
Fællesskab og
dejlige minder
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Brugervenlig innovation
•	 Den	dynamiske	og	interaktive	touchskærm	i	farver*	hjælper	dig	med	let	

at navigere	igennem	forskellige	skærmbilleder	til	syning	og programmering.	
Det	er	meget	usædvanligt	at	finde	en	skærm	i denne kvalitet	i	denne	
prisklasse.

•	 Ligesømme	bliver	bedre	end	nogensinde	før,	når	du	bruger	
ligesømsstingpladen	med	sensorteknologi*.	

•	 Du	kan	lave	frihåndssyning	med	alle	sømmene.	

avancerede fordele
•	 Med	teknologien	EXCLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™	registreres	stoffets		

tykkelse	automatisk	og	konstant,	så	du	får	en	fuldstændig	ensartet	
stoffremføring.

•	 Funktionen	Exclusive	SEWING	ADVISOR™	indstiller	straks	alting	for	dig.

•	 Den	automatiske	trådkniv	klipper	tråden	over	med	et	enkelt	tryk	på	en	knap.

•	 Den	bedste	trådspænding	indstilles	automatisk	til	alle	sømme	og syteknikker.

enestående funktioner
•	 Sidevejs	syning*	skaber	bredere	og	smukkere	sømme.	

•	 Det	store	område	til	højre	for	nålen	gør	syningen	let.

•	 Hundredvis	af	7 mm-sømme,	specialsømme	og	op	til	fem	skrifttyper.

Lav det, du elsker at lave 
(sy!) med dem, du elsker!

“En stor quilt. Tre fantastiske puder. Flotte bordløbere. Personlige kopholdere 

(seks for at være nøjagtig). Og endda en superflot T-shirt med en stjerne 

til den yngste.

Den årlige sammenkomst, hvor alle kvinder i vores familie mødes til en 

sjov weekend med syning, var en kæmpe succes! Det er ikke så mærkeligt, 

at det er en af de traditioner, vi holder mest af. At lave det, man elsker at 

lave, og være omgivet af dem, man elsker... findes der noget bedre?

Vi er nogle ret ambitiøse syentusiaster og ønsker at gøre mange af 

vores drømme og idéer til virkelighed! I år gennemførte vi succesen 

med de nyeste medlemmer af familien – HUSQVARNA VIKING® 

SAPPHIRE™ symaskinerne – og det vil vi fortsætte med i mange år 

fremover. Vi var især glade for de mange tidsbesparende funktioner, 

som gjorde det muligt at sy så mange smukke ting på så kort tid.

Efter en hyggelig syweekend tog vi alle hjem og kunne glæde os 

over at have tilbragt tid sammen med at skabe minder med vores yndlingshobby. 

Med en aldersspredning fra 15 til 75 år er vi alle stolte over at være en familie af 

HUSQVARNA VIKING®-syentusiaster!” 

* SAPPHIRE™ model 960Q

Dejlige minder!
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“Når man gerne vil 
fokusere på syningen, 
er det fantastisk at have 
den hjælp, man har brug 
for, lige foran sig!”

eXclusive sensor sYsteM™
Ved	 at	 træde	 let	 på	 fodpedalen	 eller	 trykke	
på	 en	 knap	 hæves	 og	 sænkes	 trykfoden	
automatisk.	 Sensortrykfoden	 tilpasser	 automatisk		
trykket	 til	 den	 relevante	 stoftykkelse	 og	 sikrer		
en	perfekt	og	jævn	fremføring	af	alle	stoftyper.	Der	er	
endda	en	ekstra	løfteposition	for	at	give	mest	mulig	
plads	 til,	 at	 kraftige	 stoftyper	 og	 quilte	 nemt	 kan	
glide	 under	 trykfoden.	Det	 sensorstyrede	 pivotløft	
af	 trykfoden	 registrerer	 stoffets	 tykkelse	 og	 hæver	
trykfoden,	så	du	kan	dreje	stoffet	med	det	samme.

altid flotte farver!
SAPPHIRE™	 960Q	 symaskinen	 har	 en	 interaktiv	
touchskærm	i	farver	med	høj	opløsning,	som	er	let	at	
bruge.	Du	skal	bare	bruge	pegepennen	til	at	aktivere	
en	funktion,	en	søm	eller	en	oplysning	med	et	enkelt	
tryk!	Farverne	på	skærmen	med	høj	kontrast	gør	det	
let	at	navigere	rundt	i	de	forskellige	skærmbilleder	til	
syning	og	programmering.

SAPPHIRE™	930	symaskinen	har	et	grafisk	display.	Du	
kan	 trykke	 på	 valgknapperne	 på	 touchpanelet	 eller	
rulle	igennem	sømmene	med	navigationspilene.	

få nogle råd fra din sYMaskine! 
Når	du	indtaster	stoftype	og	syteknik,	indstiller	funktionen	
Exclusive	SEWING	ADVISOR™	straks	maskinen	for	dig.	
Den	vælger	den	bedste	søm,	stingbredde,	stinglængde,	
syhastighed	 og	 trådspænding.	 Funktionen	 anbefaler	
også	den	rigtige	trykfod,	nåletype	og	nålestørrelse.	Med	
Exclusive	SEWING	ADVISOR™	er	det	som	at	sy	med	et	
par	ekstra	hænder!

det er ikke nØdvendigt at  
indstille trådsPÆndingen
Uanset	hvilken	søm	og	hvilket	stof	du	vælger,	indstilles	
den	bedste	 trådspænding	automatisk.	Det	er	 lige	 så	
nemt	at	ændre	indstillingen	til	særlige	behov.

Den automatiske 
trådkniv klipper over- og 
undertråden over og 
trækker trådenderne ned 
på stoffets underside. 

Tip! På www.husqvarnaviking.com kan du se, 
hvordan man laver de quiltede bordløbere.

Du behøver ikke at bruge en saks. 

Du skal bare trykke på knappen  

for at klippe trådene over!

Vælg mellem flere hundrede sømme!
Der er ikke noget som bordløbere  med et quiltet udseende! 
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det er let at håndtere store sYProjekter
Den	store	symaskine	har	masser	af	plads	til	syning	af	store	mængder	
stof.	Det	åbne	område	fra	siden	af	maskinen	til	nålen	måler	næsten	
250 mm.	Det	er	perfekt	til	quilte	og	andre	store	syprojekter!	Du	kan	
gøre	arbejdet	mere	behageligt	og	øge	syarealet	endnu	mere	ved	at	
bruge	forlængerbordet	med	justerbar	guide,	som	er	ekstraudstyr.

Maskinen lØBer aldrig 
tØr for undertråd
Når	undertråden	er	ved	at	være	
brugt,	stopper	SAPPHIRE™	
symaskinen	og	advarer	dig.	

God	assistance,	når	du		
har	brug	for	den!

“Vi har alle sammen været 
med til at designe og sy quilten. 
Funktionerne på SAPPHIRE™-
maskinerne gjorde det meget 
lettere. Selv applikationen  
i midten og stiplesømmen  
var let at lave.”

Perfekt ligesØM 
Stingpladen	til	ligesømme	gør	dine	ligesømme	
bedre	end	nogensinde	før.	Når	den	er	påsat,	
indstiller	en	sensor	automatisk	maskinen	til	
ligesøm	(model	960Q).	

Bredere og sMukkere sØMMe
Ud	over	hundredvis	af	7 mm-sømme	har	din	SAPPHIRE™	960Q	
symaskine	også	sidevejs	syning,	som	gør	det	muligt	at	sy	sømme,	
der	er	op	til	36 mm	brede.	De	kan	bruges	til	at	lave	fantastiske	
dekorationer.

sY visdoMsord
Du	kan	vælge	mellem	op	til	fem	indbyggede	skrifttyper,	når	du	syr	dine	
egne	visdomsord.	Bogstaverne	kan	programmeres	til	ord	og	kombineres	
med	andre	sømme.	Gem	dine	kombinationer	i	menuen	Mine	sømme.		

Tip! På www.husqvarnaviking.com kan du finde tips og 
idéer til, hvordan du kan lave dit eget sæt kopholdere.

Syarealet er faktisk stort nok 

til en quilt, som er dobbelt så stor.

Vælg mellem sømme, som er op til 

36 mm brede, når du skal dekorere 

dine syprojekter. 

Et nyt arvestykke, som familien kan nyde i mange år fremover!

Vi lavede alle sammen en personlig 

kopholder. Den er god, når man skal 

drikke varm kaffe. 
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velsYede knaPhuller hver gang
Det	kan	være	en	udfordring	at	placere	knaphullerne	
og	sy	dem,	men	ikke	med	en	SAPPHIRE™	symaskine!	
Med	systemet	til	perfekt	balancerede	knaphuller	sys	
begge	sider	af	knaphullet	i	samme	retning,	hvilket	
giver	perfekt	balancerede	knaphuller.	Der	er	flere	
forskellige	slags	knaphuller	at	vælge	imellem.	

alle farver kan ses På  
alle tidsPunkter af dagen!
Det	er	afgørende	for	dit	syresultat,	at	du	tydeligt	kan	se	
din	sy-	og	arbejdsflade.	De	tre	LED-lys,	som	sidder	over	
nåleområdet	og	syfladen,	skaber	et	fantastisk	godt	lys	til	
syningen.

Tip! Lav detaljer, som giver dit syprojekt et professionelt 
og eksklusivt udseende. Indram puden med unik 
paspolering, og beklæd knapperne i matchende stof.

“Det er rigtig sjovt at sy sammen! 
Man kan dele tips og idéer til, hvordan 
man får mest muligt ud af syningen. 

Derudover lærer man nye teknikker  
og hvordan man bruger valgfrit 
tilbehør, som man ikke engang  
vidste, at man havde brug for!” 

Du kan finde syvejledningen til de tre vidunderlige 

puder på www.husqvarnaviking.com!

Frihåndssyning i små runde stenformer og 
en applikationssøm med håndsyet præg – 

det er en flot kombination!

Du kan sy disse blomster i 3D med tilbehøret  

til syning af cirkler, som er ekstratilbehør. 

Det er en favorit! 
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vÆr Med i husQvarna viking®-faMilien!
HUSQVARNA	 VIKING®	 har	 siden	 1872	 været	 på	 forkant	 med	
udviklingen	 inden	 for	 syning.	 Vores	 mål	 har	 altid	 været	 at	
sprede	 glæden	 ved	 syning	 ved	 hjælp	 af	 avancerede	 fordele	 og	
tidsbesparende,	banebrydende	funktioner.	Vi	er	verdenskendte	for	
vores	kvalitet,	uddannelse,	inspiration	og	personlige	service.	

Velkommen	til	HUSQVARNA	VIKING®-familien!

“Sikken en vidunderlig weekend, 
hvor familien hyggede sig med 
at sy!  Man kan ikke tage afsked 
på en bedre måde end ved at 
spise en fantastisk middag, mens 
man planlægger den næste 
sammenkomst.”

Applikationen på T-shirten  

med stjernen kan sys med 

tilbehøret til syning af cirkler. 

få din sYMaskine til at kØre soM sMurt
Gør	 din	 kreation	 endnu	mere	 imponerende	med	 det	 perfekte	
tilbehør.	 HUSQVARNA	 VIKING®	 har	 en	masse	 tilbehør,	 der	 er	
lavet	til	at	gøre	syningen	hurtigere,	lettere	og	mere	professionel.	
Du	kan	se	det	hele	på	www.husqvarnaviking.com!

Servietringe lavet på ingen tid!Sy pyntebånd sammen – sådan!

Det er utroligt, hvad vi har lavet!  

Nu skal vi hygge os!



www.husqvarnaviking.com
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Besøg din nærmeste husQvarna viking®-forhandler eller  
www.husqvarnaviking.com for at få mere at vide om saPPhire™-symaskinerne.

    				

Vigtigste funktioner
Displaytype Grafisk display Touchskærm i farver
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologi • •
FUNKTIONEN Exclusive SEWING ADVISOR™ • •
Sidevejs syning •
Sensor til ligesømsstingplade •
Automatisk trådkniv • •
Elektronisk selvjusterende trådspænding • •
Stor syflade "250 mm "250 mm
Sømvalg Knapper til sømvalg Touchskærm
Nytte- og pyntesømme 215 321
Knaphulstyper 7 + 2 snørehuller + program  

til isyning af knap
9 + 2 snørehuller + program  

til isyning af knap
Programmerbare skrifttyper 4 5
Antal sømme (herunder sømme, bogstaver, tegn osv.) 574 777
Menuen Mine sømme (faste hukommelser) 20 (800 sømme i alt) 24 (op til 2.300 sømme i alt)

Syfunktioner
Antal nålepositioner 29 29
Antal “snap on”-trykfødder 9 12
Kvik Hjælp (forklaring direkte på skærmen) •
Perfekt balancerede knaphuller (PBB) • •
Taperingsfunktion • •
Pictogram-funktion • •
Lodret/vandret spejlvending • •
Justering af sting; længde, bredde • •
Stingbredde 7 mm 7 mm
Sikker dobbeltnål og sikker stingbredde • •
Over- og undertrådssensor • •
FUNKTIONEN FIX • •
STOPFUNKTION • •
Nålestop oppe/nede • •
Elektronisk hastighedskontrol 5 hastigheder 5 hastigheder
Kortvarig og permanent tilbagesyning • •
START/STOP-funktion (syning uden fodpedal) • •
Mønsterbegyndelse • •
Sømmene vises på skærmen i naturlig størrelse • •

Maskinfunktioner
Belysningssystem LED-lys x 3 LED-lys x 3
Indbygget nåletråder • •
Undertrådsspoling fra nålen • •
Automatisk opsamling af undertråden • •
Udvidet dobbelt stingplade med styrelinjer 40 mm på begge sider af nålen 40 mm på begge sider af nålen

Indbyggede trådrulleholdere 2 2
Trådknive 3 3
Sprog 12 12

960Q930


