
1

creative™ 1.5

Udvid din 
kreativitet
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Udvid din 
kreativitet
Gør indtryk og vær vovet!

Du er unik. Hvorfor ikke udtrykke det på en måde, 
der virkelig afspejler din personlighed og får dig 
til at skille dig ud? Med PFAFF®  sy- og 
broderimaskinen er det nemt og spændende at 
lave enestående broderier med et flot tvist. Ved at 
bruge maskinens mange fordele og PC-softwaren 
Embroidery Intro kan du se dine visioner gå i 
opfyldelse sting for sting. 

Gi' den bare hele armen! 

TIPS OG RÅD
om toppen med bohememønster 
kan findes på pfaff.com
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Skabt til kreativitet
Med en imponerende 

arbejdsflade på 200 mm  
og et broderiområde på  

240 x 150 mm er der masser  
af plads til store syprojekter.

Tænk stort!

Du behøver ikke at bekymre dig 
om størrelsen på det broderi, du 
skal lave.  har et stort  
broderiområde og en broderiramme  
kaldet  MASTER HOOP, som 
måler 240 x 150 mm. Det betyder, 
at du kan brodere store og unikke 
motiver i én rammeopspænding. 

Rummelig. Oplyst. Præcis.
Det er, hvad PFAFF®-brandet står for – den mest 
geniale og brugervenlige, moderne teknologi, som 
giver mere perfekte resultater end nogensinde før. 
Oplev den nye frihed ved at sy!

pfaff.com

Hurtig præcision

Ingen anden sy- og broderimaskine i 
denne prisklasse broderer hurtigere. 
Du kan færdiggøre dine broderier 
hurtigere, samtidig med at du får 
den kvalitet og præcision, som du 
forventer. 
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Fremhæv din personlighed
Sødt eller provokerende. Farvestrålende eller grafisk. Med broderier kan du vise din stil med 
personlige kreationer, både i hjemmet og på tøjet. Din  sy- og broderimaskine har 
uendelige muligheder og en masse smarte funktioner.

TIPS OG RÅD
om folklore-puden kan findes på pfaff.com

Broder motiver af høj 
kvalitet

Der medfølger 101  flotte 
broderimotiver, som er lavet 
eksklusivt til PFAFF® sy- og 
broderimaskinen. Du kan finde  
flere broderimotiver og mulig-
heder i den medfølgende 
Embroidery Intro software!
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Embroidery Intro softwaren medfølger, så du 
kan udvide dine kreative muligheder. Du kan 
bruge softwaren til at justere og kombinere 
dine broderimotiver og give dem dit eget 
personlige præg på din PC. Roter, spejlvend, 
skaler og tilpas motiverne; tilføj bogstaver eller 
monogrammer for at realisere din vision!

Elegante sømme  

Gør dine kreationer helt særlige med unikke 
kombinationer af pyntesømme. Vælg mellem 
150  smukke sømme og 2  ekstra alfabeter.  
Kombiner op til 60 sømme og/eller bogstaver i en 
mønsterkombination. Nyd den store syflade, der 
gør det nemt at håndtere selv store syprojekter!

Smukke skrifttyper 

Inspirerende citater er meget oppe i tiden! Vis 
dine ord frem, eller gør dine kreationer personlige  
med broderede monogrammer. Du kan vælge 
blandt de smukke skrifttyper, som følger med din 

 sy- og broderimaskine, eller en af de 
mange andre skrifttyper, som findes i Embroidery 
Intro softwaren. 

Gratis Embroidery Intro 
software* til din PC 

Flere kombinationsmuligheder – Lav et 
modestatement ved at kombinere unikke 
motiver på din egen måde. Alt er muligt 
med Embroidery Intro softwaren!

Forskellige bogstaver – Du kan oprette 
nye broderiskrifttyper med det smarte 
værktøj QuickFont.  Du kan vælge 
indstillinger for typografi, størrelse og 
output, herunder satin, kontur,  
udfyldning og endda applikation!

Udsmykninger – Flere rækker med 
pyntesømme er et flot blikfang! Det 
er nemt at tilpasse rækkerne perfekt 
i forhold til hinanden ved hjælp af 
dekorationsfoden med flere guidelinjer.

Uendelig skønhed – Vil du gerne 
brodere flere motiver på en række? 

Brodérrammen  ENDLESS 
HOOP, som er ekstraudstyr og har 

en hurtigudløser, gør det let spænde 
stoffet om i rammen!

Det hele handler 
om perfektion!
Sy perfekte sømme på alle stoftyper 
med det eksklusive, originale IDT™- 
system med indbygget over-
transportør fra PFAFF®. Det er  
det ultimative hjælpemiddel  
til at opnå perfekt syning.
Du kan få mere at vide på side 7.

*findes kun på engelsk
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Følg din passion
Hos PFAFF® er det vores mål at hjælpe dig med at realisere din 
kunstneriske vision. Udforsk de smarte værktøjer og tekniske 
funktioner, så du kan fokusere på din kreativitet!  

SE 
VIDEOERNE! 
Du kan finde en imponerende 
inspirationskilde online! Der er 
yderligere materiale som f.eks. 
videoer og billeder fra bag 
kulisserne på 

pfaff.com /creativity

Nem trådning

Hurtig og nem trådning med den integrerede 
nåletråder. Den er smart, når der skal skiftes tråd 
mange gange i forbindelse med broderingen. 

Automatiseret teknologi

Maskinen indstiller selv den optimale trådspænding 
for hvert sting, og når sømmen er færdig, skal du 
bare trykke på en knap – så klippes begge trådender 
automatisk over. Fantastiske fordele for passionerede 
kreatører!

Et ægte stykke design

Som alle andre sy- og broderimaskiner 
fra PFAFF® er  en robust og 
højteknologisk maskine med et stærkt 
designstatement, som har fortjent en 
fremtrædende placering i dit hjem. 
Når du syr eller broderer, vises alle 
de nødvendige oplysninger på 
det grafiske display, og LED-lysene 
oplyser hele arbejdsfladen uden 
at danne skygger. Det giver nogle 
imponerende resultater!

INSTRUKTIONSVIDEO OG 
SYVEJLEDNING

til den blomstrede clutch findes på 
pfaff.com
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Det originale IDT™-system – indbygget overtransportør kun fra PFAFF® i mere 
end 45 år! En eksklusiv PFAFF®-funktion, som sikrer fuldstændig jævn fremføring af 
stoffet både fra oven og fra neden, og som giver perfekte sømme på alle stoftyper.

Stor syflade – PFAFF®  sy- og broderimaskinen er det perfekte valg for 
alle, der elsker at quilte, sy boligtekstiler eller modetøj – kort sagt alle med skabertrang. 
Det 200 mm store syområde til højre for nålen er ideelt til syning af store mængder stof 
eller pladevat.

Elektronisk trådspænding – Den optimale overtrådsspænding indstilles 
elektronisk for hver søm og hvert broderi  og gør det nemt at sy.

Nålestop oppe/nede – Nålen kan indstilles til at stoppe oppe eller nede i stoffet, 
når du skal dreje stoffet, sy applikationer m.m.

Start/stop – Sy uden fodpedalen. Det gør det nemt at sy lange sømme, 
frihåndssyning og knaphuller.

Et bredt udvalg af flotte 7-mm-sømme – Vælg mellem 150 sømme, 
herunder nyttesømme, knaphuller, quiltesømme, modesømme, satinsømme, pyntesømme 
og sømme, der kræver specielle trykfødder.

2 indbyggede syalfabeter (Block og Cyrillic) – Store og små bogstaver 
samt tal og symboler, der kan sætte et personligt præg på et hvilket som helst syprojekt.

Hukommelse til sømkombinationer og mønstre – Kombiner og gem 
op til 60 sømme og/eller bogstaver i hukommelsen til mønsterkombinationer – og 
sy dem i én arbejdsgang igen og igen. Tryk på knappen Gem for at gemme din 
mønsterkombination. 

Trykfødder medfølger – Du får 8 forskellige trykfødder til alle dine basale 
behov, og du kan finde meget andet tilbehør fra det originale trykfodssystem fra 
PFAFF®, som kan forbedre syoplevelsen.

Frihåndssyning – Du skal blot montere frihåndstrykfoden (ekstraudstyr) – nemmere 
bliver det ikke at quilte og sy frihåndsstiplesømme. 

Personlige sømindstillinger – Du kan ændre indstillingerne for de indbyggede 
sømme, så de passer til dine personlige præferencer. 

Integreret nåletråder – Gør det nemt og hurtigt at tråde tråden.

Trykfødder, som klikkes af og på – Det er nemt at skifte trykfod. Du skal 
hverken bruge skruer eller værktøj, men bare klikke dem af og på.

Spolen ilægges fra oven – Der er nem adgang til at skifte spole.

Sænkning af transportøren fra ydersiden – Praktisk placeret; 
transportøren sænkes nemt og hurtigt fra bagsiden af friarmen. Ideelt til syning af 
stiplesømme, frihåndsbroderi eller stopning.

Hastighedsskyder – Du kan justere syhastigheden til syning med specialtråd, til 
specialteknikker eller til din personlige præference.

Spejlvending – Vend sømmen eller broderimotivet vandret og/eller lodret, og få 
endnu flere kreative muligheder.

Sikker stingbredde – Vælg denne funktion, når du bruger en trykfod til quiltning 
(ekstraudstyr). Så låses nålen i midterposition for alle sømme, og man undgår skader 
på nålen og/eller trykfoden.

Stingpositionering – Flytter hele sømmen mod højre eller venstre, så det bliver 
muligt at justere stingpositionen.

Automatisk hæftning – Hæfter automatisk i begyndelsen og/eller slutningen af 
en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes. 

Stort broderiområde – PFAFF®  sy- og broderimaskinen har et 
stort broderiområde på op til 240 x 150 mm. Du kan brodere dine egne unikke, 
personlige kreationer i én rammeopspænding med den store  MASTER HOOP.

Høj broderihastighed – Ingen anden sy- og broderimaskine i denne prisklasse 
broderer hurtigere. Med den højere broderihastighed kan du færdiggøre dine 
broderier hurtigere, samtidig med at du får den kvalitet og præcision, du forventer. 

101 fantastiske broderimotiver medfølger – Skabt af modedesignere til 
serien af PFAFF®  sy- og broderimaskiner. De har en høj kvalitet og laves i 
forskellige størrelser og med forskellige teknikker, så du får mange muligheder at vælge 
mellem. 

2 broderiskrifttyper medfølger – Store og små bogstaver samt tal og 
symboler, som kan sætte et personligt præg på et hvilket som helst broderiprojekt.

Skalering – Du kan øge eller mindske motivets størrelse med op til 20 % i forhold til 
dets oprindelige størrelse, så det passer til dit projekt.

Rammer, som er ekstraudstyr –  ENDLESS HOOP II (180 x 100 mm), 
 ALL FABRIC HOOP II (150 x 150 mm),  TEXTURE HOOP 

(150 x 150 mm),  120 SQUARE HOOP (120 x 120 mm),  PETITE 
SQUARE HOOP (80 x 80 mm).

USB-tilslutning – Du kan hurtigt og nemt overføre broderimotiver mellem din 
 og din computer med USB Embroidery Stick.

USB Embroidery Stick medfølger – USB Embroidery Stick med 4 GB har 
plads til de motiver, der følger med maskinen, og kan også anvendes som praktisk 
lagermedie, som back-up og til overførsel af dine personlige broderifiler.

Trådklip – Du kan automatisk klippe over- og undertråden ved at trykke på en knap, 
hvilket virkelig sparer tid.

Info-knap – Når du trykker på knappen, får du vist vigtige syoplysninger på det 
grafiske display.

Kan opdateres – Download den seneste softwareversion fra internettet. Du kan 
hurtigt lave opdateringen med et USB-stik. Det er en nem måde at sikre, at du altid 
bruger den seneste software.

Sprog – Vælg mellem forskellige sprog i indstillingsmenuen. Sørg for, at din PFAFF® 
 symaskine taler samme sprog som dig.

LED-lys – De optimerede, stærke lys oplyser hele arbejdsområdet uden at danne 
skygger.

Undertrådsspoling fra nålen – Det er ikke nødvendigt at tråde maskinen 
om for at spole undertrådsspolen, når du spoler direkte fra nålen. Spolingen stopper 
automatisk, når spolen er fuld. 

Grafisk display – På det grafiske display kan du se alle dine valg og 
valgmuligheder. Sømmene vises i naturlig størrelse.

Tilbehørsæske – Gør arbejdsfladen større og holder styr på alt dit tilbehør. Fjern 
tilbehørsæsken for at få nem adgang til friarmen.

SYFUNKTIONER BRODERIFUNKTIONER

SÆRLIG BRODERIFUNKTION

MASKINFUNKTIONER

Det gennemtestede, originale IDT™-system fra PFAFF® garanterer den 
optimale stoffremføring, som du forventer, uanset stoftype. Alt bliver, 
hvor det skal. Tynde stoffer og silkestoffer rynker ikke, og striber og tern 
matcher perfekt. Det er nemt at sy buede sømme, og det er nærmest ikke 
nødvendigt at bruge knappenåle. 

Det originale IDT™-system kan på enestående vis gribe og fremføre 
selv små stofstykker, hvilket sikrer maksimal præcision og professionelle 
resultater. Din PFAFF®  sy- og broderimaskine går ubesværet 
fra et enkelt lag til flere lag og kan uden problemer sy hen over tykke 
sømme.

Perfekt stoffremføring – ganske enkelt 
uerstattelig!

pfaff.com
På PFAFF®s website kan du få mere at vide om denne maskine og dens teknologi og dermed blive bedre til at sy og brodere.

Embroidery Intro software til PC medfølger (kun på engelsk) – Udvid 
dine kreative muligheder!

• Du kan tilpasse og kombinere broderimotiverne og gøre dem personlige samt lave 
monogrammer på din egen PC.

• Du kan rotere, spejlvende og tilpasse størrelsen af motiverne og samtidig bevare 
samme stingtæthed. 

• Brug den intelligente Colorsort-funktion til at reducere antallet af trådskift, når du 
broderer. 

• Stort udvalg af bogstaver – herunder 10 digitaliserede skrifttyper og guiden 
QuickFont, som bruges til automatisk at oprette broderiskrifttyper ud fra de fleste 
TrueType®- og OpenType®-skrifttyper på din computer.

• 72 supermotiver, som du kan tilpasse til et hvilket som helst projekt. Det er nemt at 
tilpasse størrelsen af dem og bevare en perfekt stingtæthed.

• Stort udvalg af broderimotiver, rammer og hjørner, så du kan lave kreative 
kombinationer.

• Mulighed for add-ons! Opgrader din Embroidery  
Software, så du får endnu flere muligheder. 

VIL DU GERNE  
SE MERE?  
Gå ind på  

pfaff.com/software, 
og find ud af, hvad 
du ellers kan bruge 

broderisoftwaren til!
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www.pfaff.com

7393033092993

for creative
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EXTENSION TABLE  

 victorian  
thread velvet™

Sewinginstructions 
included!

Special Techniques

Gå på opdagelse i PFAFF®s online-verden
På pfaff.com kan du se et stort udvalg af broderimotiver og 
få adgang til en lang række vejledninger og tips. Websitet er 
også en kæmpe inspirationskilde og et sted, hvor du kan se  
alt det ekstraudstyr, der fås.

VIL DU GERNE HAVE MERE 
AT VIDE?

Log på www.myembroideries.com, 
hvis du gerne vil have en helt unik 
broderioplevelse.  
Gå på opdagelse i vores kæmpe 
udvalg af broderier, som du kan 
købe, og besøg kunstgalleriet.

© 2015 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysninger er korrekte på trykketidspunktet. Trykt i Tyskland på miljøvenligt papir.  
Patenter, der beskytter dette produkt, er anført på en mærkat, som sidder under symaskinen. PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (billede), CREATIVE og MYEMBROIDERIES er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l. 47
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Tilbehør til enhver lejlighed

Øg din syekspertise med en lang række 
tilbehør. Du finder vores store udvalg af 
trykfødder og andet spændende tilbehør, 
som kan give dig endnu flere muligheder, 
når du syr, quilter og broderer, på pfaff.
com og hos din lokale PFAFF®-forhandler.

Maksimer din arbejdsflade

Dette robuste forlængerbord 
er specialdesignet til den nye 

 og gør det muligt at 
omdanne friarmen til et stort sybord. 
Det er det perfekte underlag til 
store projekter som eksempelvis 
quilte! Kan købes hos din PFAFF®-
forhandler.

Lidsefoden til IDT™-systemet, som er 
ekstraudstyr, anvendes til at udsmykke 

et syprojektet med garn og giver en stor 
effekt på meget kort tid! 

Din PFAFF®-forhandler:


