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Ta turen innom din HUSQVARNA VIKING®-forhandler: 

Flere funksjoner
Koffert som besKytter  
sy masKinen:
•	 Sett	på	kofferten	og	du	er	klar	til	å	dra.	

Strømledningen	og	fotregulatoren	får	du	
plass	til	inni	kofferten.

•	 Beskytter	symaskinen	og	holder	den	fri	 
for	støv.

HUSQVARNA VIKING® tryKKføtter 
til å KliKKe på som medfølger:
•	 Tilbehørssettet	inneholder	seks	

 HUSQVARNA VIKING®-trykkføtter,	
spoler,	skrutrekker,	sømspretter,	én	pakke	
nåler	og	en	kantlinjal.

•	 Ha	tilbehøret	lett	for	hånden	med	den	
innebygde	tilbehørsskuffen.

stort UtValg Valgfritt  
tilbehør fra HUSQVARNA VIKING® 
tilgjengelig:
Hvis	du	ønsker	mer	informasjon,	kan	du	ta	
turen	innom	din	lokale	forhandler	eller	gå	til	
www.husqvarnaviking.com.

Dra av gårde og kos deg med din nye H ICLASS ™100Q-symaskin! 

Sy stikninger på en ny måte! Gå til 

www.husqvarnaviking.com for å finne 

instruksjoner for syprosjektene.

1.1.

Invisible Zipper Foot 412 68 70-45   
An invisible zipper is always inserted before stitching the garment seam. The Invisible Zipper Foot has two grooves underneath the foot to accommodate the zipper coils and hold them in place as you stitch.  

  

Interchangeable Dual Feed  920 21 90-96 
The Interchangeable Dual Feed Foot with changeable presser feet is designed to feed layers of fabric and/or batting evenly. It is perfect for quilting, sewing velvet,  stretch fabrics, imitation leathers and fabrics   need precise pattern matching.  

 
Changeable Quilters Guide Foot 
413 15 55-45 

 Use the Changeable Quilter’s Guide Foot when stitching in the ditch along a seam line. The foot has guidelines to make it easy to accurately turn corners for ¼ (6mm) or 1/8 (3mm) seams. 

Open Toe Free Motion Spring Foot 
413 03 76-46  

 
The Open Toe Free Motion Spring Foot gives clear visibility when doing free motion quilting or embroidery. Because of the open front, you can easily do stippling or follow a design in the fabric. The spring action keeps the fabric from lifting with the needle as the stitch is being formed 

which helps eliminate thread breakage with specialty or 
heavier threads. 

Mini Piping Foot     413 18 30-45

Insert package piping into seams and edges for a tailored finish. Cover cord with fabric for specialty piping. The clear view allows you to see the piping placement and see exactly where you are stitching and enables you to see the first row of stitching and adjust your needle position to 
stitch next to the original row. Straight stitch, length 2.5. 

 
Changeable 1/4” Guide Foot413 23 83-45 

 
Use the Changeable ¼” Guide Foot for straight stitch and hand look quilt stitch. The guide will help you keep ¼” (6mm) distance. 

 
  

Changeable Open Toe Foot  413 23 78-45

Use the Changeable Open Toe Foot when sewing Satin stitch applique, Taper stitches and Decorative stitches. The tunnel on the underside of the foot feeds smoothly and the open front gives greater visibility and a great overview of the stitches.
Quilter’s Presser Feet Kit  413 03 53-02

Content: Dual Feed Foot with Guide, Open Toe Stippling Foot, Clear 1/4” Piecing Foot with Guide.Everything you need to get started with quilting.
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   Optional presserfeet for  



 

Fin  å  tA  meD  på  reiSen 

Lett, bærbar og full av tidsbesparende funksjoner!  

HICLASS™ 100Q-symaskinen fra HUSQVARNA VIKING®  

er ideell for bruk på reise og i undervisning.



La oss komme i gang med noe nydelig!

Ser	du	etter	e
n	praktisk,	kom

pakt	og	lett	sy
maskin	som	

du	kan	bruke	
på	reise	og	i	u

ndervisning?	E
ller	er	du	en	

nybegynner	so
m	vil	ha	en	tre

ndy	stil	og	mu
ligheten	til	å	 

gi	syprosjekten
e	dine	et	pers

onlig	preg?	De
n	nye	sy-

maskinen HICLASS™ 100Q fra HUSQVARNA VIKING® 

passer	perfekt
	til	deg!	



noen ganger ønsker 

du bare å ta frem 

maskinen og sy.

Bruk dekorsømmer i favorittfargene 

din for å lage denne nydelige vesken!

Sy stikninger med nydelige 

resultater og lag applikasjoner 

med en nydelig finish! 

La oss komme i gang med noe nydelig!

Velkommen til HUSQVARNA 
VIKING®-serien	og	til	våre	svenske	
normer	for	kapasitet,	komfort	og	
nyskapning	i	verdensklasse.	

Kreativ	kapasitet:
•	 Datastyrt	symaskin	med	funksjoner	som	sparer	
deg	tid	og	gjør	det	enkelt	å	sy.	

•	 20	innebygde	sømmer,	deriblant	quilte-,	nytte-	 
og	dekorsømmer,	i	tillegg	til	to	ettrinns	knapphull	
som	passer	svært	godt	til	kreative	prosjekter.	
Juster	stingbredden	opp	til	7	mm.

•	 Justerbart	trykkfotpress	gjør	det	mulig	for	deg	 
å	sy	på	alle	typer	stoff	med	perfekt	resultat.

•	 Den	justerbare	trådspenningen	er	lett	å	justere	
for	spesialtråder	og	spesialteknikker.

Moderne komfort:
•	 Kompakt	og	lett	med	sine	7	kg	–	perfekt	til	 
reiser	og	undervisning.

•	 Med	Start/Stop-knappen	kan	du	sy	 
uten	fot	regulatoren.	

•	 Med	hastighetsregulatoren	kan	du	enkelt	justere	
hastigheten	og	ha	større	kontroll.

•	 Nålestopp	oppe/nede	angir	at	nålen	skal	stoppe	
oppe	eller	nede	når	du	endrer	syretning,	syr	 
applikasjoner	eller	skal	sy	nøyaktige	sømmer.

•	 Ekstra	høyt	trykkfotløft	hever	trykkfoten	til	 
høyeste	posisjon,	slik	at	du	uten	problemer	kan	
legge	tykke	stoffer	og	flere	lag	under	trykkfoten.

•	 Innebygd	nålitræer	gjør	itræing	enkelt.
•	 Transportørspaken	gjør	det	enkelt	å	senke	 
transportørene	når	du	syr	stiplinger,	frihåndssøm	
og	ved	isying	av	knapper.

Inspirerende	nyskapning:
•		Spar	tid	med	enkelt	sømvalg!	Stinglengden	og	
-bredden	stilles	inn	automatisk.	Innstillingene	kan	
endres	raskt	slik	at	de	passer	til	stoffet	og	teknikken	
du	bruker.

•	 Den	praktiske	FIX-funksjonen	stopper	sømmen	
umiddelbart,	fester	tråden	og	lager	en	pen	avslutning	
på	dekorative	sømmer.


