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Gør indtryk!



22

Gør indtryk!
Lad det ene føre det andet med sig.

Det ideelle tidspunkt er inde til at forvandle det ordinære 
til noget helt ekstraordinært. PFAFF®  sy- 
og broderimaskinen byder på en række imponerende 
funktioner og kreative muligheder samt et utroligt udvalg af 
broderimotiver. Lad det ene føre det andet med sig, når du 
kombinerer motiver og forvandler dem til en uendelig række 
af forbløffende kreationer med kalejdoskopiske effekter. 
Det eneste, du skal gøre for at få det maksimale udbytte 
af den eksklusive teknologi i PFAFF®  sy- og 
broderimaskinen, er at slippe din individualitet og kreativitet fri.  
Er du klar til at gøre indtryk?

www.pfaff.com
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Rummelig. Oplyst. Præcis.
Det er det, PFAFF®-brandet står for. Oplev en ny frihed, 
når du syr. Mærk, hvor genial og ligetil den mest 
moderne teknologi er, og få mere perfekte resultater 
end nogensinde før.

Bed om at få en personlig demonstration hos 
den nærmeste autoriserede PFAFF®-forhandler.  
En oplevelse, du aldrig vil glemme.

Det hele handler om 
perfektion.

Sy perfekte sømme på alle stoftyper med 
det eksklusive originale IDT™-system med 

indbygget overtransportør fra PFAFF®. 
Quilteentusiasters hemmelige våben, når de 

skal lave perfekte sammensyninger.

Læs mere på side 8.

Gør et endnu større 
indtryk!

Du kan lave din nye arbejdsflade 
om til det største broderiområde 

på markedet og opleve glæden ved 
at lave broderier i ubegrænsede 

størrelser.

Læs mere på side 8.



44

Gør indtryk
med ubegrænsede muligheder for at skabe dine egne, 
personlige broderimotiver.

Spejlvend dine idéer i motiverne

Med funktionen Basic Shape Creator™ kan du skabe nye 
kreationer med små broderier og sømme, og du kan lave 
dine helt egne mønstre med kalejdoskopiske effekter på 
dine sy- og broderiprojekter. Alle disse motivelementer kan 
derefter kombineres til nye og unikke mønstre, som igen 
kan spejlvendes til et hav af forskellige stiltyper, indviklede 
broderimotiver og unikke kalejdoskopiske kreationer. 

270 førsteklasses broderimotiver er indbygget i PFAFF® 
 sy- og broderimaskinen sammen med tre smukke 

broderialfabeter, som hver især findes i tre forskellige 
størrelser. Skab dine egne motiver med funktionen Basic 
Shape Creator™. Du vil blive forbløffet over mulighederne 
og over, hvor nemt det er at ændre disse motiver, så de på 
en helt unik måde afspejler dine egne idéer.
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Med funktionen PFAFF® Stitch Creator™ 
kan du designe dine egne sømme 
eller redigere maskinens indbyggede 
sømme. Følg hvert eneste trin på PFAFF® 
creative™-farvetouchskærmen. Du har 
ubegrænsede muligheder for at variere 
udseendet.

Udforsk kunsten at sy.
PFAFF®  sy- og broderimaskinen har et meget stort 
udvalg af indbyggede sømme, der kun venter på dig, og som om 
det ikke skulle være nok, kan du såmænd også lave dine egne!

PFAFF®  sy- og broderimaskinen 
har 480 indbyggede sømme, der alle er 
designede til at fascinere og inspirere, 
herunder et specialudvalg af førsteklasses 
PFAFF® 9-mm-sømme og Maxi-sømme op 
til 48 mm i bredden – unikke dekorative 
effekter, der sys perfekt.

Eksperimentér 
med PFAFF® Stitch 
Creator™-funktionen 
– du vil elske 
resultaterne.

TIPS OG RÅD
til den kalejdoskopiske 
buksedragt på www.pfaff.com
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Gør indtryk
med broderier i ubegrænsede størrelser og en helt utrolig nøjagtighed.

Precise Positioning.  
Når som helst. 
Hvor som helst.
Med funktionen Precise Positioning kan du 
placere hvert enkelt broderimotiv nøjagtigt på 
det sted, hvor du vil have det. Den gør det 
også nemt at sammensætte broderier i flere 
opspændinger, og broderierne kan dermed få 
ubegrænset størrelse. En supersmart funktion til 
ekstra store broderier som f.eks. dette quiltede 
sengetæppe eller til store vægtæpper.

PFAFF®  sy- og broderimaskinen 
har også et ekstra stort broderiområde, der 
understøtter rammestørrelsen 360 x350 mm 
(ekstraudstyr). Det er det største broderiområde 
på markedet i dag*.

TIPS OG RÅD
til den kalejdoskopiske 
lampeskærm på www.pfaff.com

TIPS OG RÅD
til den kalejdoskopiske pude 
på www.pfaff.com

*Med større broderienhed.
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3. Cutwork-broderier

De smukke blomstermotiver på 
lampeskærmen er lavet med cutwork-
broderier. Sofistikeret blikfang, som 
er perfekt syet. Du kan finde flere 
broderimotiver med cutwork og 
andre teknikker på www.pfaff.com.

5. Perfektion er nøgleordet for 
den ægte quilteentusiast

Perfekt sammensyning i alle stoftyper 
er kun begyndelsen, når du bruger 
det originale IDT™-system med 
indbygget overtransportør fra 
PFAFF®. På denne model kan du 
også vælge mellem tre forskellige 
frihåndstilstande og flere forskellige 
quiltebroderier, der er klar til dit 
næste mesterværk.

4. Pyntesømme og tapering.

Med pyntesømmene på PFAFF® 
 sy- og broderimaskinen 

kan du skabe de mest fantastiske 
dekorative detaljer. Leg med 
taperingseffekterne eksempelvis ved  
gradvist at øge eller mindske 
bredden i begyndelsen og/eller 
slutningen af en søm.

6. Design din egen quiltelabel!

Giv dine projekter den der lille 
ekstrafinesse ved at kombinere 
dit navn med 9-mm-pyntesømme 
og Maxi-sømme. Når du føler 
dig endnu mere inspireret, kan du 
programmere forskellige sømme i 
helt nye kombinationer.

Eksklusivt fra PFAFF®!

2. Lag-på-lag-sømme
Med lag-på-lag-sømmene 

kan du sy smukke pyntesømme 
i to farver. 

Skab elegante borter og smukke 
detaljer med disse sømme, hvor 

stingene sys parvis oven på 
hinanden.  

Patentanmeldt.

TIPS OG RÅD
til den kalejdoskopiske 
quilt på www.pfaff.com

Eksklusivt fra PFAFF®!

1. Båndsømme
Sy sømmønstre på dine bånd, 
og få fantastiske dekorative 

detaljer med 3D-effekt!
Med de medfølgende 

båndsømme kan du give 
dit projekt en virkelig 

opsigtsvækkende effekt. Du skal 
blot starte maskinen, hvorefter 
den automatisk stopper, når 

båndet skal foldes. 
Patentanmeldt.



8

 

Gør indtryk
med en af de mest spændende sy- og broderimaskiner på markedet.

Større område, større 

broderier.
PFAFF®  sy- og broderima-
skinen leveres med en ramme, som 
giver det ekstra store broderiom-

råde på 360 x 200 mm. Med 
rammen creative™ Grand Dream 

Hoop (ekstraudstyr) får du mulighed 
for at arbejde med det allerstør-
ste broderiområde, der findes 
på markedet – 360 x 350 mm. 

Perfekt til brodering af dine unikke, 
personlige kreationer i  

en enkelt rammeopspænding*.

*Med større broderienhed.

Øget broderihastighed. 
Din PFAFF®  sy- og broderi-
maskine kan brodere hurtigere end 
nogensinde før. Med 30 % højere 

broderihastighed** kan du færdiggøre 
dine broderier hurtigere, samtidig med 
at du får den kvalitet og præcision, 

som du forventer. 

**Gennemsnit versus creative performance™ sy- og 
broderimaskinen. Den gennemsnitlige hastighed varierer 

afhængigt af ramme og broderitype.

Det originale IDT™-system fra 

PFAFF®. I mere end 45 år.
Det tidstestede originale IDT™-system 

fra PFAFF® og avanceret sensorteknologi 
sikrer den optimale stoftransport, 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 fat i og transpor-
tere små stykker stof, hvilket sikrer maksimal 
præcision og professionelle resultater. Din 
PFAFF®  sy- og broderimaskine går 

ubesværet fra et enkelt lag til flere lag og kan 
uden problemer sy hen over uhåndterlige sam-

mensyninger.
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Gør din syoplevelse bedre.

Du kan vælge mellem mange forskel-
lige trykfødder, så du har mulighed for 
at gå i kast med et hvilket som helst 
projekt!

1. Ny creative™ farvetouchskærm 
med en moderne og tydelig 
grafisk brugergrænseflade.

Den brede visningsvinkel på 180º 
sikrer optimalt overblik fra alle sider. 
Det intuitive design er nemt at forstå. 
Du kan se sømmene i deres faktiske 
størrelse og broderimotiverne i deres 
rigtige farve på den tydelige skærm 
med høj opløsning – som har klare 
farver og høj lysintensitet, hvilket gi-
ver maksimal præcision og bruger-
venlighed.

2. Belysning.

Optimerede, klare lysdioder oply-
ser hele syområdet uden skygge-
dannelse.
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Gør indtryk
ved at udvide din maskines muligheder.

Bliv opdateret!

Du kan sørge for, at din PFAFF® 
 sy- og broderimaskine 

altid er opdateret. Du skal 
blot downloade den seneste 
opdatering fra internettet!

Broderisoftware.
Hvis din store lidenskab er at brodere og 
lave skræddersyede løsninger, så vil vores 
broderisoftware, der er den bedste i klassen, 
tryllebinde dig og stimulere hver eneste af 
dine sanser. Kun din fantasi sætter grænser, 
når du broderer dine drømme med PFAFF®-
broderisoftwaren til pc og TruEmbroidery™-
softwaren til Mac®-computere.
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Det originale IDT™-system – indbygget overtransportør kun fra PFAFF® i mere 
end 45 år! En eksklusiv PFAFF®-funktion, som sikrer fuldstændig jævn stoftransport både 
fra oven og fra neden, og som giver perfekte sømme på alle stoftyper.

Funktionen Stitch Creator™  – Med denne funktion kan du lave nye 9-mm-
sømme eller redigere indbyggede sømme og få ubegrænsede kreative muligheder.

Unikke nye PFAFF®-syteknikker:  
Disse sømme, der er udviklet eksklusivt til PFAFF® sy- og broderimaskinerne, vil give dig 
endnu flere muligheder for at være kreativ. Patentanmeldt.

•  Båndsømme – nyhed! Du kan give dine dekorative syninger et flerdimensionelt 
præg med de flotte båndsømme. Smalle bånd og pynteeffekter væves ind i disse 
specialsømme, mens du syr. 

•  Lag-på-lag-sømme – Sy flotte pyntesømme i to farver. Lag-på-lag-sømmene består af 
par, som skal sys oven på hinanden!

480 sømme – herunder mange forskellige 9-mm-pyntesømme og Maxi-sømme med 
en bredde på op til 48 mm. Du kan kombinere og/eller redigere dine sømme, så du 
får endnu flere kreative muligheder. Alle sømme, inklusive knaphuller, kan broderes 
i rammen. Du kan også oprette og brodere de flotteste taperede kombinationer i 
rammen.

PFAFF®-tilbehør medfølger samt et bredt udvalg af det tilbehør, 
der fås som ekstraudstyr, herunder IDT™-trykfødder – 11 forskellige 
trykfødder medfølger til alle dine basisbehov, og meget af ekstraudstyret fra det 
originale PFAFF®-trykfodssystem kan vælges og være med til at gøre syoplevelsen 
endnu bedre.

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

Start/stop – Sy uden fodpedalen: Gør det nemt at sy lange sømme, bruge frihånd-
steknikken og brodere.

Nålestop oppe/nede – Nålen kan indstilles til at stoppe oppe eller nede i stoffet, 
når du skal dreje stoffet, sy applikationer m.m.

Frihåndstilstande – Maskinen har tre frihåndstilstande: til quiltning, trådmaling 
eller stopning. Vælg den bedst egnede tilstand til den teknik, du vil bruge.

creative signature™-syprogrammer:
•  Tapering på alle 9-mm-pyntesømme – Du kan lave en tapering i begyndelsen og/

eller i slutningen af en søm. Kun fantasien sætter grænser for de mange måder, 
du kan ændre taperingsvinklen på. Du kan også brodere skønne taperinger i 
broderirammen.

•  Patchworkprogram – Sy din søm, og PFAFF®  creative performance™ sy- 
og broderimaskinen husker sømmens længde, så den samme længde kan gentages 
igen og igen. Kan bruges til specialeffekter, både når du syr med nyttesømme og 
med pyntesømme.

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

• Spejlvend sømme – Spejlvender sømmen vandret og/eller lodret, så du får endnu 
flere kreative 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 stinglængden ved 
at styre afstanden mellem stingpunkterne.

Stort broderiområde – PFAFF®  sy- og broderimaskinen har de 
største broderiområdet på markedet – op til 360 x 350 mm. Du kan brodere dine 
egne unikke, personlige kreationer i én ramme. På visse markeder fås en mindre 
broderienhed. Kontakt den lokale forhandler.

Funktionen Basic Shape Creator™ – Med denne funktion kan du kombinere 
pyntesømme eller broderielementer med det samme og skabe helt unikke borter 
og motiver. Du kan vælge mellem en række forskellige markante former, der alle er 
integreret i maskinen, som f.eks.: stjerner og blomster. 

Precise positioning – Med denne funktion er det muligt at placere et broderimotiv 
nøjagtig på det sted, hvor du vil have det. Og det er nemt at sammensætte flere 
rammebroderier, som dermed kan få ubegrænset størrelse.

Øget broderihastighed – Nu kan din PFAFF®  sy- og broderimaskine 
brodere hurtigere end nogensinde før. Med 30 % højere broderihastighed1 kan du 
færdiggøre dine broderier hurtigere, samtidig med at du får den kvalitet og præcision, 
som du forventer. 
1 På en gennemsnitsmaskine versus creative performance™ sy- og broderimaskinen. Den gennemsnitlige 

hastighed varierer afhængigt af ramme og broderitype.

270 fantastiske broderimotiver – Din PFAFF®  sy- og 
broderimaskine rummer forskellige specielle broderiteknikker. De indbyggede 
broderimotiver er opdelt i tre forskellige kategorier: maskinmotiver, minimotiver og 
quiltemotiver.

Klip hoppesting – Klipper automatisk hoppesting i broderiet og trækker trådene 
ned på undersiden.

creative signature™-broderiprogrammer: 
•  Spejlvending – Spejlvend motiver vandret og/eller lodret for at få endnu flere 

muligheder.

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

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

•  Multivalg og Gruppering – Gør det muligt at vælge ét eller mange motiver til redigering.

•  Broderistingseditor – Gør det muligt at justere en søm eller en kombination, efter at 
du har indlæst den i broderitilstand.

•  Farveredigering – Skift trådfarver i motivet direkte på skærmen.

•  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 fløjlsstof med luv 
eller andre stoffer, som du ikke vil spænde i ramme. To muligheder: Du kan ri rundt i 
rammen eller rundt om motivet.

Tre indbyggede broderiskrifttyper – Fås i 3 forskellige størrelser og 
inkluderer store bogstaver, små bogstaver, tal og symboler.

AutoSave aktuel tilstand – Maskinen kan indstilles til regelmæssigt at gemme 
antal broderisting og position og til automatisk at gemme dine ændringer, så du kan 
fortsætte broderiet på et senere tidspunkt, eller hvis du må lukke ned som følge af 
strømafbrydelse.

Fortryd/Annuller Fortryd i broderiredigeringen – En praktisk funktion, 
når du laver broderikombinationer.

Opbevaringsrum – Et praktisk opbevaringsrum, der er integreret i broderien-
heden, til opbevaring af spoler og tilbehør, så du har tingene lige ved hånden*.

Program til visning og organisering af motiver – Du kan organisere 
motivfiler på din computer, ændre motiver til billedfiler, udskrive kataloger m.m.  
Kan downloades gratis fra www.pfaff.com/machine updates.

Ny creative™-farvetouchskærm med en moderne og tydelig grafisk 
brugergrænseflade – Den brede visningsvinkel sikrer godt overblik fra alle 
vinkler. Det intuitive layout er nemt at forstå. Du kan se sømmene i deres faktiske 
størrelse og broderimotiverne i deres rigtige farve på det tydelige display med høj 
opløsning – som nu har klarere farver og højere lysintensitet, hvilket giver maksimal 
præcision og brugervenlighed.

Stor syflade – PFAFF®  sy- og broderimaskinen er det perfekte valg for 
alle, der elsker at quilte, sy boligtekstiler eller modetøj – kort sagt alle med skabertrang. 
Syområdet til højre for nålen er ekstra stort til syning af store mængder af stof eller 
pladevat.

LED-lys – Optimerede klare lys oplyser hele arbejdsområdet uden skygger.

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

Elektronisk knæløft – Hæver trykfoden med en nem bevægelse, så du kan 
holde hænderne på stoffet.

Pauseskærm med startskærmbillede – Startskærmbilledet vises som 
pauseskærmbillede 10 minutter efter, at du sidst har trykket på skærmen.

Separat motor til spoling af undertråd – Du kan nemt og hurtigt spole en 
undertrådsspole, mens du syr eller broderer – uden at du skal tråde maskinen om.

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

Trådklip – Klipper automatisk over- og undertråden over og trækker trådenderne ned 
på undersiden af stoffet.

Knapmåler – Ved hjælp af knapmåleren på låget kan du måle knappen og derefter 
indstille knaphullets størrelse. Når du har gjort det, kan du sy så mange knaphuller, du 
har behov for, og de bliver fuldstændig nøjagtige.

Klemfri griber, som forhindrer blokering – Tråd kan ikke sætte sig fast i 
området omkring undertråden.

System med hurtighjælp og alfabetisk indekshjælp – Tryk på ikonet 
for hurtighjælp for at få vist oplysninger med det samme, eller brug indekshjælp, hvis 
du har brug for flere oplysninger om de indbyggede funktioner.

Hastighedsområder – Når du justerer hastigheden, husker PFAFF®  
sy- og broderimaskinen din foretrukne indstilling.

Personlige filer – Gem dine personlige sømme, kombinationer eller motiver i en 
mappe, så du kan finde dem igen, når du har brug for dem.

Gem dine personlige indstillinger i symaskinen – Gem dit navn i 
PFAFF®  sy- og broderimaskinen, vælg sprog, vælg din foretrukne startsøm, 
dine personlige lyde, gem dine foretrukne sømme og indstillinger osv.

To indbyggede tilbehørsæsker – Store æsker, så du kan opbevare dit tilbehør 
lige ved hånden. Æskerne har aftagelige rum til trykfødder og undertrådsspoler. 

Kan opdateres – Via internettet.

SYFUNKTIONER BRODERIFUNKTIONER MASKINFUNKTIONER

Du kan finde en mere udførlig liste 
over funktioner og fordele på PFAFF®-

webstedet på www.pfaff.com.*Med større broderienhed.
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www.pfaff.com

Gå på online opdagelse 
i PFAFF®'s verden
På PFAFF®'s websted www.pfaff.com kan du 
få mere at vide om denne maskine og dens 
teknologi og dermed supplere din erfaring inden 
for syning og brodering. Du kan finde flere 
oplysninger om broderimotiver og få adgang til 
et helt utroligt stort udvalg af mønstre og motiver, 
der alle er arrangeret efter typer og temaer. 
Webstedet er også en kæmpe inspirationskilde 
og et sted, hvor du kan lære om specialteknikker.

Log på www.myembroideries.com, hvis du gerne 
vil have en helt unik broderioplevelse. Gå på 
opdagelse i vores kæmpe udvalg af broderier, som 
du kan købe, og aflæg kunstgalleriet et besøg.

© 2014 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysninger er korrekte på trykketidspunktet. Trykt i Tyskland på miljøvenligt papir. Patenter, der beskytter dette produkt, er anført på en mærkat, som sidder under symaskinen.

PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (billede), SHAPE CREATOR, TRUEMBROIDERY, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR, CREATIVE PERFORMANCE og CREATIVE er varemærker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc.
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Tilbehør til enhver lejlighed.

Med det store udvalg af tilbehør kan du få endnu 
flere muligheder med din PFAFF®  sy- og 
broderimaskine. Du kan f.eks. bruge rammen 
creative™ Metal Hoop til nem og hurtig brodering 
på konfektionssyet tøj eller fine stoffer. Gør den i 
forvejen store ramme endnu større med rammen 
creative™ Grand Dream Hoop, som med et 
broderiområde på 360 x 350 mm* er den største 
ramme på markedet. 

Du finder vores store udvalg af trykfødder og 
tilbehør, som kan give dig endnu flere muligheder, 
når du syr, quilter og broderer, på www.pfaff.com.

*Med større broderienhed.

Din PFAFF®-forhandler


