Achter schoonheid
schuilt briljantie
EEN KONINKLIJKE BEHANDELING BIJ ELKE STEEK

Een Koninklijke jurk
onthult briljante
geheimen
Deze prachtige jurk is exclusief ontworpen voor de HUSQVARNA
VIKING® DESIGNER DIAMOND Royale™ naai- en borduurmachine
en laat het voortreffelijke vakmanschap van onze Naaistudio en de
innovaties van ons Research & Development team zien. Door gebruik
te maken van het exclusieve deLuxe™ Stitch System konden we de jurk
eenvoudig versieren met een heleboel verschillende speciale garens.
We onthullen ook onze laatste uitvinding, een stekentechniek waar
octrooi op is aangevraagd: de dimensionale steken, waarmee u unieke
applicatiesteken kunt maken voor nieuwe, schitterende versieringen.
NEEM EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

In onze Koninklijke jurk worden materialen en naaitechnieken gebruikt die tot nu toe ingewikkeld en tijdrovend waren, zoals het gebruik van doorzichtige materialen en ﬂuweel en het borduren met
metallic garens. Het HUSQVARNA VIKING® team in Zweden laat u graag zien hoe u zich met de DESIGNER DIAMOND Royale™ eenvoudiger
en met meer plezier dan ooit creatief kunt uitdrukken.
Geniet van de inspiratie!
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www.husqvarnaviking.com

Ervaar hoe briljant de HUSQVARNA VIKING® DESIGNER
DIAMOND Royale™ naai- en borduurmachine is op
www.husqvarnaviking.com. Daar vindt u tips en hints of
instructies voor de prachtige DESIGNER DIAMOND Royale™
projecten! Alle borduurmotieven worden bij de machine geleverd.

www.husqvarnaviking.com
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UPGRADE NAAR

Koninklijke standaards
De DESIGNER DIAMOND Royale™ naai- en borduurmachine van
HUSQVARNA VIKING® levert briljante resultaten. De machine is volledig intuïtief en heeft
innovaties die u op geen enkele andere machine vindt. Een machine om van te houden!
BRILJANTE INNOVATIE
• Gebruik de innovatieve dimensionale steken waar octrooi op is aangevraagd om
applicatiestof of pop-up effecten aan te brengen voor fantastische decoratieve resultaten.
• Geniet van een perfect, gelijkmatig transport bij quilten en bij het naaien van elastische
stoffen, opgeruwde stoffen of leer, met de bijgeleverde verwisselbare boventransportvoet.
• Maak mooiere borduurmotieven dan ooit tevoren met minder aanpassingen en zelfs met
lastige metallic garens, dankzij het vernieuwende deLuxe™ Stitch System.
• Navigeer op intuïtieve wijze over het uitmuntende, ultieme interactieve scherm, nu met
bredere beeldhoeken en sprankelende kleuren.
• Kies uit vele verschillende ingebouwde vormen om snel applicatieborduurmotieven
te maken met de nieuwe functie Applicatie ontwerpen.
• Laat borduurmotieven eenvoudiger dan ooit op elkaar aansluiten met de functie Motief
plaatsen.
BRILJANTE MOGELIJKHEDEN
• Geniet van het royale naai- en borduuroppervlak bij het maken van grote projecten.
• Kies uit honderden steken en exclusieve borduurmotieven die u in onze DESIGNER™
Selection vindt.
BRILJANT GEMAK
• De unieke EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie voelt de dikte van uw stof voor
een perfect, gelijkmatig stoftransport.
• De exclusieve SEWING ADVISOR® en EMBROIDERY ADVISOR™ functies bieden
ingebouwde hulp wanneer u dat het meest nodig heeft.
• Uw DESIGNER DIAMOND Royale™ machine versnelt uw borduurtijd met 20 % of meer* –
de perfecte tijdbesparing voor ieder borduurmotief.
• Een smart save functie slaat uw borduurprojecten op, ook als de stroom ineens uitvalt.
*Vergeleken met de DESIGNER DIAMOND deLuxe™. De werkelijke tijd hangt af van de borduurring en het type borduurmotief.
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www.husqvarnaviking.com

We voelen ons vereerd dat we onze DESIGNER DIAMOND Royale™
naai- en borduurmachine aan u voor mogen stellen. We hebben
naar duizenden enthousiaste naaisters van over de hele wereld
geluisterd om onze meest innovatieve, topklasse borduurmachine
te kunnen ontwikkelen. We wilden dat onze naaisters bij
elke steek een Koninklijke behandeling zouden krijgen.
ULRIKA STRÖMBERG

SENIOR DIRECTOR R&D, HUSQVARNA VIKING®

www.husqvarnaviking.com
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Een nieuw niveau
van helderheid

De DESIGNER™ Selection biedt u ongelimiteerde mogelijkheden om creatief te zijn met meer dan 1.100 prachtige steken en letters,
tot 54,6 mm breed met zijwaartse steken, plus honderden borduurmotieven.

“

“

We hebben onszelf uitgedaagd om de meest
gebruiksvriendelijke graﬁsche interface te maken.
Het nieuwe scherm biedt een breder zicht, helderder
kleuren en meer contrast voor meer gebruiksgemak.
Het helpt u ook om meer intuïtief over de schermen
voor naaien, bewerken en borduren te navigeren.
NIKLAS WIDELL

GRAFISCH ONTWERPER, HUSQVARNA VIKING®
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HET ULTIEME INTERACTIEVE SCHERM

- Groot, breedbeeld kleuren touchscreen met intuïtieve navigatie.
Het ultieme interactieve scherm heeft een uitzonderlijk hoge resolutie, zodat
u steken en borduurmotieven in verbazingwekkend detail kunt zien. Naast de
indrukwekkende afmetingen en de beeldhoek van 180° is het ook eenvoudig
om te navigeren, waardoor u zich kunt richten op het plezier van het maken.
Gebruik uw stylus of een optionele USB-muis om een functie, steek of
informatie te selecteren - in een handomdraai! Alle informatie op het scherm
is goed te zien en te begrijpen.

U kunt uw borduurmotieven eenvoudig
bewerken en aanpassen op het scherm
- stappen ongedaan maken en opnieuw
uitvoeren, groeperen en groepen opheffen,
kleurblokken sorteren en samenvoegen of
borduurmotieven vergroten/verkleinen.

www.husqvarnaviking.com
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Verslavend mooie steken

Als u goed naar de details van de jurk kijkt, ziet u
niet alleen duizenden perfecte steken, maar ook
dat iedere stap van het naaiproces zelf zeer goed
haalbaar is voor iedereen die van naaien houdt.
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www.husqvarnaviking.com

Bij het naaien van een applicatie of een pop-upsteek, stopt de machine automatisch wanneer
het tijd is om een stukje decoratiestof toe te voegen. Knip alle stof bij wanneer u klaar bent
met het naaien van de hele steek.

DE INNOVATIEVE DIMENSIONALE STEKENTECHNIEK

- Voeg prachtige applicatie- en pop-upsteken toe aan uw projecten.
De dimensionale stekentechniek, waar octrooi op is aangevraagd, van de
DESIGNER DIAMOND Royale™ naai- en borduurmachine biedt weergaloze
mogelijkheden om prachtige applicatie- en pop-upsteken toe te voegen aan uw
projecten. De machine heeft 26 dimensionale steken: applicatiesteken en popupsteken plus combinaties van die twee types. Dit zijn allemaal zijwaartse steken
met een ingebouwde stopopdracht. De steken zijn prachtig en erg leuk om te
gebruiken - voor u het weet, zit u dag en nacht te naaien!

“

“

Met veel plezier introduceren wij u een splinternieuwe
stekentechniek: Dimensionale steken. Deze techniek vindt u
op onze nieuwe top-of-the-line machine. Met deze nieuwe
applicatiesteken kunt u stof of pop-ups toevoegen voor een
uniek decoratief effect dat uw naaiwerk laat stralen.
BARBARA BRINDZIK

SPECIALISTE IN NAAITECHNIEKEN, HUSQVARNA VIKING®

www.husqvarnaviking.com
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HET DELUXE™ STITCH SYSTEM

– Naai mooiere borduurmotieven dan ooit
en met minder moeite.
Het unieke HUSQVARNA VIKING® deLuxe™
Stitch System heeft twee manieren om de
bovendraad door te voeren: Draadspanning
en Draadhoeveelheid. Het selecteert
automatisch de beste manier om de balans
tussen boven- en onderdraad te verbeteren;
handig! Hierdoor krijgt u prachtige steken
op beide zijden van de stof, los van het type
stof of garen. Het beste aspect ervan? U kunt
zelfs de moeilijkste metallic en sliver garens
gebruiken en toch een perfect eindresultaat
verkrijgen zodat uw projecten beter dan ooit
glimmen en glanzen.

Het is van fundamenteel belang voor
uw naaisucces dat u uw naaiwerk en
werkoppervlak goed kunt zien.
Het Adjustable E LIGHT™-systeem
bestaat uit rijen LED-lampjes met een lange
levensduur waarvan de intensiteit en de
kleur kan worden aangepast voor het juiste
licht in uw omgeving en voor uw stof.

Een verborgen schat

“

De DESIGNER DIAMOND Royale™ naai- en borduurmachine
transporteert automatisch lastige garens, zoals metallic
garens, op een perfecte manier. Het gepatenteerde deLuxe™
Stitch System voegt helderheid toe aan de creatieve ervaring en
levert indrukwekkende resultaten op beide zijden van de
stof – zonder dat u tijd kwijt bent aan het maken van
nauwkeurige instellingen.
TECHNICAL PRODUCT MANAGER, HUSQVARNA VIKING®
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“

ANDERS ANDERSSON

www.husqvarnaviking.com

Borduren op organza staat bekend als
lastig. Maar dankzij het deLuxe™ Stitch
System hoeft u niet meer bang te zijn
voor transparant!

www.husqvarnaviking.com
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De DESIGNER DIAMOND Royale™ naaimachine wordt
geleverd met een verwisselbare boventransportvoet die
is ontworpen om lagen stof en/of tussenvulling gelijkmatig
te transporteren. De verwisselbare boventransportvoet
is perfect voor quilten, naaien op elastische stoffen,
opgeruwde stoffen, leer en stoffen waarvan het patroon
nauwkeurig moet aansluiten.

Om u veel tijd te besparen, snijdt de functie
Automatisch sprongsteken afsnijden de
sprongsteken in het borduurmotief af en trekt het
draaduiteinde naar de achterkant van de stof.

Het royale machine-ontwerp biedt meer dan voldoende ruimte om te naaien en voor stof
waardoor u eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding kunt maken. Het naaigebied
is bijna 250 mm groot.

“

Fluweel is een lastige stof om te naaien. Maar met
de verwisselbare boventransportvoet houdt u alle
problematische stoffen op hun plaats, wat het
naaien veel eenvoudiger maakt.

“

De rits is moeiteloos in de jurk genaaid met de
HUSQVARNA VIKING® blinde ritsvoet (optioneel).
Ontdek meer accessoires die zijn ontworpen om
u te helpen professionele resultaten te bereiken
op www.husqvarnaviking.com.

CARINA THAVELIN

PRODUCTSPECIALIST EN NAAI-EXPERT, HUSQVARNA VIKING®
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Schitter!

Borduur meer dan levensgrote borduurmotieven zonder
de stof opnieuw in de borduurring te hoeven spannen!
De fantastische DESIGNER™ Majestic Hoop
(optioneel) is 360 x 350 mm groot.

www.husqvarnaviking.com
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Uitstekende begeleiding
– door dik en dun
HET EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

– Voelt de dikte van uw stof voor een perfect, gelijkmatig
stoftransport.
De fantastische EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie
voelt automatisch doorlopend de stofdikte en maakt dan
de benodigde aanpassingen - voor een perfect gelijkmatig
transport. Met een tikje op het voetpedaal of een druk op een
toets brengt het sensorsysteem automatisch de naaivoet omlaag
en omhoog. Er is zelfs een extra hoge stand voor maximale
ruimte om dikke naaiprojecten, zoals quilts, eenvoudig onder
de naaivoet door te kunnen schuiven. De sensorgestuurde
draaipositie registreert de dikte van de stof om gemakkelijk te
kunnen draaien.
Het zit in de details! Uw machine past zichzelf automatisch
aan, zelfs voor de meest transparante materialen. De petticoat
van tule geeft de jurk volume. De HUSQVARNA VIKING®
paspelvoet (optioneel) is langs de randen van de jurk gebruikt
voor een professionele afwerking.
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www.husqvarnaviking.com

De instructies voor het bijzondere
DESIGNER DIAMOND Royale™ masker
staan op www.husqvarnaviking.com.
Het borduurmotief wordt bij de machine
geleverd.

DE EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® EN EMBROIDERY
ADVISOR™ FUNCTIES

– Automatische instellingen en advies van experts voor optimale
naai- en borduurresultaten.
Geef het type en de dikte van de stof en de naaitechniek aan en
de Exclusive SEWING ADVISOR® functie denkt aan alle instellingen - de beste steek, steekbreedte, steeklengte, draadhoeveelheid/
-spanning en persvoetdruk. De functies bevelen ook de naaivoet,
het naaldtype en de naaldgrootte aan.

De EMBROIDERY ADVISOR™ functie
laat niets aan het toeval over! Deze functie
beveelt de juiste naald, versteviging en garen aan
wanneer u het type en het gewicht van uw stof
aangeeft. U krijgt ook tips voor borduren met
speciale stoffen en garens.

www.husqvarnaviking.com

~15~

Eindeloos veel borduurmogelijkheden
De functie Motief plaatsen maakt het eenvoudig
om uw borduurmotieven te plaatsen met een
verbazingwekkende precisie. Het laten aansluiten
van grote borduurmotieven is nog nooit
zo eenvoudig geweest!
De Smart Save-functie slaat automatisch
de plaatsing van uw borduurmotief en al uw
aanpassingen op als uw borduurwerk wordt
onderbroken.

De borduurmotieven op de DESIGNER DIAMOND
Royale™ jurk zijn geïnspireerd op Koninklijke juwelen.
Ze zijn geborduurd met veel verschillende speciale
garens en met technieken als Thread velvet.
De DESIGNER DIAMOND Royale™ machine
heeft een hogere borduursnelheid, waardoor u
20 % of meer borduurtijd bespaart*. De bespaarde
tijd kunt u gebruiken om nog meer te borduren!

* Vergeleken met de DESIGNER DIAMOND deLuxe™. De werkelijke tijd hangt af van de borduurring en het type borduurmotief.
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www.husqvarnaviking.com
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Quiltperfectie
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www.husqvarnaviking.com

Is prinses Emelie een toekomstige quiltkoningin? De instructies voor de DESIGNER
DIAMOND Royale™ Quilt staan op
www.husqvarnaviking.com.

Innovaties als de EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
technologie plus de exclusieve SEWING ADVISOR®
en EMBROIDERY ADVISOR™ functies maken de DESIGNER
DIAMOND Royale™ machine een droom voor iedere quiltster!

De functie Applicatie ontwerpen laat u
verschillende steken gebruiken om direct
op het scherm originele borduurmotieven
te maken. U kunt kiezen uit veel verschillende
ingebouwde vormen - harten, bloemen, letters
en meer - om applicaties te ontwerpen als
de Romeinse cijfers op de quilt.

OPTIONELE BORDUURSOFTWARE

– Maak persoonlijke borduurmotieven
op uw computer.
Borduursoftware van het allerhoogste
niveau die uw borduurmotieven
maximale creativiteit en persoonlijke
aanpassingsmogelijkheden geeft, is
zowel voor pc- als voor Mac® computers
beschikbaar. Borduursoftware-opties:
• HUSQVARNA VIKING®
borduursoftware voor pc
TruEmbroidery™ software voor Mac®
• Tru
computers
De "E" en de andere letters op Emelie's
Quilt (links te zien) zijn gemaakt met
borduursoftware voor een extra speciaal, persoonlijk accent.
Meer informatie over de mogelijkheden
om persoonlijke borduurmotieven te
maken, vindt u op
www.husqvarnaviking.com.

www.husqvarnaviking.com
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De EXCLUSIEVE SENSOR SYSTEM™ technologie is alsof u
een helpende hand krijgt! Als u begint te naaien, gaat de naaivoet
automatisch omlaag en voelt de dikte van de stof. Zo kunt u altijd
uw handen op uw project houden. Stop met de naald omlaag, in de
draaipositie en de naaivoet gaat naar de juiste hoogte om uw quilt
te kunnen draaien en goed te kunnen leggen.

Het royale ontwerp van de DESIGNER DIAMOND Royale™ machine geeft u volop naairuimte en plaats voor uw stof.

De verwisselbare boventransportvoet is ontworpen om lagen stof en
tussenvulling gelijkmatig te transporteren, voor een perfect transport
vanaf de boven- en de onderkant van uw quilt.

De bijgeleverde HUSQVARNA VIKING® steekplaat voor rechte
steken met sensortechnologie helpt de stof recht onder de naald te
leggen om perfect gelijkmatige rechte steken te maken. Uw
DESIGNER DIAMOND Royale™ machine waarschuwt u als u een
steek probeert te selecteren die geen rechte steek is wanneer de
steekplaat voor rechte steken is bevestigd.

www.husqvarnaviking.com
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Verhoog uw creativiteit
Ontdek de wereld van innovatieve HUSQVARNA VIKING® accessoires die u tijd besparen en uw naai-,
borduur- en quiltwerk eenvoudiger en professioneler maken.

Maak doorlopende borduurmotieven met de
Mega Endless Hoop (optioneel), maak prachtige
opengewerkte borduurmotieven met de Naaldenset
voor open borduurwerk (optioneel) of ontdek het
plezier van naaien met naaivoeten voor verschillende
speciale technieken.
Bezoek onze accessoirepagina’s op
www.husqvarnaviking.com

WWW.MYEMBROIDERIES.COM

– Borduurmotieven en inspiratie online.
HUSQVARNA VIKING® nodigt u uit in de
leukste borduurmotievenshop ter wereld!
Myembroideries.com is altijd open voor uw
creativiteit.
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Kom bij de
HUSQVARNA VIKING®
familie!
Vernieuwer in de branche
Ongelimiteerde mogelijkheden
Ongeëvenaard gebruiksvriendelijk
Toonaangevend in hoogstaand gemak en tijdbesparingen
Royaal wat ruimte en functies betreft
Zweeds erfgoed sinds 1872
Aandacht voor educatie en lessen
Naaiplezier verspreiden
Bezoek uw plaatselijke dealer!

Kijk voor het volledige verhaal van de DESIGNER DIAMOND Royale™ jurk op www.husqvarnaviking.com

www.husqvarnaviking.com
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NAAI-EIGENSCHAPPEN
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deLuxe™ Stitch System
Het grote ultieme interactieve touchscreen met hoge resolutie
Adjustable E LIGHT™-systeem
Ingebouwde draadinsteker
Onderdraadsensor
Opspoelen vanaf de naald
Ingebouwde ondersteuning (Quick Help en Informatiemenu)
Sluit USB-apparaten aan op de machine
Elektronische zelfregelende draadspanning
Elektronische snelheidscontrole met volledig instelbare snelheid
Transporteur wordt automatisch verzonken
Verlengde dubbele steekplaat-geleiderlijnen aan beide zijden
van de naald

Inclusief verwisselbare boventransportvoet
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie
Steekplaat voor rechte steken en sensor
Exclusieve SEWING ADVISOR® functie
Groot naaioppervlak
Free motion bij alle steken
Taperingfunctie
Start/stoptoets - naaien zonder voetpedaal
Naaldstop boven/onder
Fix- en Stop-functie
Afbeelding verticaal en horizontaal spiegelen
Even of constant achteruitnaaien
Steek opnieuw starten

BORDUUREIGENSCHAPPEN

STEKEN

• Functie Applicatie ontwerpen
• Groot borduurgebied – 360 x 350 mm.
Optionele borduurring is vereist.
• Verhoogde borduursnelheid (tot 1000 tpm)
• Functie Motief plaatsen
• Exclusieve EMBROIDERY ADVISOR™ functie
• Automatisch sprongsteken afsnijden en Selecteerbare
draadafsnijder
• Smart Save
• Inclusief 380 borduurmotieven
• Er zijn 4 borduurlettertypes in drie verschillende groottes
ingebouwd
• Bewerken en aanpassen op het scherm
• Functie Design shaping
• Tapering in de borduurring
• Knoopsgaten en decoratieve steken borduren in de borduurring
• Borduurvolgorde
• Borduurmotief selecteren plus groeperen en groep opheffen
• Kleurblokken sorteren en kleurblokken samenvoegen
• Vergroten/verkleinen en schalen
• Ondersteuning voor INSPIRA™ naalden voor opengewerkt
borduurwerk
• Rijgen in de borduurring
• Roteren in stappen van 1°
• Monochrome of meerkleurige borduurmotieven
• Borduurtimer
• Kleuren bewerken
• De achtergrondkleur van het borduurmotief veranderen
• Meerdere bestandsindelingen mogelijk
• Spoelpositie met eenvoudige toegang

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionale steken
7 mm steekbreedte
Zijwaarts transport - voor steken tot 54,6 mm breed
Meer dan 1.100 steken, inclusief:
Nuttige steken, 16 verschillende knoopsgatstijlen, quiltsteken,
decoratieve steken en 6 programmeerbare lettertypes
Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten met eenstaps-knoopsgatsensorvoet
Persoonlijke geheugens, sla op in de 48 "Mijn steken"-geheugens
29 naaldposities
Steekpositie

OOK INBEGREPEN BIJ UW DESIGNER
DIAMOND ROYALE™ MACHINE:
•
•
•
•

12 klik-klaar naaivoeten
DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm
DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm
DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm)

Download software van www.husqvarnaviking.com voor machinecommunicatie, organiseren, borduurlettertypes maken en meer.
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden

Bezoek uw dichtstbijzijnde HUSQVARNA VIKING® dealer of www.husqvarnaviking.com

www.husqvarnaviking.com
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