
Grenzeloos 
        borduren!

INGEBOUWDE ASSISTENTIE VOOR EEN PROFESSIONEEL NAAI- EN BORDUURRESULTAAT
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Groots naaien en borduren –  
absoluut onweerstaanbaar!

De opzienbarende HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ naai- en 

borduurmachines hebben een schitterende, doordachte vormgeving die uw 

creativiteit de vrije loop laat en waarmee u grotere projecten en borduur-

motieven kunt maken dan ooit tevoren. De mogelijkheid om een geheel 

nieuwe wereld aan borduurmotieven te ontdekken, zal uw fantasie doen  

prikkelen. De indrukwekkende ruimte en creatieve vrijheid in combinatie 

met ingebouwde, exclusieve  

HUSQVARNA VIKING®-helpfuncties,  

maken deze buitengewone juweeltjes 

absoluut onweerstaanbaar! 
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Groots naaien en borduren –  
absoluut onweerstaanbaar!

UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN

•	Een	groot	werkoppervlak	–	meer	ruimte	voor	het	werken	met	grote	naaiprojecten.	

•	Het	extra	grote	borduuroppervlak	zorgt	ervoor	dat	u	grote	motieven	in	één	keer	 
	 kunt	borduren.	

•	Honderden	adembenemende	steken	inspireren	tot	eindeloze	creativiteit. 
 

SPEELS GEMAK

•	De	unieke	EXCLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™-technologie	registreert	de	stofdikte	voor	 
	 een	perfect	gelijkmatig	transport.

•	De	exclusieve	SEWING	ADVISOR®	optimaliseert	het	naaien.

•	De	USB	Embroidery	Stick	brengt	borduurmotieven	gemakkelijk	over	van	uw	 
	 computer	naar	uw	DESIGNER	TOPAZ™	naai-	en	borduurmachine.

TIJDBESPARENDE INNOVATIE

•	Verander	elk	True	Type-lettertype	van	uw	computer	in	een	borduurlettertype	 
	 met	de	HUSQVARNA	VIKING®	4D™	QUICK	FONT	borduursoftware.	

•	De	HUSQVARNA	VIKING®	4D™	ORGANIZER	software	helpt	u	bij	het	organiseren	 
	 van	alle	ontwerpbestanden	zodat	u	ze	gemakkelijk	terug	kunt	vinden.	

•	Sprongsteken	worden	automatisch	netjes	tussen	de	borduuroppervlakken	afgesneden.	 
	 Dat	bespaart	veel	tijd!*

*Uitsluitend op de  
DESIGNER TOPAZ™ 30 
naai- en borduurmachine.
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~ M O G E L I J K H E D E N ~

Instructies voor de DESIGNER TOPAZ™  
wikkeljurk zijn verkrijgbaar op 

www.husqvarnaviking.com Ruimte  
voor ideeën
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GROOT NAAI- EN BORDUUROPPERVLAK 

-	Ideaal	voor	grootse	ideeën!	

Beide HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™  

naai- en borduurmachines hebben een extra lange vrije 

arm en sensationele borduuroppervlakken.  

Gebruik borduurringen tot wel 360 x 200 mm op de  

DESIGNER TOPAZ™ 30 en borduurringen tot wel  

260 x 200 mm op de DESIGNER TOPAZ™ 20.

Direct	beginnen	met	borduren!	 
De	DESIGNER	TOPAZ™	30	is	inclusief	
100	borduurmotieven	en	de	 
DESIGNER	TOPAZ™	20	is	inclusief	 
75	borduurmotieven	op	een	USB-stick.

NUTTIGE STEKEN, SPECIALE STEKEN EN  
LETTERTYPES

-	Hoogkwalitatieve	steken	voor	elke	techniek.

Kies uit 163 steken en 5 lettertypes op de  

DESIGNER TOPAZ™ 30 en 105 steken en 3 lettertypes  

op de DESIGNER TOPAZ™ 20. Kies de steek of het  

steeknummer op het gemakkelijke touch-on paneel en 

u kunt meteen beginnen! Uw steek verschijnt op ware 

grootte en met de aanbevolen instellingen op het  

DESIGNER TOPAZ™ grafische display. 
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USB EMBROIDERY STICK  

-	Toegang	tot	een	wereld	van	 
borduurmotieven.

Bewaar duizenden borduurmotieven op de 1 GB 

HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick. 

Om het u gemakkelijk te maken kan de machine 

de meest voorkomende borduurformaten lezen.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-

TECHNOLOGIE   

–	Past	zich	aan	aan	de	stofdikte	voor	
een	perfect,	gelijkmatig	stoftransport.

Met één druk op het voetpedaal of de toets; 

de sensorgestuurde persvoetdruk van de 

DESIGNER TOPAZ™ naai- en borduurmachine 

registreert automatisch de stofdikte – wat 

resulteert in een perfect, gelijkmatig transport 

bij elke stof en/of elk watteermateriaal. De 

sensorgestuurde draaipositie registreert de 

stofdikte om gemakkelijk te kunnen draaien.

EXCLUSIEVE SEWING ADVISOR

–	Gemakkelijk	en	doeltreffend.	Nooit	 
meer	raden!

Geef aan met welke stof en stofdikte u werkt en 

wat u wilt gaan doen, waarna de exclusieve  

SEWING ADVISOR® automatisch de meest 

geschikte steek, steekbreedte en -lengte, draad-

spanning, naaisnelheid en persvoetdruk instelt. 

Ook krijgt u aanbevelingen voor de meest  

geschikte naaivoet, naaldsoort en -dikte. U staat 

er nooit meer alleen voor!

Assistentie voor  
                verbazingwekkende resultaten

~ G E M A K ~
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Instructies voor het DESIGNER TOPAZ™ 
vloerkussen en de mooie sprei zijn  

verkrijgbaar op www.husqvarnaviking.com

Assistentie voor  
                verbazingwekkende resultaten

“Op	een	goed	leven;	dat	je	sterk	zult	 
worden	en	tot	bloei	zult	komen”.	 

Voeg	sierletters	toe	aan	uw	projecten	voor	
een	(zeer)	persoonlijk	tintje!	
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Instructies voor de  
DESIGNER TOPAZ™ kussens  

zijn verkrijgbaar op  
www.husqvarnaviking.com

Vrijheid van creativiteit

~ I N N O V A T I E ~
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AUTOMATISCH AFSNIJDEN VAN SPRONGSTEKEN   
De sprongsteken in het borduurmotief worden automa-
tisch afgesneden en de uiteinden van de draden  
worden naar de achterkant getrokken voor een  
verknopingsvrij, professioneel resultaat. *

* Uitsluitend op de DESIGNER TOPAZ™ 30  
naai- en borduurmachine.

De dubbele verlichting op de DESIGNER TOPAZ™-
modellen verlicht de naald en het extra grote  
naaioppervlak om gemakkelijk te naaien en te borduren. 
De verlichting voorkomt vermoeide ogen, met name bij het 
naaien van fijne details.

4D™ ORGANIZER SOFTWARE

–	Uw	borduurmotieven	en	foto’s	 
gemakkelijk	terugvinden.	 
De HUSQVARNA VIKING® 4D™ ORGANIZER software 

helpt u al uw ontwerpbestanden netjes op te slaan.

4D™ QUICKFONT EMBROIDERY SOFTWARE 

-	Borduur	alle	lettertypen.		

Converteer elk True Type-lettertype van uw computer in 

een borduurlettertype met de inbegrepen HUSQVARNA 

VIKING® 4D™ QUICKFONT software. 

Bij	elk	model	DESIGNER	TOPAZ™	ontvangt	u	
twee	borduurringen.		

DESIGNER TOPAZ™ 30: 
DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm 

DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm  

DESIGNER TOPAZ™ 20: 
DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm 

DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm 
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De instructies voor de  
DESIGNER TOPAZ™  

vliegers zijn verkrijgbaar op  
www.husqvarnaviking.com

Laat uw ideeën de vrije loop!

Maak	de	mooiste	vliegers	en	versier	ze!	 
	Gebruik	duurzame	nylon	of	polyester		 
		ripstop	wanneer	u	wilt	dat	uw	vliegers 
			vliegen.	Of	gebruik	mooie	zijden	stoffen 
				voor	het	maken	van	meer	decoratieve	 
					vliegers	als	woonaccessoire.		
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OPTIONELE 4D™ EMBROIDERY SOFTWARE   

–	Zet	uw	ideeën	om	in	borduurmotieven!

De HUSQVARNA VIKING® 4D™ Embroidery Software 

geeft uw persoonlijke borduurwerk een geheel nieuwe 

dimensie! Lees meer op www.husqvarnaviking.com

NIEUW
!

Het Zweedse merk HUSQVARNA VIKING® is al sinds 1872  

toonaangevend voor wat betreft innovaties op naaigebied. Ons doel is 

het verspreiden van naaiplezier, door geavanceerd gebruikersgemak 

en tijdbesparende, toonaangevende eigenschappen evenals door  

inspiratie, educatie en persoonlijke service. Enthousiaste naaisters 

over de hele wereld associëren het merk met hoogkwalitatieve  

machines, exceptionele mogelijkheden en innovatief design.   

Welkom bij de HUSQVARNA VIKING® familie!

WORD LID VAN DE HUSQVARNA VIKING® FAMILIE! 

WWW.MYEMBROIDERIES.COM 

–	Borduurmotieven	en	inspiratie	online.

HUSQVARNA VIKING® nodigt u uit in de meest  

fantastische designshop ter wereld! Myembroideries.com 

is altijd open voor uw creativiteit.

INSTRUCTIEPAKKET 

–	Het	begin	van	een	langdurige	vriendschap.

Uw DESIGNER TOPAZ™ machine wordt geleverd met een 

compleet instructiepakket dat u veel tijd zal besparen en 

het naaien van speciale technieken zal vereenvoudigen.

Het pakket bevat een gebruikershandleiding, een  

HUSQVARNA VIKING® borduurmotievencollectie, een cd 

met borduurmotieven, een startset met stof, versteviging, 

boven- en onderdraad plus een full colour  

voorbeeldenboekje.

 



DESIGNER TOPAZ™ 30 DESIGNER TOPAZ™ 20

  www.husqvarnaviking.com  www.husqvarnaviking.com

Bezoek uw dichtstbijzijnde HUSQVARNA VIKING® dealer of kijk op www.husqvarnaviking.com  
om de DESIGNER TOPAZ™ naai- en borduurmachines te ontdekken.

NAAI-EIGENSCHAPPEN    
ExcLUSIVE SENSOR SySTEm™ • •   
Exclusieve SEWING ADVISOR® • •    
Groot naaioppervlak 250 mm 250 mm  
Grafisch display • •    
Selecteerbare draadafsnijder •     
Aparte spoelmotor voor het opspoelen van de onderdraad •     
Dubbele verlichting • •    
markeringen aan beide zijden van de verlengde steekplaat – 40 mm aan beide kanten van de naald • •    
Volledig automatische draadspanning • •    
Onderdraadsensor • •    
Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten (7 stijlen) • •    
Eén-staps knoopsgat sensorvoet • •    
Stekenpositionering • •    
Klik-klaar naaivoeten 11 9    
Ingebouwde draadinsteker • •    
Steken, letters en cijfers programmeren • •    
Persoonlijke geheugens, opslaan in “mijn steken”  20 geheugens, in totaal 800 steken       10 geheugens, in totaal 400 steken 
Fix-functie • •    
Stop-functie • •    
Start/Stop schakelaar • •    
Naaldstop omhoog/omlaag • •    
Even of constant achteruitnaaien • •    
Opspoelen van het spoeltje rechtstreeks vanaf de naald • •    
Elektronische snelheidscontrole   5 snelheden 3 snelheden  
Herstart steken •     
Spiegelen in de lengte  •     
Spiegelen in de breedte • •    
Elke steek uit de vrije hand te naaien • •    

BORDUUREIGENSCHAPPEN      
Groot borduuroppervlak 360 x 200 mm 260 x 200 mm  
Inclusief borduurmotieven 100 75    
Design Editing • •    
Automatisch afsnijden van sprongsteken •     
4D™ QuickFont Embroidery Software • •    
4D™ Organizer Embroidery Software • •    
1 GB HUSQVARNA VIKING® USB embroidery stick • •    
      
STEKEN 163 105    
Nuttige steken • •    
Quiltsteken • •    
Siersteken • •    
Programmeerbare lettertypes 5 3    

Kwaliteit uit Zweden • •    
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