan

MOGEL I JKHEDEN
en	onbeperkte	vrijheid.
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HET INTERACTIEVE SCHERM ULTIMATE

–	Het	grootste,	helderste	touch-on	kleurenscherm.

Het interactieve scherm Ultimate (174 x 104 mm) is groter en heeft een hogere 

resolutie dan alle andere naai- en borduurmachineschermen op de markt. Steken 

en borduurmotieven worden in realistische 3D-afbeeldingen getoond. Behalve de 

imposante afmeting, is het scherm ook eenvoudiger te bedienen dan ooit. Druk met 

uw stylus op het scherm of gebruik een optionele USB-muis voor het kiezen van een 

functie, steek, of informatie – met één simpele aanraking of klik!

Scherm 
toont ware 

grootte!
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GROOTSTE wERKOppERVLAK VOOR NAAIEN EN  

bORDUREN 

–	Meer	ruimte	voor	het	werken	met	grote	naaiprojecten.

De HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND™ naai- en borduur-

machine heeft de langste vrije arm die er op de markt te vinden is,  

met het grootste naai- en borduuroppervlak.  

Meer ruimte dan ooit!

350 mm

250 mm

Het interactieve scherm Ultimate en het zeer ruime 
werkoppervlak, de extra lange vrije arm en het  
spectaculaire borduurgebied zijn ideaal voor  
grootschalige ideeën! 

MOGEL I JKHEDEN

174 mm

104 mm
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De instructies voor 
de DESIGNER DIAMOND™ quilt 

zijn verkrijgbaar op  
www.husqvarnaviking.com

Meer ruimte dan ooit!
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Briljante, tijdbeparende functies!
TIJDbESpAREND bEDIENINGSSySTEEM 

–	Het	minst	mogelijke	aantal	stappen	tussen	u	en	 
de	functie	die	u	wilt	gebruiken.

De HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND™ naai- en 

borduurmachine is ontworpen en gebouwd om uw favoriete 

hobby plezierig en dankbaar te maken. Alles zit binnen hand-

bereik en is zeer gebruikers-vriendelijk!

Stelt	u	zich	eens	voor:	een	nieuwe	wereld	aan

GEMAK
met	tijdbesparende	functies,	waarmee	u	uw	

ideeën	snel	kunt	realiseren.
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ExCLUSIEf SENSOR SySTEEM

–	Registreert	de	stofdikte	voor	een	 
perfect,	gelijkmatig	stoftransport.

Wanneer u eenmaal met het verbazing- 

wekkende, EXCLUSIEVE SENSOR SYSTEEM 

heeft gewerkt, wilt u nooit meer terug naar 

traditionele methoden. Met één druk op het 

voetpedaal of een aanraking of klik regi-

streert de sensorgestuurde persvoetdruk  

automatisch de stofdikte, wat resulteert in 

een perfect, gelijkmatig transport van elke 

stof en/of elk watteermateriaal. 

De sensorgestuurde draaipositie registreert de 

stofdikte om gemakkelijk te kunnen draaien. 

DE ExCLUSIEVE NAAIGIDS EN bORDUURGIDS

–	Automatische	instellingen	en	deskundig	advies	 
voor	een	optimaal	naai-	en	borduurresultaat.

Geef aan met welke stof en stofdikte u werkt en wat u wilt gaan 

doen, waarna de exclusieve NAAIGIDS automatisch de meest ge-

schikte steek, steekbreedte en -lengte, draadspanning, naaisnelheid 

en persvoetdruk instelt. Ook krijgt u aanbevelingen voor de meest 

geschikte naaivoet, naaldsoort en -dikte. 

De BORDUURGIDS laat niets aan het toeval over! 

Hij informeert over de beste naald, versteviging 

en draad wanneer u de gekozen stof en stofdikte 

aangeeft. Tevens krijgt u tips voor het borduren 

op speciale stoffen en met speciale garens.
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Slimme assistentie!

INSTELbAAR E LIGHT™ SySTEEM

–	De	beste	verlichting	voor	elke	situatie.

Helder zicht op uw naai- en borduurwerk is essentieel voor een 

goed resultaat. Het instelbare E LIGHT™ systeem bestaat uit rijen 

LED-lampjes met een lange levensduur, die kunnen worden afgesteld 

qua helderheid en kleurnuance, zodat ze worden afgestemd op de 

verlichting in de kamer en de reflecties van de stof.

Switch gemakkelijk van koud naar warm, intens 
of zacht licht, voor het best mogelijke zicht!

GEMAK
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SMART SAVE slaat de plaatsing van uw borduurmotief 
automatisch op wanneer het borduren wordt onderbroken.

AUTOMATISCH AfSNIJDEN VAN SpRONGSTEKEN  
snijdt de sprongsteken in het borduurmotief af en trekt de 
uiteinden van de draden naar de achterkant voor een  
verknopingsvrij, professioneel resultaat.

De instructies voor de DESIGNER DIAMOND™ lange avondjurk en het  
DESIGNER DIAMOND™ handtasje zijn verkrijgbaar op  
www.husqvarnaviking.com
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Eindeloze mogelijkheden! 

De instructies voor het DESIGNER DIAMOND™ tafellaken 
zijn verkrijgbaar op www.husqvarnaviking.com

DESIGN pOSITIONING  
plaatst uw borduurmotieven met verba-
zingwekkende precisie. Het combineren 
van grote borduurmotieven was nog 
nooit zo eenvoudig.

Stelt	u	zich	eens	voor:	een	nieuwe	wereld	aan

INNOVAT IE
met	de	nieuwste	snufjes	voor	naaien	en	borduren.
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De schitterende borduurmotieven op het tafellaken zijn geborduurd 

in de DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 mm.  

Deze borduurring is verkrijgbaar als extra accessoire.

bORDUURRINGEN 
Bij uw DESIGNER DIAMOND™ naai- en borduurmachine 
ontvangt u diverse naaivoetjes en drie borduurringen:  
DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm 
DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm 
DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm

Gebruik Resize en vergroot/verklein de borduurmotieven snel en gemakkelijk op het interactieve scherm Ultimate.
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Diamonds are a girl’s best friend!
DE DESIGNER™ DELUxE SELECTIE  
bevat meer dan 1.100 mooie steken en letters, tot wel 
41,7 mm breed met omnimotionsteken en honderden  
borduurmotieven.  

INNOVAT IE
De instructies voor het  
DESIGNER DIAMOND™  
sieradenetui zijn verkrijgbaar 
op www.husqvarnaviking.com

MET DESIGN SHApING  
kunt u steken en borduurmotie-
ven gebruiken voor het maken 
van originele borduurmotieven, 
rechtstreeks op het interactieve 
scherm Ultimate!
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USb-AANSLUITING

–	Gemakkelijk	overbrengen	van	borduurmotieven	en	updates.

Dankzij de twee USB-poorten kunt u borduurmotieven direct naar en van 

uw computer overbrengen; via een USB-stick, een directe aansluiting met 

uw computer of een optionele, externe cd-drive. Om het u gemakkelijk te 

maken kan de DESIGNER DIAMOND™ de meest voorkomende borduur-

formaten lezen.

UpDATEMOGELIJKHEDEN 

–	Toegang	tot	de	nieuwste	software-innovaties.

Download updates voor uw DESIGNER DIAMOND™  

naai- en borduurmachine gemakkelijk via internet of  

bij uw HUSQVARNA VIKING® dealer.  
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DESIGNER DIAMOND™ TASSENSET ALS ExTRA 

ACCESSOIRE 

–	Stijlvol	en	functioneel	transport!

Vervoer uw DESIGNER DIAMOND™ machine en alle  

accessoires in stijl met deze speciaal ontworpen tassen. 

De tas voor de borduureenheid ontvangt u bij aankoop  

van de machine. De tas voor de DESIGNER DIAMOND™ 

(incl. bagagekar op wielen) en de accessoiretas zijn als 

extra accessoire verkrijgbaar bij uw HUSQVARNA VIKING® 

dealer.    

4D™ EMbROIDERy SOfTwARE ALS ExTRA  

ACCESSOIRE 

–	Creëer	persoonlijke	borduurmotieven	op	uw	pc.

De HUSQVARNA VIKING® 4D™ borduursoftware geeft  

uw persoonlijke borduurwerk een geheel nieuwe dimensie!  

Lees meer op www.husqvarnaviking.com!

DE bORDUURRING DESIGNER™ MAJESTIC HOOp 

ALS ExTRA ACCESSOIRE 

–	Borduur	de	grootst	mogelijke	borduurmotieven	 

in één keer.

De buitengewone DESIGNER™ Majestic Hoop is  

360 x 350 mm groot. U ontvangt tevens exclusieve  

borduurmotieven.

www.MyEMbROIDERIES.COM 

–	Borduurmotieven	en	inspiratie	op	internet.

HUSQVARNA VIKING® nodigt u uit in de meest  

fantastische designshop ter wereld!  

Myembroideries.com is altijd open voor creativiteit.

Vergroot uw creativiteit met extra accessoires!

NIEUw
!
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www.husqvarnaviking.com

Breng een bezoek aan uw dichtstbijzijnde HUSQVARNA VIKING® dealer of  
www.husqvarnaviking.com en ontdek de opmerkelijk uitgebreide 
en briljante DESIGNER DIAMOND™ naai- en borduurmachine. 

Laat uw fantasie tot leven komen.
Vandaag nog!

Ervaar de briljantheid van een echt juweel!
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