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mySewnet™ aktiveret
•  Wifi-adgang – Opret forbindelse til mySewnet™ apps, opdater 

din maskine, overfør trådløst design mellem enheder og 
mere.

•  mySewnet™ Library – Få adgang til et fuldt og konstant 
voksende bibliotek med broderi design i høj kvalitet direkte 
på skærmen.*

•  mySewnet™ software – Med den gratis software kan du 
tilpasse design på din computer: Vend, drej, kombiner, skift 
farve, sorter farver og mere. For mere kreative funktioner 
skal du overveje den første og eneste abonnementsbaserede 
mySewnet™ softwaretjeneste.

•  mySewnet™ cloud – Få en gratis mySewnet™ cloud-konto til at 
bruge gratis apps, overføre design og meget mere.

•  mySewnet™ blog – Få et livefeed direkte på din skærm med 
nyheder, gratis projekter og gratis design.

•  Gratis apps tilgængelige: Brug MySewMonitor™ for at 
modtage meddelelser fra din maskine eller hjælpe med 
design-placering, QuickDesign™ giver dig mulighed for 
at skabe design fra din tablet eller smartphone, og JoyOS 
ADVISOR™ appen er som at have din symaskine med 
dig overalt.

Stor 156 x 86 mm touchskærm i farve 
Let at navigere gennem forskellige skærme ved hjælp af  multi-
touch-bevægelser.
•  Træk og slip på skærmen, zoom, roter, knib sammen, swipe, 

og spred, ligesom på enhver tablet eller smartphone.
•  Stor (156 x 86 mm) touch-skærm i fuld farve.
•  Høj opløsning (1024 x 600)
•  Smart toolbox for let redigering; et tryk giver adgang til de 

mest brugte værktøjer.
•  Brugervenlig grænseflade med alt lige ved hånden.

JoyOS ADVISOR™ 

•  Interaktive vejledninger – Lær, hvordan du syr kraver, 
sømme, eksklusive syteknikker, indsætter lynlåse, syr smukke 
broderimotiver og meget mere.

•  Syvejledninger - Sy- og broderiprojekter med de indbyggede 
trin-for-trin vejledninger, du har brug for.

•  Trin-for-trin arbejdshæfte – Lær om maskinens fantastiske 
funktioner, som f.eks. Design Positionering, Design Shaping 
og mere.

•  Let tilgængelig brugervejledning – Få adgang til den fulde 
brugervejledning direkte på maskinen med ikonet for nem 
adgang. Brug søgefunktionen til let at finde de emner, du vil 
lære mere om.

•  Stabiliseringsvejledning - Det perfekte værktøj til at vælge 
den rigtige stabilisering til dit projekt.

•  Quick Start Guide – Lær, hvordan du opsætter din maskine 
til syning og broderi for hurtigt at komme i gang.

•  Tilbehørsvejledning – Komplet opsætning og vejledning til 
noget af  vores mere avancerede tilbehør.

deLuxe™ Stitch System 
Færre kræfter brugt på maskinjusteringer med gode resultater i 
høj kvalitet uanset stof- og trådtype. Perfekt til metaltråde eller 
andre specielle tråde. Smukke stingresultater på begge sider af  
stoffet.
•  Trådudmåling - Fremfører den optimale trådmængde for 

hvert sting, uanset hvilken trådtype eller stoftykkelse, når du 
syr eller broderer.

•  Trådudmåling eller trådspænding – Maskinen vælger 
automatisk trådudmåling eller trådspænding til specifikke 
teknikker/tilbehør for at opnå det bedste resultat. 

Top Funktioner

Dit næste kapitel er endnu ikke syet

* Abonnement er påkrævet, når den 3 måneders gratis prøveversion udløber.

Sy- og broderimaskine



EKSKLUSIVT SENSOR SYSTEM™ 
Registrerer og justerer automatisk og kontinuerligt til enhver 
stoftykkelse for perfekt, jævn fremføring, mens du syr.
Sensor Trykfodsløft
•  Trykfoden sænkes og hæves automatisk for hver syteknik.
•  Fire positioner: Ned, drej, op og ekstra løft.
•  Sænker automatisk transportøren, når den hæves til ekstra 

løft, for at give maksimal plads til at føre tykke stoffer og 
quiltede tæpper let ind under foden.

Sensor Drejeløft
•  Automatisk drejeposition med nålen nede, der giver 

øjeblikkelig drejning, nemme applikationer og quiltning.
•  Dine hænder er frie til at føre stoffet.
Sensor Trykfodstryk
•  Trykfoden registrerer hele tiden stoffets tykkelse og justerer 

automatisk trykket  for jævnt at fremføre alle stoftyper.

Omfattende valg af indbyggede sømme
Tilpas ethvert projekt med eksklusive, patenterede syteknikker, 
der giver dine projekter dimensionelle og uimodståelige 
elementer, uden besvær.
•  680 sømme, op til 54 mm i bredde.
•  Eksklusive sømteknikker.
    •  Pop op-sømme*

    • Paillet-sømme*

    •  Applikations-sømme*

    •  Garnsømme
    •  Temasømme
•  5 sy-skrifttyper med både store og små bogstaver for nem 

programmering.

Stor sy-flade
•  Sy nemt store quiltede tæpper, projekter og boligindretning 

og tøj .
•  Lang friarm til nem syning.
•  Stort arbejdsområde, næsten 250 mm. 

Stort Broderiområde 
Lad din kreativitet vokse og brodér med markedets 
største broderi-område ved hjælp af  den valgfrie 14 x 13¾ 
tommer (360 x 350 mm) DESIGNER™ Majestic Hoop 
(vist nedenfor).** 
•  Tre brodérrammer inkluderet: 
    •  DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm 
    •  DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm 
    •  DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm
•  Flere valgfri rammer fås til specielle teknikker, som endeløse 

broderier, quiltning, broderier med struktur og meget mere.

Over 620 broderidesign 
Uendelige muligheder for at være kreativ.
•  Over 620 broderidesign, der omfatter 30 specialteknikker.
•  Kategorier der gør det let at vælge.
•  5 skrifttyper til broderi, hver i forskellige størrelser, 

fra 10 til 80 mm. 

Elektronisk Nålegennemtrængningskraft 
Sy gennem tunge stoffer eller flere lag uden tøven.
•  Pulserende kraft giver overlegne resultater, når du syr gennem 

tunge/tætte stoffer eller flere lag.
•  Maksimalt 94 NWT pulserende nålekraft.
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* angiver, at den er patenteret
** Klassens bedste funktioner sammenlignet med Brother DreamCreator XE VM5100, Babylock Journey, Bernina 590E og Janome Horizon Memory Craft 1400.

Top Funktioner



Broderi
Design Positioning
Placer, og match dine broderier med denne funktion for at 
opnå nøjagtighed helt ned til det enkelte sting. Brug Design 
Placement funktionen i mySewMonitor™ appen til at se dit 
broderiprojekt på skærmen. Når det bruges i kombination med 
funktionen Design Positioning, er nøjagtige designplaceringer 
endnu lettere at opnå.

Tilpasning af broderidesign
Rediger dine broderier direkte på skærmen.
•  Kombinér flere design
•  Roter, spejlvend billede, skalér, tilpas størrelse, flyt
•  Farveredigering
•  Vælg design til eller fra i grupper
•  Fortryd/gendan
•  Redigér rækkefølgen af  broderier
•  Sortering af  farveblok
•  Fletning af  farveblok
•  Monokrom

Design Shaping
Skab så mange nye broderier, som du vil, med næsten enhver 
sy- og/eller broderiteknik. Vælg din form, og juster dine valgte 
designs eller sting langs denne formlinje. 

Design Appliqué
Skab applikationer direkte på maskinens skærm, der kræves 
ingen ekstra software.
•  Vælg mellem indbyggede former, som f.eks. hjerte, blomst, 

bogstaver og meget mere.
•  Afslut din applikation med forskellige stingmuligheder.

Rining
Brug rifunktionen til at fastgøre stoffet uden opspænding i 
rammen. Vælg mellem at ri omkring dit design eller ri rundt 
langs rammen.

Smart Save
Hvis du mister strøm eller har brug for at stoppe broderi/
syning, gemmes alle justeringer og den aktuelle syposition 
automatisk. Du kan også når som helst vælge at gemme med 
Smart Save manuelt. 

 

Velkommen til Stitch-Out for broderi
Kontrollér, og juster broderiindstillingerne, inden du går til 
Stitch-Out for broderi. 

Brodér knaphuller og dekorative sømme 
Udvid din kreativitet ved at kombinere de indbyggede sømme 
til uendelige designmuligheder. Du kan også lave tilspidsninger 
i rammen for at skabe hjørner i smig og smukke, vinklede 
effekter ved hjælp af  udvalgte dekorative sømme. 

Automatisk klip af Hoppesting
Minimér spildtid, når du opretter smukke broderier.
•  Hoppesting klippes automatisk af, og trådene trækkes bagud.
•  Automatisk trådsaks klipper kun overtråden ved hver 

farveændring.

Gratis computersoftware Windows® 
og Mac®

Få adgang til den gratis broderisoftware på 
www.mysewnet.com for at forbedre brugen af  din 
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 sy- og broderimaskine. 
Tilføjelse af  følgende funktioner:
•  mySewnet™ Cloud Kommunikationsmodul – Giver dig 

mulighed for at forbinde maskinen til din computersoftware 
via wifi.

•  mySewnet™ software – Anvend den første og eneste 
cloud-baserede softwareløsning til at redigere design på din 
computer.

•  Windows® Explorer/macOS® Finder-plugin – Se designs 
som miniaturebilleder, læs forskellige broderifilformater og 
mere.

•  QuickFont - Skab adskillige skrifttyper til brodering til din 
maskine ved hjælp af  enhver TrueType-skrifttype på din 
computer.

•  Multitasking – Arbejd på dit næste broderi, mens det 
aktuelle bliver syet færdig.
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Syning
Udskiftelig Overtransportør inkluderet
Uanset hvilken type stof, har det aldrig været nemmere at holde 
dine stoffer på plads, mens du syr.
•  Den udskiftelige overtransportør med løse trykfodssåler er 

designet til at fremføre stoflag ens og/eller sy jævnt.
•  Den er perfekt til quiltning, syning af  fløjl, strækstoffer, læder 

og stoffer, der har brug for præcis mønstermatch.

Syfunktioner
Alle dine nødvendige funktioner ved hånden med 
et tryk på en knap, eller du kan programmere dem 
til dine behov.
•  Nål op/ned
•  Start/stop
•  Stop
•  Fix
•  Automatisk trådsaks
•  Baglæns
•  Hastighed

Perfekt Balancerede Knaphuller 
Sensor Knaphulfoden syr automatisk de perfekte et-trins-
knaphuller hver gang.
•  Knaphuller bliver syet i samme retning på begge sider for 

at få jævnt balancerede knaphuller.
•  15 knaphulsformer og 2 snørehuller designet til forskellige 

syopgaver.

Ligesømsstingplade og Sensor
Den perfekte hjælp til lige syning med meget specielt 
tilbehør og til de bedste resultater, når du skal brodere.
•  Fastgør ligesømsstingpladen, og maskinsensoren 

advarer dig, hvis du vælger noget andet end lige søm i 
midterposition.

29 nålepositioner
Sy lige med 29 forskellige nålepositioner til perfekt placerede 
topstikninger, kantsting, undersyning, stitch-in-the-ditch eller 
quiltning.

3 Frihåndsindstillinger
Vælg den, der passer bedst til dig.
•  Frihånd Fjeder
•  Frihånd Flydende
•  Frihåndsfod til Linealer

Frihåndssyning med dekorative sømme
Gør hvert projekt unikt ved at bruge næsten alle dekorative 
sømme til frihåndssyning.

Stingpositionering 
Mulighed for at ændre komplet placering af  sømme ved 
mindre end 7 mm stingbredde. 

Stingbalance 
Indstiller automatisk den ideelle fremføringsbalance, 
når du syr frem og tilbage, så din dekorative søm ser flot 
ud hver gang. 

Tilspidsede, Dekorative Sømme
Tilspids i begyndelsen og/eller i slutningen af  udvalgte, 
dekorative sømme. Skift vinkel af  tilspidsning for kreative 
muligheder.

Maskine
LED-oplyst arbejdsområde
Designet til at give jævn belysning over hele arbejdsområdet.
•  Lysvejledningen er skabt med LED-teknologi og giver 

fremragende belysning på dit arbejdsområde.
•  Se stof  og sting i naturlige farver og med færre skygger.

Høj hastighed
Brodér op til 1000 sting pr. minut, og sy 1050 sting pr. minut 
for at afslutte dine projekter på ingen tid.

Top- og undertrådssensorer 
Modtag en advarsel, når du er ved at løbe tør for undertråd, 
så du kan finde et bekvemt tidspunkt til at skifte spole. 
Trådsensorer advarer dig, når din spole næsten er tom, 
eller hvis tråden knækker.

USB-port
USB-port giver dig mulighed for at overføre design, og for at 
opdatere din maskine.
•  For nemheds skyld læser DESIGNER SAPPHIRE™ 85 

symaskinen også de mest populære designformater via en 
USB-nøgle til broderi.

Spoling Gennem Nålen
Til tidsbesparende og praktisk spoling.

Separat spolemotor
En separat spolemotor giver dig mulighed for at spole en ny 
spole uden at stoppe syningen eller broderiet.

Roterende Klemfri Griber
Ingen tråde fanget i spoleområdet.

Designet og udviklet i Sverige 
HUSQVARNA® VIKING® har udviklet symaskiner af  
overlegen kvalitet med banebrydende teknologi i over 145 år.

Tommer/cm-lineal på bundpladen
Praktiske målemuligheder direkte på din DESIGNER 
SAPPHIRE™ 85 sy- og broderimaskine.
•  Lineal 16 tommer (41 cm)
•  Knaplineal 

Kuffertlåg
Beskyttende støvfri opbevaring til din maskine.
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husqvarnaviking.com
VIKING, DESIGNER SAPPHIRE, MYSEWNET, MYSEWMONITOR, QUICKDESIGN, JOYOS ADVISOR, DELUXE STITCH SYSTEM og EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM 

er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA og "H" kronemærket er varemærker tilhørende Husqvarna AB og anvendes under licens. ©2020 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Alle rettigheder forbeholdes.  
Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.


