Gå fra

God til
fantastisk sying

I N T E G R E RT E
HJELPEFUNKSJONER
NÅR DU TRENGER DET

Gled deg over komforten
ved moderne sying

STING FOR STING

INTEGRERTE HJELPEFUNKSJONER SOM HJELPER
DEG TIL Å OPPNÅ FLOTTE RESULTATER
MODERNE NYSKAPNING

Sy historien
om mitt liv

• Den unike EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologien registrerer og justerer etter alle stofftykkelser
automatisk og kontinuerlig mens du syr, slik at stoffmatingen blir jevn og perfekt. *
• Start/Stopp-tast – Begynn og/eller stopp å sy uten å bruke fotregulatoren. Passer godt til å sy rader med pyntesøm,
knapphull, til isying av knapper og spoling.
• Den automatiske trådkniven er svært tidsbesparende. Den kutter over- og undertråden automatisk. **
• Berøringsskjermen viser alle innstillingene dine, og det er enkelt å navigere på den. **

Jeg heter Sophie, jeg er gift og mor til to døtre. Jeg er også en syentusiast. Den kreative gnisten ble tent
tidlig, da bestemor lot meg få låne den elskede HUSQVARNA VIKING®-symaskinen hennes. Hun lærte
meg det grunnleggende, og jeg begynte å lage motiver av stoffrestene hennes.
Familien min og min lidenskap for sying henger nøye sammen, ettersom så mange av
syprosjektene og quiltearbeidene mine gjenspeiler den kjærligheten jeg har til familien min. Huset vårt
er alltid fullt av kreativ energi, og sying er en perfekt måte å få utløp for dette på, fordi det gir oss
alle en så sterk følelse av å prestere noe. Jeg elsker å sy ting som er moderne, men som samtidig har
minner og historie knyttet til seg. Derfor syr jeg ofte små biter av gamle stoffer fra min egen barndom
inn i kreasjonene mine. Det gjør dem enda mer dyrebare for meg.

• Trådspenning som justerer seg selv elektronisk angir automatisk den best egnede trådspenningen
for alle syteknikkene og stoffene du bruker. **

S TO R K A PA S I T E T
• Takket være undertrådsensoren stopper maskinen å sy og varsler deg når det er nesten tomt for undertråd. **
• Den store 8" (200 mm) sømoverflaten og den lange armen gjør det enkelt å sy store prosjekter.
• Med et stort antall vakre sømmer og 7 mm stingbredde kan du bruke kreativiteten din
på uendelig mange måter.

B R U K E R V E N N L I G KO M F O R T
• Exclusive SEWING ADVISOR®-funksjonen gir deg optimale symuligheter med
automatiske innstillinger.

For øyeblikket koser jeg meg med å lære døtrene mine å sy på OPAL™-symaskinen min.

• Tre LED-lamper reduserer skygger når du syr.

Det føles godt å kunne gi denne tradisjonen videre til neste generasjon. Jeg håper at de også,
* På 690Q-modellen.
** På 690Q- og 670-modellene.

etterhvert som de blir eldre, blir inspirert til å gi denne enestående hobbyen, som gir familien
vår så mye glede, en spesiell plass i livet sitt.

OPAL™ 690Q
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OPAL™ 670

www.husqvarnaviking.com

OPAL™ 650

www.husqvarnaviking.com
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Ved hjelp av trykkfotpresset kan du sy
på flortynne materialer uten problemer!
Du finner tips til hvordan du lager
lampeskjermen på OPAL™-symaskinen
på www.husqvarnaviking.com.

OPAL™ Sekskantquilt ble laget
med inspirasjon fra Jaybird Quilts
Science Fair-mønster.
Finn mønster og instruksjoner på
www.jaybirdquilts.com!

Registrer forskjellen
JEVN OG PERFEKT STOFFMATING PÅ ALLE
STOFFTYKKELSER.

Dyrebare øyeblikk
bevart i stoff
Du trenger ikke dykke langt inn i lappeteppenes eller quiltingens verden før du
får øye på sekskantene. Mønstrene har hatt denne sekssidige formen i hundrevis
av år. I dag er det imidlertid enklere å lage dem enn noen gang tidligere, takket
være de moderne symaskinene våre. Sophie har modernisert denne tradisjonelle
teknikken ved å bruke ensfarget grått stoff i mange av stykkene.
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OPAL™ Sekskantquilt er laget av en blanding
av ensfargede stoffer og stoffer med trykk.
Noen av stoffbitene er fra de gamle skjortene
til Sophies bestefar – personlige minner
kombinert med nye ting.

Trykk på Start/Stopp-tasten for å
begynne og/eller stoppe å sy uten

OPAL™ 690Q-symaskinen leveres med den utrolige
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologien, som
tidligere bare var tilgjengelig på de mer avanserte sy- og
brodermaskinene våre. Systemet registrerer og justerer
etter alle stofftykkelser automatisk, slik at stoffmatingen
blir jevn og perfekt. Når du berører fotregulatoren
eller trykker på en knapp, senker og hever EXCLUSIVE
SENSOR SYSTEM™ -teknologien trykkfoten automatisk.
Det er til og med en ekstra løft-stilling for å gi så stor
plass som mulig til å skyve tykke syprosjekter, for
eksempel quiltearbeider, lett under foten. Ved hjelp av
trykkfot lette-funksjonen registrerer maskinen tykkelsen
på stoffet når du stopper å sy med nålen nede, og hever
foten slik at den flyter over stoffet når du snur.

å bruke fotregulatoren. Passer
perfekt til lange stingrader.

www.husqvarnaviking.com
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Prikker til fest

PERFEKT FORMEDE KNAPPHULL.
HVER GANG.
Det kan være en stor utfordring å lage knapphull og
plassere dem riktig, men ikke med en OPAL™-symaskin!
Perfekt balanserte knapphull syr begge sidene av
knapphullet i samme retning for å lage jevne knapphull.
Alt i ett trinn.
Det er syv knapphullsstiler på symaskinene i OPALserien. Exclusive SEWING ADVISOR®-funksjonen velger
det knapphullet som passer best til stoffet du syr med.

TRÅDKNIVEN ER UTROLIG
TIDSBESPARENDE!
Med den automatiske trådkniven på OPAL™
690Q- og 670-symaskinene kan du med bare
ett trykk kutte over- og undertråden og dra
trådendene til undersiden av stoffet. Perfekt
hjelpefunksjon til alle typer sømarbeid.

Den røde og hvitprikkede kjolen
er laget med en rad knapper i ryggen
og kanter i kontrastfarger.
En liten søtnos!

MINDRE TID OG KREFTER – MER GLEDE
Ta i mot råd fra symaskinen!
Bare angi stofftypen og syteknikken du vil
bruke, så stiller Exclusive SEWING ADVISOR®funksjonen inn maskinen for deg umiddelbart.
Den velger egnet søm, stingbredde, stinglengde
og syhastighet. Den kommer også med
anbefalinger til andre innstillinger. OPAL™ 690Qog 670-symaskinene stiller også inn den best
egnede trådspenningen for deg, mens på OPAL™
650-symaskinen får du en anbefaling om dette.
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Den svarte og hvitprikkede kjolen er laget av et elastisk stoff og sydd med elastisk søm.

Kledd til fest
i prikkete
kjole!
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Å sy med
kjærlighet

Undertrådsensoren på HUSQVARNA VIKING® OPAL™
690Q- og 670-symaskinen stopper å sy og varsler
deg når undertråden er i ferd med å ta slutt.
Gode hjelpefunksjoner når du trenger det!

Trådspenningen som justerer seg
selv elektronisk på OPAL™ 690Q- og
670-symaskinene er helt automatisk – og
sørger for perfekte sømmer uansett hva
slags stoff og teknikk du bruker.
Praktisk og tidsbesparende!

STORT DISPLAY
OPAL™-symaskinene har et stort display. Trykk på valgknappene på berøringspanelet
eller gå gjennom sømmene med piltastene. Du finner alt du behøver å vite på det store,
opplyste displayet. OPAL™ 690Q- og 670-symaskinene har også en en brukervennlig
berøringsskjerm. Alle innstillinger, inkludert Exclusive SEWING ADVISOR®-funksjonen,
er tilgjengelig. Naviger ved hjelp av pekepinnen eller fingertuppen.
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Tre LED-lamper plassert over
nålområdet og sømoverflaten
sørger for godt lys når du skal sy.

Quiltearbeider gir rommet karakter –
det burde være minst ett lappeteppe i
ethvert hjem!
Instruksjoner om hvordan du lager det
flerfargede lappeteppet finner du på

Den personlige tekstetiketten ble laget

www.husqvarnaviking.com.

ved hjelp av en av de innebygde
skrifttypene for sying. Du kan
programmere og lagre personlige
søminnstillinger i Mine sømmer-

Hvert eneste
quiltearbeid forteller
en historie

Maskinens generøse utforming gir deg god plass
til å sy store syprosjekter. Det åpne området fra
siden av maskinen til nålen måler nesten 8" (200
mm). Perfekt til quiltearbeider og andre store
syprosjekter!
Med symaskinene fra HUSQVARNA VIKING® følger det
utallige typer tilbehør som er laget for å gjøre syingen
raskere, enklere og mer kreativ. Forlengelsesbordet som
er avbildet nedenfor, gjør for eksempel arbeidsområdet
betydelig større. Perfekt til quiltearbeider og andre store
prosjekter!

prosjekter. Du finner instruksjoner på www.husqvarnaviking.com

ENKELT Å HÅNDTERE STORE
SYPROSJEKTER

Denne fargerike Scotty Dog-puten er sydd av stoffrester fra andre

menyen.

SØMMER AV HØY KVALITET,
OPPTIL 7 MM BREDE, FOR
ENHVER TEKNIKK
Benytt deg av 208 sømmer, opptil 7 mm
brede, på OPAL™ 690Q-symaskinen,
200 sømmer på 670-symaskinen og
160 sømmer på 650-symaskinen –
deriblant nyttesømmer, quiltesømmer,
plattsømmer, tradisjonelle sømmer
og pyntesømmer. 690Q- og
670-symaskinene har fire skrifttyper for
sying og OPAL™ 650-symaskinen har
tre. Alle sømmene vises på innsiden av
lokket.
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Exclusive SENSOR SYSTEM™ -teknologi

•

–

–

Start/Stop-funksjon (sy uten fotregulatoren)

•

•

•

•
•
•
Berøringsskjerm

•
•
•
Berøringsskjerm

–
•
–
Display

Automatisk trådkniv
Exclusive SEWING ADVISOR®-funksjon
Undertrådsensor
Stor skjerm 3" (64 x 48 mm)
Trådspenning som justerer seg selv elektronisk

•

•

–

8” (200 mm)

8” (200 mm)

8” (200 mm)

Nytte- og pyntesømmer

208

200

160

Alle sømmer (inkludert sømmer, bokstaver, tegn osv)

565

557

420

4
•
12 minner, 240 sømmer

4
•
8 minner, 160 sømmer

3
•
4 minner, 80 sømmer

Berøringsskjerm

Berøringsskjerm

Knappevalg

•
29
10
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 mm
•
5 hastigheter
•

•
29
7
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 mm
•
5 hastigheter
•

•
29
7
7
•
•
•
•
•
•
–
–
–
•
•
7 mm
•
5 hastigheter
•

•

•

•

•
•
•
•
12
•
2
3
•
•
•

•
•
•
•
12
•
2
3
•
•
•

•
•
•
•
12
•
2
3
•
•
•

Stor sømoverflate

Programmerbare skrifttyper
LED-lamper på tre steder
Mine sømmer
FUNKSJONER FOR SYING:
Sømvalg
Sømmene vises på skjermen i full størrelse.
Nålstillinger
trykkføtter til å klikke på medfølger
Knapphullsstiler
Eksklusiv ett-trinns knapphullsfot
Perfekt balanserte knapphull
Program for isying av knapp
Fix-funksjon
Stopp-funksjon
Nålstopp oppe/nede
Automatisk avsmalning
Piktogramfunksjon
Speilvending i lengden
Speilvending sideveis
Juster stinglengde og -bredde
Stingbredde
Sikring av tvillingnål og sikring sømbredde
Elektronisk hastighetsregulator
Øyeblikkelig og fast tilbakesømstilling
FLERE FUNKSJONER:
Innebygd nålitræer
Spolen spoles gjennom nålen
Automatisk opphenting av undertråd
Elektronisk nåltrykk
Innstillingsmeny
Språk
Tilbehørsskuff som skyves på plass
Innebygde snellestifter
Trådkniver
Knutefri rotasjonskrok, permanent smurt
Deksel
Utformet og konstruert i Sverige

BLI MED I HUSQVARNA VIKING®-FAMILIEN!
Siden 1872 har HUSQVARNA VIKING® stått i spissen for nyskapende syfunksjoner. Vårt mål har alltid vært å spre syglede via eksklusiv komfort og
tidsbesparende, banebrytende funksjoner. Vi er kjent over hele verden for opplæring av høy kvalitet, inspirasjon og personlig service.
Velkommen til HUSQVARNA VIKING®-familien!

www.husqvarnaviking.com
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