
Skønhed skabes
af genialitet
EN ROYAL BEHANDLING VED HVERT ENESTE STING
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En royal kjole
afslører geniale
hemmeligheder

Denne imponerende kjole, som er designet eksklusivt til HUSQVARNA 

VIKING® DESIGNER DIAMOND Royale™ sy- og broderimaskinen, 

viser vores systudios håndværksmæssige dygtighed og vores 

forsknings- og udviklingsteams innovationer. Ved at anvende det 

eksklusive sømsystem deLuxe™ Stitch System var det let at dekorere 

kjolen med utallige specialtråde. Vi afslører også vores seneste 

opfi ndelse – den patentanmeldte sømteknik, 3D-sømme, som sætter dig 

i stand til at sy enestående applikationssømme og skabe nye, elegante 

udsmykninger, som du vil elske.

KOM MED BAG KULISSERNE

Den royale kjole kombinerer materialer og syteknikker, som plejede 

at være svære og tidskrævende at anvende, f.eks. meget tynde stoffer, 

velour og brodering med metaltråde. Lad teamet hos HUSQVARNA 

VIKING® i Sverige vise dig, hvordan DESIGNER DIAMOND Royale™ 

maskinen gør det lettere og mere givende end nogensinde før at 

udtrykke dig gennem din kreativitet.

God fornøjelse!
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Oplev genialiteten ved HUSQVARNA VIKING® DESIGNER 
DIAMOND Royale™ sy- og broderimaskinen på   
www.husqvarnaviking.com. Her kan du fi nde tips og råd  
eller vejledninger til syning af pragtfulde syprojekter på  
DESIGNER DIAMOND Royale™! 
Alle broderimotiverne følger med maskinen.
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DESIGNER DIAMOND Royale™ sy- og broderimaskinen fra 
HUSQVARNA VIKING® giver fantastiske resultater. Den er fuldstændigt intuitiv 

og har innovationer, som kun fi ndes på denne maskine. Du vil elske det hele!

GENIAL INNOVATION
•  Brug den enestående, patentanmeldte sømteknik 3D-sømme til at tilføje applikationer 

eller til at lave pop up-effekter og opnå exceptionelle, dekorative resultater. 

•  Få perfekt, jævn fremføring af stoffet, når du quilter, syr i strækstof, loddent stof eller læder 

med den medfølgende udskiftelige overtransportør.

•  Oplev smukkere broderier end nogensinde før med færre justeringer, selv ved brug af 

udfordrende metaltråde, takket være det enestående sømsystem, deLuxe™ Stitch System.

•  Navigér intuitivt på den ultimative interaktive skærm, som nu har bredere betragtningsvinkler 

og mere strålende farver.

•  Vælg mellem en række indbyggede former, og lav straks applikationsbroderier med den nye 

funktion til design af applikationer, Design Appliqué. 

•  Brug funktionen til placering af motiver, Design Positioning, til at sammensætte broderierne 

på en nem måde.

GENIALE MULIGHEDER
• Nyd den store sy- og broderifl ade, når du arbejder med store syprojekter. 

•  Vælg mellem hundredvis af sømme og eksklusive motiver, som fi ndes i DESIGNER™ 

Selection. 

GENIAL BRUGERVENLIGHED
•  Den unikke teknologi i EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ registrerer stoffets tykkelse og giver 

en perfekt, jævn fremføring. 

•  De eksklusive funktioner SEWING ADVISOR® og EMBROIDERY ADVISOR™ giver indbygget 

vejledning om syning og brodering, når du har brug for gode råd. 

•  Din DESIGNER DIAMOND Royale™ maskine nedsætter broderitiden med 20 % eller 

mere* – så du kan spare tid på hvert eneste broderi.

•  Funktionen Smart Save gemmer dine broderiprojekter, også hvis strømmen uventet afbrydes. 

OPGRADER TIL 

en kongelig standard

* I forhold til DESIGNER DIAMOND deLuxe™ maskinen. Det reelle tidsforbrug afhænger af ramme- og broderitype. 
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ULRIKA STRÖMBERG
LEDER AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN, 
HUSQVARNA VIKING®

Det er en stor ære at præsentere DESIGNER DIAMOND 

Royale™ sy- og broderimaskinen. Vi har lyttet til tusindvis 

af syentusiaster verden over for at udvikle vores mest 

innovative og avancerede broderimaskine. Vores mål var 

at sikre, at syentusiaster får en royal behandling ved hvert 

sting.
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Større 
  overskuelighed

NIKLAS WIDELL
GRAFISK DESIGNER, HUSQVARNA VIKING®

DESIGNER™ Selection giver dig uendelige muligheder for at være kreativ og indeholder over 1.100 smukke sømme og bogstaver, 
som kan være op til 54,6 mm brede med sideværts sømme, samt fl ere hundrede broderimotiver.

“ “Vi har udfordret os selv for at skabe den mest

brugervenlige grafi ske grænsefl ade. Den nye skærm 

har en bredere betragtningsvinkel, tydeligere farver og større 

kontrast, således at den er lettere at bruge. Den gør det også 

lettere at navigere mere intuitivt igennem skærmbillederne 

til syning, redigering og brodering.



DEN ULTIMATIVE INTERAKTIVE SKÆRM 
– Stor touchskærm i farver med bred betragtningsvinkel og intuitiv navigation. 

Den ultimative interaktive skærm har en utrolig høj opløsning, så du kan se alle 

detaljer i sømme og broderimotiver. Udover at have en imponerende størrelse 

og en betragtningsvinkel på 180o er skærmen nem at navigere rundt i, så du kan 

fokusere på alt det kreative. 

Brug pegepinden eller en USB-mus (ekstraudstyr) til at vælge en funktion, en 

søm eller en oplysning – med et enkelt tryk! Alle oplysninger på skærmen er 

lette at se og forstå.

Det er let at redigere og tilpasse dine 
broderimotiver på skærmen, fortryde trin og 

annullere fortrudte trin, gruppere og fjerne 
grupperinger, sortere og fl ette farveblokke 

eller tilpasse motivernes størrelse. 
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Smukke sømme, som du ikke 
vil undvære 

Hvis man kigger nærmere på kjolens detaljer, 
ser man tusindvis af perfekte sting, men også 
at det virkelig er muligt at gennemføre alle trin 
i syprocessen, hvis man elsker at sy.



DEN ENESTÅENDE TEKNIK 3D-SØMME 
– Tilføj vidunderlige applikations- og pop up-sømme til dine syprojekter. 

Den patentanmeldte teknik 3D-sømme på DESIGNER DIAMOND Royale™ sy- og 

broderimaskinen tilbyder helt nye muligheder for at tilføje smukke applikations- 

og pop up-sømme til dine syprojekter. Maskinen har 26 3-dimensionelle sømme: 

applikationssømme og pop up-sømme samt kombinationer af de to sømtyper. 

Det er alle sideværts sømme med en indbygget stopkommando. Sømmene er helt 

igennem fantastiske og rigtig sjove at bruge. Det ender måske med, at du får lyst 

til at sy hele tiden! 

BARBARA BRINDZIK
SYTEKNIKSPECIALIST, HUSQVARNA VIKING®

Når du syr en applikation eller en pop up-søm, standser maskinen automatisk, når det er tid 
til at indsætte et stykke dekorationsstof. Klip alt overskydende stof af, når du er færdig med 
at sy hele sømmen. 
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“ “Vi er meget begejstrede over at lancere en helt ny 

sømteknik kaldet 3D-sømme på vores nye, avancerede 

maskine Med disse nye applikationssømme kan du tilføje 

stof eller pop op-emner for at opnå en helt speciel dekorativ 

effekt, som får din syning til at stråle.



DELUXE™ STITCH SYSTEM 
– Sy smukkere broderier end nogensinde 
før og med en mindre arbejdsindsats. 

Det unikke HUSQVARNA VIKING® deLuxe™ 

Stitch System har to måder til fremføring af 

overtråden: trådspænding og trådudmåling. 

Systemet vælger automatisk den bedste 

metode til at forbedre balancen mellem over- 

og undertråden, hvilket gør det lettere for 

dig! Dermed får du fl otte sømme på begge 

sider af stoffet, uanset stof- eller trådtype. 

Det bedste af det hele? Du kan endda bruge 

de mest udfordrende metaltråde og sliver-

tråde og opnå et perfekt slutresultat, så dine 

syprojekter stråler og skinner mere end 

nogensinde før.

En skjult skattekiste

ANDERS ANDERSSON
TEKNISK PRODUKTCHEF, HUSQVARNA VIKING® 

Det er afgørende for dit syresultat, at du 
tydeligt kan se din syning og dit arbejde. 

Det justerbare E LIGHT™-system 
består af rækker af LED-lys med lang 

levetid, som kan justeres med hensyn til 
intensitet og farve for at kunne tilpasses til 

omgivelseslyset eller refl eksionen fra stoffet. 
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“ “DESIGNER DIAMOND Royale™ sy- og 

broderimaskinen udmåler automatisk udfordrende 

tråde, som f.eks. metaltråde, helt perfekt. Det patenterede 

deLuxe™ Stitch System gør den kreative oplevelse endnu 

bedre og giver imponerende resultater på begge sider 

af stoffet – uden at du skal bruge tid på af fi njustere 

indstillingerne.
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Det kan være lidt svært at brodere på 
organza. Takket være deLuxe™ Stitch 
System behøver du ikke at frygte 
de fi ne stoffer!
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Det var nemt at sy lynlåsen i kjolen med trykfoden til 
usynlig lynlås fra HUSQVARNA VIKING® (ekstraudstyr). 
Du kan se mere tilbehør, som er lavet til at hjælpe 
dig med at opnå professionelle resultater, 
på www.husqvarnaviking.com.

Den store symaskine har masser af plads til syning af store mængder stof. Det gør det let 
at sy store quilte, boligtekstiler og tøj. Syarealet er næsten 250 mm.

DESIGNER DIAMOND Royale™ symaskinen leveres med 
en udskiftelig overtransportør, som er konstrueret til at 
fremføre stofl ag og/eller pladevat jævnt. Den udskiftelige 
overtransportør er perfekt til quiltning, syning i strækstof, 
loddent stof, læder og stof, som kræver præcis 
sammensætning af mønstret.

CARINA THAVELIN
PRODUKTSPECIALIST OG SYEKSPERT, HUSQVARNA VIKING®

For at undgå at bruge tid på at klippe tråde af 
kan du bruge funktionen til automatisk klipning 
af hoppesting, som også trækker trådenden ned 
på stoffets vrangside.
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“

“

Det er svært at sy i velour. Men når man bruger den 

udskiftelige overtransportør, kan man holde alle 

slags udfordrende stoffer på plads, hvilket gør det meget 

lettere at sy.
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Brodér store motiver uden at spænde stoffet om i rammen! 
Den imponerende DESIGNER™ Majestic Hoop
(ekstraudstyr) måler 360 x 350 mm. 

Brillér med din 
smukke brodering!

  www.husqvarnaviking.com ~13~
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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
– Registrerer stoffets tykkelse og giver en perfekt og jævn 
fremføring. 

Den imponerende teknologi i systemet EXCLUSIVE SENSOR 

SYSTEM™ registrerer automatisk og kontinuerligt stoffets 

tykkelse og tilpasser trykket derefter, hvilket sikrer en 

fuldstændig jævn stoffremføring. Med et let tryk på fodpedalen 

eller ved at trykke på en knap hæves og sænkes trykfoden 

automatisk ved hjælp af sensorsystemet. 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.

Fremragende hjælp 
– igennem tykt og tyndt

Det hele ligger i detaljen! Maskinen justerer alting 
automatisk, selv når du syr i de tyndeste stoftyper. 
Underkjolen af tyl giver kjolen fylde. Paspoleringsfoden 
fra HUSQVARNA VIKING® (ekstraudstyr) blev brugt til 
kjolens kanter for at give et skræddersyet look.
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FUNKTIONERNE EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® 
OG EMBROIDERY ADVISOR™
– Automatiske indstillinger og ekspertråd, som giver 
optimale sy- og broderiresultater. 

Angiv stoftype, vægt og syteknik – så ordner funktionen Exclusive 

SEWING ADVISOR® alle indstillinger og fi nder den bedste søm, 

stingbredde, stinglængde, trådudmåling/trådspænding og det 

bedste trykfodstryk. Funktionen anbefaler også den rigtige tryk-

fod, nåletype og nålestørrelse. 

Funktionen EMBROIDERY ADVISOR™ 
overlader intet til tilfældighederne! Den anbefaler 
den hensigtsmæssige nål og tråd samt det 
hensigtsmæssige stabiliseringsmateriale, når du 
indtaster stoffets type og tykkelse. Den giver også 
tips til brodering med specialstoffer og -tråde. 

Du kan fi nde syanvisningen til den 
dramatiske maske, der er syet med 
DESIGNER DIAMOND Royale™, 
på www.husqvarnaviking.com.
Broderiet er inkluderet i maskinen.



Broderimotiverne på kjolen, som er syet på 
DESIGNER DIAMOND Royale™, er inspireret af 
kongelige juveler. De er syet med fl ere forskellige 
specialtråde og omfatter teknikker som f.eks. 
Thread Velvet. 

DESIGNER DIAMOND Royale™ maskinen har 
øget broderihastighed, så du kan spare 20 % af 
broderitiden eller mere*. Den sparede tid kan 
bruges på at brodere endnu mere!

Funktionen til placering af motiver, Design 
Positioning, gør det utroligt nemt at placere dine 
motiver med stor præcision. Det har aldrig været 
nemmere at sammensætte store broderier! 

Funktionen Smart Save gemmer automatisk 
placeringen af dit broderi og alle dine indstillinger, 
hvis broderingen afbrydes.
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Uendelige broderimuligheder

* I forhold til DESIGNER DIAMOND deLuxe™ maskinen. Det reelle tidsforbrug afhænger af ramme- og broderitype. 
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Den totale quiltelykke
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Innovationer som f.eks. teknologien bag EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™ samt funktionerne exclusive SEWING ADVISOR® 
og EMBROIDERY ADVISOR™ gør DESIGNER DIAMOND 
Royale™ maskinen til en quilters drøm! 

Er prinsesse Emelie en fremtidig quiltedron-
ning? Du kan fi nde syanvisningen til quilten, 
som sys med DESIGNER DIAMOND 
Royale™, på www.husqvarnaviking.com. 

Funktionen Design Appliqué gør det 
muligt at anvende forskellige sømme til 
straks at skabe originale broderier på 
skærmen. Vælg mellem en række indbyggede 
fi gurer – hjerter, blomster, bogstaver m.m. 
– til at skabe applikationsmotiver som f.eks. 
de romerske tal på quilten.

EKSTRA BRODERISOFTWARE 
– Opret personlige broderimotiver 
på din computer. 

Den bedste broderisoftware, som gør 

dine broderier kreative og personlige, 

fås til både PC og Mac®- computere. 

Broderisoftwaren omfatter: 

•  HUSQVARNA VIKING® Embroidery 

Software til PC

•  TruTruEmbroidery™ Software til Mac®- 

computere 

Bemærk, at bogstavet "E" og andre 

bogstaver på Emelies quilt (til venstre) 

er syet ved brug af broderisoftware for 

at give et særligt personligt præg. 

Få mere at vide om mulighederne for 

at kreere personlige motiver 

på www.husqvarnaviking.com!



At anvende teknologien i EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ er 
ligesom at have en hjælpende hånd! Når du begynder at sy, sænkes 
trykfoden automatisk og registrerer stoffets tykkelse. Du behøver 
ikke at fjerne hænderne fra syprojektet. Når du stopper med nålen 
nede i stoffet og i drejeposition, hæves trykfoden til den rette højde 
til drejning og justering af quilten.



Den udskiftelige overtransportør er konstrueret til at fremføre fl ere 
stofl ag og pladevat jævnt og fremfører din quilt helt perfekt både fra 
oven og fra neden.

Den medfølgende ligesømsstingplade med sensorteknologi fra 
HUSQVARNA VIKING® hjælper med at justere stoffet under nålen 
og danne helt ens ligesømme. DESIGNER DIAMOND Royale™ 
symaskinen advarer dig, hvis du forsøger at vælge en anden søm 
end en ligesøm, når ligesømsstingpladen er påsat.

Den store DESIGNER DIAMOND Royale™ maskine har masser af plads til syning af store stofmængder.
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Udvid din kreativitet! 
Oplev en verden af innovativt tilbehør fra HUSQVARNA VIKING®, som sparer tid og gør din syning, 

brodering og quiltning lettere og mere professionel.

Du kan brodere endeløse motiver med broderirammen 
Mega Endless Hoop (ekstraudstyr), skabe smukke 
cutwork-motiver med nålesættet Embroidery Cutwork 
Needle Kit (ekstraudstyr) eller opleve glæden ved 
at sy med trykfødder til forskellige specialteknikker.

Se tilbehøret på 
www.husqvarnaviking.com

WWW.MYEMBROIDERIES.COM 
– Motiver og inspiration online. 

HUSQVARNA VIKING® inviterer dig 

indenfor i verdens mest spændende butik 

med broderimotiver! Myembroideries.com 

er altid åben for din kreativitet. 
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Vær med i 
HUSQVARNA VIKING®-

familien

Innovator i branchen 

Ubegrænsede muligheder 

Uden sammenligning mest brugervenlig 

Ekspert i avancerede fordele og tidsbesparende funktioner 

Stor syfl ade og mange funktioner 

Svensk design siden 1872 

Engagement i uddannelse og undervisning 

Spreder glæden ved at sy 

Besøg din lokale forhandler!

Du kan få hele historien om kjolen, som er syet på DESIGNER DIAMOND Royale™, 
på www.husqvarnaviking.com

www.husqvarnaviking.com ~23~
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MASKINFUNKTIONER
• deLuxe™ Stitch System
• Stor, ultimativ, interaktiv touchskærm med høj opløsning
• Justerbart E LIGHT™-system
• Indbygget nåletråder
• Undertrådssensor
• Undertrådsspoling fra nålen
• Indbygget support (Hurtighjælp og Informationsmenu)
• Tilslutning af USB-enheder til maskinen
• Elektronisk selvjusterende trådspænding
• Elektronisk hastighedskontrol med fuldt justerbar hastighed
• Automatisk sænkning af transportøren
• Ekstra styrelinjer på stingpladen på begge sider af nålen

BRODERIFUNKTIONER
• Funktionen Design Appliqué
•  Stor broderifl ade på 360 x 350 mm 

Dette kræver en ramme, som er ekstraudstyr.
• Øget broderihastighed (op til 1.000 omdrejninger i minuttet)
• Funktion til placering af motivet
• Funktionen Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™
• Automatisk klipning af hoppesting og selektiv trådkniv
• Smart Save
• 380 broderimotiver medfølger
• 4 indbyggede broderiskrifttyper i tre forskellige størrelser
• Redigering og tilpasning på skærmen
• Funktionen Design Shaping
• Tapering i rammen
• Brodering af knaphuller og pyntesømme i rammen
• Syrækkefølgen for motivet
• Valg af motiv plus gruppér/fjern gruppering
• Farvesortering og Flet farveblok
• Tilpasning af størrelsen og skalering
• Mulighed for at bruge INSPIRA™ Cutwork-nåle
• Rining i rammen
• Rotering i trin af 1°
• Monokrome eller fl erfarvede broderier
• Broderi-timer
• Redigering af farver
• Ændring af baggrundsfarven på broderiet
• Indlæsning af motiver i fl ere fi lformater
• Undertrådsposition med nem adgang

SYFUNKTIONER
• Udskiftelig overtransportør medfølger
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologi
• Ligesømsstingplade og sensor
• Funktionen Exclusive SEWING ADVISOR®

• Stor syfl ade
• Frihåndssyning med alle sømme
• Taperingsfunktion
• Start/stop-knap – sy uden fodpedalen
• Nålestop oppe/nede
• Fix- og stopfunktion
• Vandret og lodret spejlvending af motivet
• Kortvarig og permanent tilbagesyning
• Mønsterbegyndelse

SØMME
• 3D-sømme
• 7 mm stingbredde
• Sidevejs bevægelse – giver op til 54,6 mm brede sømme
• Mere end 1.100 sømme, herunder:
• Nyttesømme, 16 forskellige knaphulstyper, quiltesømme,
 Pyntesømme og 6 programmerbare alfabeter
• Perfekt balancerede knaphuller med knaphulsmåler
•  Personlige hukommelser. Gem dine sømme i "Mine sømme" – 

48 hukommelser
• 29 nålepositioner
• Stingpositionering

DESIGNER DIAMOND ROYALE™ MASKINEN 
LEVERES MED FØLGENDE TILBEHØR:

• 12 snap-on-trykfødder
• DESIGNER™ Royal Hoop (360 x 200 mm)
• DESIGNER™ Crown Hoop (260 x 200 mm)
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120 x 120 mm)
På www.husqvarnaviking.com kan du downloade software, som 
kan bruges til maskinkommunikation, organisering, oprettelse af 
broderiskrifttyper og meget mere.

Designet og konstrueret i Sverige

Besøg din nærmeste HUSQVARNA VIKING®-forhandler eller www.husqvarnaviking.com
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