
creative™
  3.0

Udfordr  
din  

fantasi!

Per fection starts here.TM



www.pfaff.com

 I  2

"Jeg søger altid efter inspiration, nye færdigheder, som jeg skal 
lære, og muligheder for at udtrykke min egen personlige stil. Jeg 
har brug for en symaskine, som opfylder mine nuværende behov, 
og som også kan udvide mine kreative muligheder fremover. Jeg 
elsker brodering og alle de uendelige muligheder, det giver. Min 
perfekte maskine er PFAFF®  – Udfordr din fantasi!"
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Præcis

Stor! Broderirammen creative™ Elite Hoop (260 x 200 mm) til store broderier og creative™  
120 Square Hoop (120 x 120 mm) til mindre broderier er inkluderet i maskinen.
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EKSTRAVAGANCE
i alle detaljer

1  I  IMPoNErENDE – Mere end 150 eksklusive motiver er inkluderet i maskinen. Et utroligt stort udvalg af smukke PFAFF®-broderimotiver, herunder specialteknikker som f.eks. garndekorationer, 
Thread VelvetTM-teknikken og cutwork, venter på at blive opdaget af dig. Besøg din autoriserede PFAFF®-forhandler, eller se dem online på www.myembroideries.com. 2  I  oPFINDSoMME 
tEKNIKKEr – Ét motivelement, som fortolkes på flere måder, giver interessante effekter – et udfyldt broderi, en broderet applikation, en fin blonde eller en relieffremhævet stofstruktur. Virkelig 
alsidig. Imponerende flot. 3  I  trE - FrIHÅNDSFUNKtIoNEr til udsøgt trådmaling og frihåndsquiltning.

Find syvejledningen til denne eksklusive quilt 
på www.pfaff.com
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PlAdS
til enestående idéer

"Det sofistikerede design af PFAFF®  tiltaler 
min stilsans. Maskinens avancerede funktioner får 
designeren frem i mig. Alt det, jeg laver, er unikt – helt 
ned til mindste detalje. Uanset hvor min fantasi fører 
mig hen, er resultaterne altid perfekte!"

4  I  IMPoNErENDE PErFEKtIoN! Fejlfrit broderet og perfekt placeret takket være Basic Precise Positioning. 5  I  rUMMElIg! Den veldesignede form giver 
utrolig god plads til store stofmængder. En syflade på 250 mm til højre for nålen er en helt utrolig stor fordel, når du syr og quilter. 6  I  EKStrAUDStyr! Du 
kan montere forlængerbordet og få en dobbelt så stor syflade. 7 I  oPlySt! Optimerede, klare LED-lys oplyser hele arbejdsfladen uden skyggedannelse. 
8  I  SMArt! Et enkelt tryk med PFAFF®-pegepinden får det hele til at ske.

Genial og intuitiv!
PFAFF® 
-touchskærmen i farver

Du kan se alt det, du laver. Den tydelige 
skærm med høj opløsning viser sømme 
i deres naturlige størrelse og broderimotiver 
i ægte farver.

Du kan tilpasse og kombinere motiver direkte 
på skærmen og placere dem på den måde, 
du ønsker. 

Den brugervenlige grænseflade guider dig 
let igennem processen med letforståelige 
ikoner. Den centralt placerede skærm  
giver god synlighed fra forskellige vinkler.
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Oplev alle de fantastiske funktioner på PFAFF® creative™ 
3.0 sy- og broderimaskinen på www.pfaff.com, og besøg 
din autoriserede PFAFF®-forhandler for at få en personlig 
demonstration! 

SøMKoMBINAtIoNEr – 
Kombiner forskellige sømme, og sy 
dem i én arbejdsgang igen og igen. 
Tilføj dit navn med et af de smukke 
alfabeter. 

FrIHÅNDSSyNINg  
Vælg en af de 3 frihåndstilstande, 
og maskinen indstilles til quiltning 
og smukt frihåndsbroderi.

PFAFF®'s Stitch 
Creator™-funktion. 
Denne funktion er unik 
– Design dine egne 
9-mm-sømme, eller rediger 
indbyggede sømme. Følg 
hver eneste trin på PFAFF® 
creative™-touchskærmen 
i farver. Du har 
ubegrænsede muligheder 
for at variere udseendet.

DE FINEStE BroDErEDE BloNDEr
Inkluderet i din PFAFF® creative™ 3.0 sy- 
og broderimaskine.  
Find flere PFAFF®-blondekollektioner på 
www.myembroideries.com og hos din 
autoriserede PFAFF®-forhandler. 

Find tips og idéer til denne eksklusive 
kjole på www.pfaff.com

tAPErINg på alle 9-mm-
sømme – Du kan gradvist øge 
eller reducere bredden i starten 
og/eller slutningen af en hvilken 
som helst søm. 

Det gennemtestede originale PFAFF® IDT™-
system kombineret med en højtudviklet 
sensorteknologi gør, at du får den optimale 
stoffremføring, som du forventer, uanset stoftype. 

Alt bliver, hvor det skal. Tynde stoffer og 
silkestoffer rynker ikke, og striber og tern matcher 
perfekt. Det er nemt at sy buede sømme, og det er 
nærmest ikke nødvendigt at bruge knappenåle.  

Det originale IDT™-system kan på enestående 
vis gribe og fremføre selv små stofstykker, hvilket 
sikrer maksimal præcision og professionelle 
resultater. Din PFAFF® creative™ 3.0 sy- og 
broderimaskine går ubesværet fra et enkelt 
stoflag til flere stoflag og kan uden problemer 
sy hen over kraftige sømme.

Perfekt fremføring af 
stoffet – mere præcist 
end nogensinde før

Et fascinerende udvalg venter 
bare på at blive opdaget af dig.

Et IMPoNErENDE UDvAlg 
AF SøMME

Et bredt udvalg af flotte 
sømme, herunder 
nyttesømme, perfekte 
knaphuller, de 
originale PFAFF® 

9-mm-sømme af 
høj kvalitet, korssting, 

hulsømme, quiltesømme og 
meget mere, venter på dig.

 som du vil elske!
PRæCiSioN
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SYFUNKTIONER 

Funktionen Exclusive Stitch Creator™ – Med denne funktion 
kan du lave nye 9-mm-sømme eller redigere indbyggede sømme og få 
ubegrænsede kreative muligheder.
Det originale IDT™-system – Integreret overtransportør kun fra PFAFF® i 
mere end 40 år! Fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

Optimeret fremføring – Funktionen er forbedret, så du får bedre 
kontrol, når du syr gennem tykke lag eller skal sy små stykker sammen.

Stor syflade – PFAFF®creative™ 3.0  sy- og broderimaskinen er det 
perfekte valg for alle, der elsker at quilte, sy boligtekstiler eller modetøj – 
kort sagt til alle med skabertrang. Syområdet til højre for nålen er ekstra 
stort til syning af store mængder af stof eller pladevat.
Mere end 250 sømme – Bliv imponeret over det fascinerende udvalg 
af PFAFF®'s 9-mm-sømme af høj kvalitet, som du kan bruge til flotte og 
perfekt syede udsmykninger.
4 indbyggede skrifttyper – Vælg en skrifttype, som sætter dit helt 
eget personlige præg på dine projekter.

creative signature™-syprogrammer:

•	 	Tapering	på	alle	9-mm-pyntesømme	–	Du	kan	lave	en	tapering	i	starten	
og/eller slutningen af en hvilken som helst søm og vælge blandt mange 
forskellige vinkler, som giver dig ubegrænsede muligheder,

•			Patchwork-program	–	Brug	patchwork-programmet	til	at	huske	sømmens	
længde, så den samme længde kan gentages igen og igen. Dette kan 
bruges i forbindelse med både nytte- og pyntesømme.

•			Enkeltmønsterprogram	–	Indstil	det	nøjagtige	antal	sting	eller	gentagelser	
af sting, du vil sy.

•	 	Spejlvend	sømme	–	Spejlvend	sømmen	vandret	og/eller	lodret	for	at	få	
endnu flere muligheder.

•	 	Stingpositionering	–	Flytter	hele	sømmen	mod	højre	eller	venstre	og	gør	
det nemt at justere pyntesømme ind efter hinanden.

•	 	Stingtæthed	–	Tætheden	kan	øges	eller	mindskes	uden	at	påvirke	
mønsterlængden ved at styre afstanden mellem stingpunkterne.

Automatisk trykfodsløft – Hæver trykfoden med det samme, når nålen 
indstilles til at stoppe nede og/eller i slutningen af en søm efter trådklip.

Frihåndstilstande – Maskinen har tre frihåndstilstande: til quiltning, 
"trådmaling" eller stopning. Vælg den bedst egnede tilstand til den teknik, 
du vil bruge.
Nålestop oppe/nede – Nålen kan indstilles til at stoppe oppe eller 
nede i stoffet, når du skal dreje stoffet, sy applikationer m.m.

Sensormatic-knaphul – Knaphulsstolper sys i samme retning og giver 
dermed en nøjagtig stingkvalitet.

Start/Stop – Sy uden fodpedalen. Det gør det nemt at sy lange sømme, 
frihåndssyning og knaphuller.

37 nålepositioner – Til præcis placering af din ligesøm.

Sikker stingbredde – Begrænser stingbredden på ligesøm med nålen i 
midterposition ved syning med ligesømsfoden for at undgå, at nålen knækker.

Genstart af søm – Ved tryk på denne knap genoptages syningen i 
begyndelsen af en søm eller en kombination, uden at du skal genindstille 
de særlige indstillinger, du har lavet.
Øjeblikkelig hæftning – Når du trykker på denne knap, hæfter 
maskinen automatisk i slutningen af en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes. 

Ekstra trykfødder medfølger – 8 forskellige trykfødder til alle dine 
grundlæggende behov.

BRODERIFUNKTIONER

Tilpasning af broderimotiver på skærmen – Du kan let 
kombinere flere motiver direkte på skærmen. 

Indbyggede motiver og broderiskrifttyper samt 
hukommelse til at gemme kombinationerne i – 157 fantastiske 
broderimotiver og 2 broderiskrifttyper – hver i tre forskellige størrelser – 
er gemt i maskinens hukommelse. Der er masser af plads til, at du også 
kan gemme dine personlige kreationer og få let adgang til dem. 

Stort broderiområde – Broder motiver på op til 260 x 200 mm.

Basic Precise Positioning – Du kan let placere motivet på et bestemt 
punkt på stoffet. 

creative signature™-broderiprogrammer:

•			Spejlvending	–	Spejlvend	motivet	vandret	og/eller	lodret	for	at	få	endnu	
flere muligheder.

•		Rotering	–	Roter	i	trin	af	1°	for	at	opnå	præcise	justeringer.

•			Skalering	af	broderimotivet	–	Forstør	eller	reducer	motiver	uden	at	ændre	
antallet af sting.

•			Monokrom	–	Sy	et	hvilket	som	helst	motiv	i	en	enkelt	farve	uden	farvestop.

•			Rining	i	rammen	–	Med	denne	funktion	kan	du	ri	stoffet	fast	til	
et stabiliserende materiale, der allerede er fastspændt i rammen. Også 
praktisk til strikstoffer eller andre stoffer, som du ikke vil spænde i rammen.

Klipning af hoppesting– Klipper automatisk hoppesting i broderiet og 
trækker trådene om på bagsiden.

Mulighed for at zoome ind på broderiet – Gør det nemt at 
foretage præcise tilpasninger på PFAFF® creative™-touchskærmen i farver.

Rammepositioner – Flyt rammen til den korrekte position for at skifte 
undertråd, klippe hoppesting, klippe en applikation til eller finde midten 
af motivet.

Broderirammer inkluderet – Der følger to rammer med maskinen:  
creative™	120	SQUARE	HOOP	(120	x	120),	creative™	ELITE	HOOP	
(260 x	200).

QuickFont-program – Brug din computer og QuickFont-programmet til 
at skabe broderiskrifttyper ud fra en hvilken som helst TrueType®-skrifttype.

Program til visning og organisering af motiver – Du kan 
organisere motivfiler på din computer, ændre motiver til billedfiler, udskrive 
kataloger m.m.

MASKINFUNKTIONER

Touchskærmen i farver på PFAFF® creative™ 3.0  er fantastisk! – 
Den tydelige skærm med høj opløsning viser sømme i deres naturlige størrelse 
og broderimotiver i deres rigtige farver. Det intuitive layout er nemt at forstå.
LED-lys – Optimerede klare lys oplyser hele arbejdsområdet uden 
skygger.

Over- og undertrådssensorer – Advarer dig, når under- eller 
overtråden er ved at slippe op.

Trådklip – Klipper automatisk over- og undertråden over og trækker 
trådenderne om på bagsiden af stoffet.

System med hurtig hjælp– Tryk på ikonet for hurtighjælp for at få vist 
oplysninger med det samme.

Hastighed – Juster syhastigheden – så husker PFAFF® creative™ 3.0  sy- og 
broderimaskinen din foretrukne indstilling, indtil du slukker for den.

Personlig menu – Gem dine personlige sømme og kombinationer 
i en mappe, så du kan finde dem igen, når du har brug for dem.

Indbygget holder til pegepennen! – Så har du altid pegepennen 
lige ved hånden.

Kan opdateres – Download den seneste programversion fra internettet, 
og opdatér hurtigt maskinen med en USB-nøgle. 

Sprog – Vælg mellem forskellige sprog i indstillingsmenuen. Sørg for, 
at din PFAFF® creative™ 3.0  taler samme sprog som dig.

Det perfekte valg til quilteentusiaster!
Stort syområde, patchwork-program,  

IDT™-system, frihåndstilstande  
og meget mere.
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© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysninger er korrekte på trykketidspunktet. Trykt i Sverige på miljøvenligt papir. Patenter, der beskytter dette produkt, er anført på en mærkat, som sidder under symaskinen.  

PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (billede), THREAD VELVET, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR og CREATIVE er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Få ubegrænsede muligheder at lege med. Design dine egne broderier, brug eksisterende broderier i nye kombinationer og få 
vist flere motiver og specielle effekter på rigtigt tøj. Juster og personliggør motiver, tilføj monogrammer og brug specialteknikker.  
Du kan finde flere oplysninger på www.pfaff.com eller hos din autoriserede PFAFF®-forhandler.

Oplev PFAFF®'s broderisystem, og lav dine egne broderimotiver!

PFAFF® har et imponerende sortiment 
af trykfødder og tilbehør, der kan gøre 
din sy-, quilte- og broderioplevelse endnu 
bedre. Se vores udvalg af trykfødder, 
broderirammer, broderisoftware, 
quiltetilbehør m.m. på www.pfaff.com

Oplev mere i PFAFF®'s online 
tilbehørskatalog på www.pfaff.com

dette er kun begyndelsen! 
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Din PFAFF®-forhandler:


