
FUNKTIONER & FORDELE

KOMPAKT OG LET, 7 kg – Perfekt til at tage med til sykurser 
og på rejsen. 

COMPUTERSTYRET SYMASKINE – De computerstyrede 
funktioner sparer tid og gør det nemt at sy. De ideelle 
sømindstillinger indstilles automatisk og kan justeres, når der 
anvendes specialteknikker.

SØMME – 20 quilte-, nytte- og pyntesømme, inlusive 2 ét-
trins-knaphuller til alle dine kreative syprojekter. Stingbredden 
kan justeres op til 7 mm. 

START/STOP-KNAP – Sy uden at bruge fodpedalen.

GREB TIL HASTIGHEDSSTYRING – Du kan justere  
syhastigheden for at få større kontrol.

NÅLESTOP OPPE/NEDE – Med et tryk på knappen indstilles 
nålen til at stoppe oppe eller nede, når du skal dreje stoffet, sy 
applikationer og sy præcist.

EKSTRA HØJT TRYKFODSLØFT – Trykfoden kan hæves til sin 
højeste position, så kraftigt stof og flere stoflag hurtigt og nemt 
kan placeres under trykfoden.

INDBYGGET NÅLETRÅDER – Gør det nemt at tråde nålen.

TRANSPORTØRGREB – Det er nemt at sænke transportøren 
ved syning af stiplesømme, frihåndssyning eller isyning af knapper. 

FIX-FUNKTION – Tryk på FIX-knappen for at standse syningen 
og automatisk sy hæftesting for at hæfte sømmen og for at 
lave en pæn afslutning på dekorative sømme. 

HUSQVARNA VIKING®-TRYKFØDDER, DER KAN KLIKKES PÅ, 
MEDFØLGER – Der er også et stort udvalg af ekstra tilbehør.

JUSTERBART TRYKFODSTRYK – Du kan sy i en hvilken som 
helst stoftype og stoftykkelse og opnå perfekte resultater.

JUSTERBAR TRÅDSPÆNDING – Nem at justere i forbindelse 
med specialtråde og specialteknikker.

JUSTERBARE NÅLEPOSITIONER – Sømmene kan placeres 
på det perfekte sted.

UNDERSPOLEN ISÆTTES FRA OVEN OG HAR ET  
GENNEMSIGTIGT DÆKSEL – Tråden bevæger sig frit i 
spoleområdet og giver en blokeringsfri syning. Det gennemsigtige 
dæksel gør det nemt at se mængden af undertråd.

HÅRDT KUFFERTLÅG – Beskytter maskinen under transport.

INDBYGGET TILBEHØRSÆSKE – Alt tilbehøret opbevares 
lige ved hånden.

TILBEHØRSSÆT – Indeholder 6 trykfødder, spoler,  
skruetrækker, opsprætter, pakke med nåle og quiltestyr.
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