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VQ2

Nu er det kun din fantasi der 
sætter grænser for din kreativitet.

• 473 indbyggede sømme
• Stort arbejdsområde (28,5cm)
• AHA (automatisk højde justering af   
     trykfoden)
• Pivot (nålen sænkes mens trykfoden er oppe)
• Sy-hastighed på 1.050 sting per minut



Elsker du fornemmelsen af tekstiler, finde det perfekte mønster og lære nye teknikker. Er 
dit hoved fuldt af ideer, og hjemmetfyldt med mønstre og stoffer. Betyder syning for dig, 
at skabe et kunstværk. Innov-ís VQ2 nu med stor farve berøringsskærm og ekstra stort 
arbejdesum.
Perfekt til større projekter, hvor du kan udnytte den store skærm.

Innov-ís VQ2: Hvis du kan drømme det, kan du også sy det. 

Stor LCD berøringsskærm
På den store, klare, farve-fulde LCD-berøringsskærm, er det let at følge med i 
hvilken søm der er valgt og om der skal justeres på stinglængde eller 
stingbredde indbygget dansk brugsanvisning med video klip.

Pivot (nålen sænkes og trykfoden er oppe)

My Custom Stitch™

Stort udvalg af tilbehør medfølger

Når syningen stoppes, hæves trykfoden og nålen bliver nede i stoffet, for lettere 
at kunne rette stoffet til.

Uanset hvilke dekorative sømme du foretrækker, har du nu mulighed for at 
designe dine helt egne direkte på skærmen, ved hjælp af My Custom 
Stitch™-funktionen.

Med Innov-ís VQ2 følger er en bred vifte af tilbehør, der er til stor glæde for 
quiltere, så som frihånds quilte-/broderifod, 1/4 inch. fod med guide og 
knæløfter.
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Her har din inspiration ingen grænser. 
Med Innov-ís VQ2, kan du løfte dine 
kreative projekter op til nye nieauer og
inspirere til friske ideer. Arbejd med et
stort udvalg af tekstiler - fra den 
tykkeste denim og tunge velour til sart 
silke og chiffon.
Fremstil alt fra frakker til quilts.

Stort arbejdesområde

Hæftning

Hele 28,5cm fra nålen til højre side på 
maskinen, giver ekstra meget plads til 
store vinterfrakker eller dekorationer til 
hjemmet.

Ved et tryk på en knap, kan hæftning 
nemt sys i begyndelsen af og ved 
afslutningen af en søm.
Der er 2 muligheder for at afslutte en 
søm, enten på stedet eller frem/tilbage.

AHA
Innov-ís VQ2 har automatisk trykfods- 
højde justering (AHA), som registrerer 
stoffets tykkelse mens du syr, og tilpasser
automatisk trykfodstrykket for at sikre 
optimal sting kvalitet, når du syr over 
forskellige stoftykkelser. Dette er især 
nyttigt ved frihåndsbrodering og 
-quiltning. Dette sikrer et super glat 
resultat fra start til slut.



Nøgle-
funktioner

Opbevarings 
plads til tilbehør
I forlængerbordet er der 
plads til tilbehøret.

Funktionsknapper
Alle funktionsknapperne sidder 
lige ved hånden, så det er 
muligt at betjene maskinen 
med et enkelt tryk. 

Fuldt LED-lys
LED-belysningen giver et blødt 
og naturligt lys, så det er let at 
skelne farver fra hinanden og se
detaljer. Lysstyrken kan justeres,
så den passer til dig og dine 
omgivelser.

Automatisk 
nåletråder
Let og hurtigt trådes nålen med 
et enkelt på en knappen 
- så simpelt.

7-punkts tranportør
Ekstra længde på tænderne giver en mere jævn 
fremføring, hvilket sikrer perfekt stingkvalitet. 
Med mulighed for at sy i flere forskellige retninger, 
8 retninger med stikkesting og 4 retninger med 
zigzag.



Spol en ny undertråd mens du 
syr.
Mulighed for at stille hastig-
heden på opspolingen, bruges
ved forskellige trådkvaliter 
såsom elastik.

Uafhængig spoling 
af undertråd

Ekstra stor farve 
berøringsskærm
Med et enkelt tryk på den 
store skærm, kan du:
�� Redigere stingene på skærmen.

�� Vælge mellem 13 forskellige sprog.

�� Se klokken.

�� Hente hjælp i den indbyggede   
    danske brugsanvisning incl. videoer.

�� Personaliser på skærmen.

Hurtig ilægning af spolen
Bare placér en fuld spole i 
spolehust, og du er klar til at sy.

Ekstra stort arbejdsrum
Nu er der endnu mere plads til 
dine store projekter, specielt til 
quiltning af tæpper.

Trinløs hastigheds kontrol
For justering af hastigheden. 
Kan også bruges til stingbredde
justering.

Knæløfter
Få hænderne fri til at styre syarbejdet,
ved at benytte knæløfteren til at 
hæve eller sænke trykfoden. Ideelt 
når du arbejder med store projekter, 
som f.eks. quiltede tæpper.

USB-porte
Der kan bruges USB-stik eller 
direkte forbindelse til PC, for at 
opdatere maskinen fra nettet.



Udtryk dig, med de hundrevis af sting. Nemt at styre bredde, længde, størrelse 
og tæthed på den store LCD-Berøringsskærm. Rediger og gem hver enkelt søm. 
Gem også kombinationer til senere brug. Med Innov-ís VQ2, du har kontrol.

Dekorative sømme
Innov-ís VQ2 har en række pyntesømme, 
der er ideelle til boligmontering, 
beklædningsgenstande, udsmykning og 
quilteprojekter - perfekt til dine store 
behov.

Hulsøm
Med hulsømmen kan du skabe nye 
klassiske arvestykker, særligt til 
dåbskjoler, brudekjoler eller fint 
sengetøj.
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Sømbredde
Dekorativesømme med en 
sømbredde op til 40mm.

Design til Crazy quilting
En række nye specialdesignede 
quiltesømme er ideelle til quiltere. 
Disse sømme giver dit design et 
personligt præg.

Vintage design
Tilføj smukke dekorative sømme til 
dine projekter, for at skabe et vintage 
look.

"Jeg elsker dig"
En søm, hvor du kan vælge mellem 
15 forskellige sprog.





Optional extras
Elektronisk overtransportør
Denne avancerede elektroniske 
overtansporør giver dig mulighed for let, at
få et super jævnt forløb i din syning i alle 
stoffer (såsam denim, silke, elastike m.m.)

Åben tå sålen til overtransportøren, gør det 
muligt at se, hvad man arbejder på. Målene 
på side af foden, gør at man nemt kan 
placere foden præcis hvor man ønsker.

Cirkelapperat
Cirkelappartet kan monteres på maskinen, 
for at lave cirkler og nøjagtige buer. Der 
kan bruges mange forskellige trykfødder 
så dine dekoratiover bliver flotte.

Ffri-håndsramme

Åben tå sål til overtransportør

Nyd friheden ved frihåndsrammen. 
Gummiringen under frihåndsrammen 
griber sikkert i stoffet, så du nemt kan 
bevæge det under nålen.

Kantskærer
Skærer stoffes kanter, samtidig med du syr 
en overlockesøm. Kniven gør det muligt at 
skære kanten af stoffet ved syningen.

Undertrådsarbejde
Med dette spolehus er det muligt at 
bruge tykke dekorativetråde, man syr 
med bagsiden opda.

Lineal-fod
På denne fod er der en lineal, som gør det 
let at sy lige stikninger, der er markeringer 
med 2mm afstand, brug stoffets kant som 
afstands måling.

Lægfolder
I lette stoffer, er det let at sy læg. Det er 
muligt af stille afstanden mellem lægene 
og dybden af lægene.

Forlængerbrod
Udvid dit arbejdsområde med dette ekstra
brede forlængerbord, som er nemt at 
montere. Bordet er perfekt når der quiltes 
eller syes andre store projekter.
Bordet har påmonteret kineal og 
opbevaringsplads til knæløfter.

Multi-funktions fodpedal
Multi-funktions fodpedal med hæl-tryk 
og side pedal, der kan indstilles efter 
personligt ønske.

Vælg mellem:
�� Trådafklip
�� Sy 1 enkelt sting
�� Hæftning
�� Nål op/ned

Side pedalen kan efter dit behov 
monteres, på venstre eller højre side.

Trådstativ til king-size spoler
Dette trådstativ giver mulighed for også 
at bruge de spoler på maskinen. 
Trådstativet kan monteres direkte på 
maskinen.

For at se det komplette udvalg, besøg www.brothersewing.dk
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