Skift fra

god til
suveræn syning

I n d b y g g e t a s s i s ta n c e , n å r d u h a r b ru g f o r d e t

“

Historien om den
kreative mor
Jeg hedder Sofi e og er mor til to
med en travl hverdag.
For mig er en sydag en god dag.
Jeg voksede op med et skab fyldt med kjoler,
som min bedstemor syede til mig.
Min kreative lyst blev tændt, da min bedstemor

lod mig låne hendes elskede HUSQVARNA VIKING®-symaskine.
Hun lærte mig det grundlæggende,
og jeg begyndte at lave mønstre ud af hendes stofrester.
Inden min bedstemor døde, gav hun mig sin

”

symaskine og sine opaløreringe, som hun havde haft på hver eneste dag,
så længe jeg kan huske. Det er nogle dejlige minder.

Det fik mig virkelig til at smile, da jeg så HUSQVARNA VIKING® OPAL™ symaskinen i butikken! Jeg er henrykt over at kunne lære
mine døtre at sy på den.

Indbygget assistance, som hjælper dig med at opnå
fantastiske syresultater
Hvis du syr på en mekanisk maskine eller en ældre computerstyret model, går du glip af fordelene ved moderne
teknologi. Vores computerstyrede OPAL™-symaskiner er ekstra effektive med en masse indbygget assistance, som
gør syningen bedre! Lad din Husqvarna Viking® OPAL™-symaskine fokusere på at levere de bedste resultater,
mens du slapper af og fokuserer på at nyde syningen!

Moderne innovation
•
•
•
•

Touchskærmen er let at navigere rundt i og viser alle dine indstillinger.*
Den automatiske trådkniv sparer virkelig tid. Den klipper automatisk over- og undertråden.*
Undertrådssensoren advarer dig, når undertråden er ved at slippe op.*  
Den elektroniske selvjusterende trådspænding indstiller automatisk den bedste spænding til alle dine
syteknikker og stoftyper.*

Store muligheder
• Den 200 mm store syflade og den lange arm gør det let at sy store projekter.
• Der er 4 indbyggede skrifttyper (3 på Opal™ 650-symaskinen) til at personliggøre, sy mærkater til og
datere dine syprojekter.
• Programmér og gem dine personlige sømindstillinger i menuen "Mine sømme".
• Op til 200 smukke sømme, som giver uendelige kreative muligheder, herunder en sømbredde på 7 mm.
• De perfekt balancerede knaphuller (PBB) og den eksklusive knaphulsmåler syr automatisk perfekte
knaphuller i én arbejdsgang.

Brugervenlig bekvemmelighed
•
•
•
•

Funktionen Exclusive SEWING ADVISOR® optimerer syningen med automatiske indstillinger.
3 LED-lys reducerer skyggerne, når du syr.
Den indbyggede nåletråder gør det utrolig nemt at tråde maskinen.
Programmet til isyning af knapper gør det let at sy knapper på med maskinen!
* HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670-maskinen.

www.husqvarnaviking.com
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Sofies køkken
Der er så meget, du kan sy og
anvende i køkkenet eller bruge
som gaver – forklæder, grydelapper,
tehætter, dækkeservietter, håndklæder, gardiner, grillhandsker, hætter
til køkkenapparater og meget mere.
Gå ind på vores hjemmeside
www.husqvarnaviking.com
for at få inspiration!

MINDRE TID OG ANSTRENGELSE –
MERE GLÆDE
Få nogle råd fra din symaskine! Du skal bare
indtaste stoftype og syteknik, så indstiller
funktionen Exclusive SEWING ADVISOR®
med det samme maskinen til dig. Den
vælger den bedste søm, stingbredde,
stinglængde og syhastighed og giver
anbefalinger til andre indstillinger.
HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670-symaskinen
indstiller også den bedste trådspænding for dig,
hvorimod den anbefales på OPAL™ 650. Det er
ligesom at have en indbygget assistent!

Stort grafisk display
OPAL™-symaskinen har et grafisk display. Du kan trykke på valgknapperne på touchpanelet
eller rulle igennem sømmene med navigationspilene. Alt det, du skal vide, vises på det store,
oplyste, grafiske display. OPAL™ 670 har også en brugervenlig touchskærm. Du har adgang
til alle dine indstillinger, herunder funktionen Exclusive SEWING ADVISOR®. Du skal bare
bruge pegepinden eller din fingerspids til at navigere med.
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"Sy
stressen
væk!"

KVALITETSSØMME MED EN BREDDE PÅ OP TIL 7 MM TIL ALLE TEKNIKKER
Nyd 200 forskellige sømme med en bredde på op til 7 mm på OPAL™ 670-symaskinen og
160 sømme på OPAL™ 650-symaskinen – herunder nytte-, quilte-, satin-, heirloom- og
pyntesømme samt indbyggede knaphuller. Model 670 har 4 syskrifttyper (3 på Opal™ 650).
Alle sømme er vist på indersiden af låget.  

www.husqvarnaviking.com
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Den rød- og hvidprikkede kjole er lavet med flotte detaljer som f.eks.
en smuk række knapper og paspolering i en kontrastfarve.
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Vellykkede knaphuller
hver gang
Det kan være en udfordring at
placere knaphullerne og sy dem,
men ikke med en OPAL™-symaskine!
Med systemet til perfekt balancerede
knaphuller sys begge sider af knaphullet i samme retning, hvilket giver
perfekt balancerede knaphuller. Der
er endda syv forskellige knaphuller
at vælge imellem. Funktionen
Exclusive SEWING ADVISOR® vælger
det bedste knaphul til den anvendte
stoftype og stoftykkelse.

www.husqvarnaviking.com

Sofies
dagligstue
Lidt sjov charme er det perfekte touch
til dagligstuen. Og der er ikke noget,
der er så godt som glæden ved at se
dine børn lege sammen i tøj, som du
har syet specielt til dem.
Du kan finde vejledningen til syning
af skotskterrierpuden på OPAL™
på www.husqvarnaviking.com.

Den farverige skotskterrier-pude er syet af stofrester
fra andre syprojekter.

Med den automatiske trådkniv på
HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670symaskinen kan du med ét tryk klippe
over- og undertråden og trække trådenderne ned på stoffets underside.
Det er perfekt assistance, når du syr
en række knaphuller!

"Når du syr,
kan du virkelig
forvandle huset til
et hjem"

www.husqvarnaviking.com
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Sofies soveværelse
Quilte giver rummet så meget karakter
– alle hjem burde have mindst én! De
er gode til at holde sig varm under på
en kold nat.
Du kan finde vejledningen til syning
af flerfarvede quilt på
www.husqvarnaviking.com.

"En familie er et
kludetæppe af
kærlighed"
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www.husqvarnaviking.com

Den personlige quiltelabel er
syet med en af de indbyggede
skrifttyper. Du kan programmere og gemme personlige
sømindstillinger i menuen
"Mine sømme".

Undertrådssensoren på HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670symaskinen standser med at sy og advarer dig, når undertråden
er ved at slippe op. God assistance, når du har brug for den!

Det er let at håndtere store syprojekter
Den store symaskine har masser af plads til syning og til stof.
Det store, åbne område fra siden af maskinen til nålen måler
ca. 200 mm. Perfekt til quilte og andre store syprojekter!

www.husqvarnaviking.com
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"God fornøjelse
med syningen!"

Den søde, sort- og hvidprikkede kjole er lavet af strækstof. Enhver piges drøm!

"Så meget stof,
så lidt tid!"

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

HUSQVARNA VIKING®
har en masse tilbehør, der
er designet til at gøre
syningen hurtigere, lettere
og mere professionel. Du
kan finde det hele i
tilbehørskataloget på
www.husqvarnaviking.com!
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Stribet indkøbstaske
med sløjfe
Denne smarte indkøbstaske er altid nyttig, uanset om
du skal hen på kontoret, på stranden eller på indkøb.
Lav den i stribet stof med store kontraster for at få en
trendy stil, og vend striberne i forskellige retninger.
Gør den endnu mere personlig ved at tilføje en unikt
designet mærkat.
Taskens størrelse er omkring 38 x 36 cm.
Det skal du bruge
• Stribet stof til tasken og sløjfen
50 cm x 145 cm
• Stof til foret
• Stofrester til mærkaten
• Robuste kanvasstropper til skulderstopperne
• Sytråd
Klipning af stoffet
Der er medtaget et sømrum på 1 cm i alle mål.
Sort- og hvidstribet stof
Taske:
• 1 stykke på 40 x 90 cm
Sløjfe:
• 1 stykke på 30 x 27 cm
• 1 stykke på 9 x 15 cm
• 1 stykke på 40 x 18 cm
Fór:
• 2 stykker på 40 x 6 cm
(til den øverste del af foret)
Stof til foret
• 1 stykke fór på 40 x 72 cm
Mærkat
• Stofrester i matchende farver.

Du kan finde hele syvejledningen på
www.husqvarnaviking.com

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!

www.husqvarnaviking.com
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HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670

HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 650

Exclusive Sewing Advisor®
Displaytype
Sømvalg
Nytte- og pyntesømme
Knaphulstyper
Programmerbare skrifttyper
Antal sømme (inkl. sømme, bogstaver, tegn osv.)
Menuen Mine sømme
Automatisk trådkniv
Elektronisk selvjusterende trådspænding
Lyssystem
Syfunktioner:
Nålepositioner
'Snap-on'-trykfødder medfølger
Eksklusiv knaphulsmåler
Perfekt balancerede knaphuller (PBB).
Program til isyning af knap
Automatisk tapering
Pictogram-funktion
Undertrådssensor
Lodret spejlvending
Vandret spejlvending
Justering af sting; længde, bredde
Stingbredde
Sikker dobbeltnål og sikker stingbredde
Funktionen Fix
Stop-funktion
Nålestop oppe/nede
Elektronisk hastighedskontrol
Kortvarig og permanent tilbagesyning
Start/stop-funktion (syning uden fodpedal)
Sømmene på skærmen i naturlig størrelse

Ja
Monokrom touchskærm, 64 x 48 mm
Touchskærm
200
7 + snørehul + program til isyning af knap

Ja
Monokromt grafisk display, 64 x 48 mm
Knapper til sømvalg
160
7 + snørehul + program til isyning af knap

4: Brush Line, Block, Cyrillic, Hiragana

3: Block, Cyrillic, Hiragana

557

420

8 faste hukommelser, 160 sømme i alt

4 faste hukommelser, 80 sømme i alt

Ja

–

Ja
LED-lys x 3

–
LED-lys x 3

29
6
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
7 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
5 hastigheder
Ja
Ja
Ja

29
6
Ja
Ja
Ja
–
–
–
–
Ja
Ja
7 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
5 hastigheder
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
200 mm
40 mm på begge sider af nålen
Ja
12
Ja
2
3
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
200 mm
40 mm på begge sider af nålen
Ja
12
Ja
2
3
Ja
Ja
Ja

Flere funktioner:
Indbygget nåletråder
Undertrådsspoling fra nålen
Automatisk opsamling af undertråden
Elektronisk nålekraft
Stor syflade
Udvidet dobbelt stingplade med styrelinjer
Indstillingsmenu
Sprog
Tilbehørsæske, som kan skubbes på
Indbyggede trådrulleholdere
Trådknive
Blokeringsfri griber med permanent smøring
Hårdt kuffertlåg
Designet og konstrueret i Sverige

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