
Emerald 122/118/116
Funktioner og fordele

FREMSTILLET FOR HUSQVARNA VIKING

Husqvarna Viking kvalitet og 
funktioner.

SYGUIDE-SKEMA

På dit indbyggede Syguide-
skema fi nder du anbefalinger 
vedrørende trykfod, stinglængde 
og -bredde, trådspænding og 
trykfodstryk til det stof og den 
syteknik, du vil bruge.

INDBYGGET NÅLETRÅDER

Hurtig og nem trådning.

NÅLESTOP OPPE/NEDE   

(EMERALD 122/118)

Indstil nålestop oppe eller nede 
når som helst. Perfekt, når du 
skal dreje f.eks. ved syning af 
applikationer.

REGULERING AF HASTIGHED  

(EMERALD 122/118)

Indstil hastigheden efter dit 
syprojekt og din rutine.

22 SØMME – EMERALD 122

18 SØMME – EMERALD 118

16 SØMME – EMERALD 116

Nyttesømme til syning og 
reparation, elastiske sømme 
til strik og forstærkning og 
dekorationssømme til kreative 
projekter.

KNAPHULSMÅLER

Med knaphulsmåleren er det 
hurtigt og nemt at sy knaphuller.

11 TRYKFØDDER – EMERALD 122

8 TRYKFØDDER – EMERALD 118/116

Et stort udvalg af trykfødder 
medfølger. Emerald 122 har 
desuden rynketrykfod, 1/4'' 
patchworktrykfod og klar B-
trykfod til dekorationssømme.

SNAP-ON/OFF TRYKFØDDER

Det er hurtigt at skifte til den 
anbefalede trykfod for at få et 
perfekt resultat.

NEMT AT VÆLGE SØM

Drej blot på grebet for at vælge 
søm.

VARIABEL STINGLÆNGDE OG -BREDDE

Drej på grebene for at indstille 
stinglængden fra 0 til 4 mm og 
stingbredden fra 0 til 5 mm.

INDSTILLING AF NÅLEPOSITIONEN

Indstil nålepositionen til 
kantstikning og quiltning.

MIDLERTIDIG TILBAGESYNING

Nemt at hæfte ende og reparere.

TRYKFODSLØFT

Nemt og hurtigt med ekstraløft 
ved syning af kraftige projekter.

JUSTEBART TRYKFODSTRYK

Sy i stoffer af alle kvaliteter og 
typer med et perfekt resultat.

AUTOMATISK OPHENTNING AF  

UNDERTRÅD

Det er ikke nødvendigt at hente 
undertråden op manuelt.

SVENSK DESIGN

Nem og praktisk syning.

AF METAL, STØBT I ÉT STYKKE

Stærk, ingen vibrationer.

SMØREFRI, INGEN OLIE

Ingen olie – ingen pletter på 
stoffet.

KLEMFRI HELROTERENDE GRIBER

Jævn syning uden problemer.

DROP-IN SPOLE OPPEFRA

Nem at lægge i, nem at se.

SMAL FRIARM

Nemt at sy små projekter.

AFTAGELIG TILBEHØRSÆSKE

Praktisk opbevaring af alt 
tilbehør.

SÆNKBAR TRANSPORTØR

Nemt at sænke transportøren 
ved isyning af knapper, 
frihåndssyning og broderi.

CENTIMETER/INCH-STINGPLADE

Markeringer i centimeter og inch 
hjælper med at styre stoffet, mens 
du syr.

INDBYGGET LINEAL

Med centimeter/inch-linealen på 
maskinen kan du måle ribkanter 
og elastik, samtidig med at du 
syr.

INDBYGGET BÆREHÅNDTAG

Tag din Emerald med til kurser, 
eller fl yt den nemt derhjemme.

LAV VÆGT, CA. 8 KG

Nem at bære og stille væk.

KUFFERT

God beskyttelse, med lomme til 
brugervejledningen.

VANDRETTE ELLER LODRETTE  

TRÅDRULLER

Tråden ruller frit fra alle slags 
trådruller.

GENNEMSIGTIGT SPOLELÅG

Nemt at kontrollere undertråden.

EKSTRATRYKFØDDER

Vælg i tilbehørskataloget blandt 
et stort udvalg af Husqvarna 
Viking ekstratrykfødder, som 
giver mulighed for ubegrænset 
kreativitet.


