
Innvendig

NYSKAPENDE



Nyskapninger  
som gir deg en  
ny opplevelse  
med overlock.

HUSQVARNA VIKING® 

HUSKYLOCK™-maskinene er 

nyskapende på alle måter,  

fra innside til utside.  

De er nyskapende med fokus  

på brukervennlighet og  

profesjonelle resultater.

Det viktigste av alt – du kommer  

til å bli imponert og inspirert av  

kraften og mulighetene til  

overlock-maskiner fra  

HUSQVARNA VIKING®.  

Tenk på alle mulighetene du har  

for å skape nye sømprosjekt.



Nyskapninger  
som gir deg en  
ny opplevelse  
med overlock.

og utvendig
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Kapasitet med rom for kreativitet

•	Det	store	sømområdet	gir	deg	mer	rom	til	store	prosjekter.**

•	Forlengelsesbordet	øker	sømflaten	og	gjør	stoffmatingen	enklere.**

•	Doble	LED-lamper	lyser	opp	sømområdet	og	gjør	det	enkelt	å	sy,	og	tar	
bort	belastningen	på	øynene.*

Komfort som gir deg profesjonelle resultater 

•	Den	eksklusive	SEWING	ADVISOR™	gir	deg	optimale	symuligheter.*

•	Itræingsguide-DVD	med	animerte	trinnvise	instruksjoner	for	træing	gjør	
det	enkelt	å	træ	maskinen.

•	Et	omfattende	informasjonssystem	gir	deg	mer	informasjon	om	hvordan	
du	bruker	hver	enkelt	søm.*

NysKapNiNger som gir deg en ny opplevelse med overlock

•	Det	store	grafiske	berøringsdisplayet	viser	den	valgte	sømmen	i	faktisk	
størrelse,	samt	andre	innstillinger.*

•	Praktfulle	nyttesømmer	og	dekorative	overlock-sømmer	gir	inspirasjon	 
til	en	uendelig	kreativitet.

* Kun på HUSKYLOCK™ s25.
** Kun på HUSKYLOCK™ s25 og s21.

DIN peRfeKTe pARTNeR
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De vakre klærne og interiørtekstilene er alt annet enn ordinære. Akkurat som HUSKYLOCK™-

maskinene er de nyskapende i alt fra de innvendige sømmene til de utvendige faldene.  

De kommer til å gi deg inspirasjon til å skape unike prosjekter som viser komforten og gleden 

over å eie en HUSKYLOCK™-overlock. Enten du er nybegynner eller er en erfaren entusiast,  

har HUSQVARNA VIKING®s overlock-serie den perfekte maskinen for deg.  

Din ideelle sypartner venter på deg.
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HUSKYLOCK™ s21 har 21 sømmer. HUSKYLOCK™ s15 har 15 sømmer.

HUSKYLOCK™ s25 har 25 sømmer.
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~ M U L I G H E T E R ~

God plass	 
   til storartede kreasjoner
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stort syområde 
–	Gjør	det	enkelt	å	sy	store	lappetepper,	interiørprosjekter	og	klær. 
Det store området til høyre for nålen på overlock-maskinene  

HUSKYLOCK™ s25 og s21 gir deg god plass til sømprosjekter. 

Et stort sømområde gjør stoffmatingen enklere og mer nøyaktig.  
Forlengelsesbordet som følger med HUSKYLOCK™  

s25 og s21 gir deg et stort arbeidsområde som er  

praktisk når du syr store sømprosjekter.
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doBle led-lamper 

–	Gjør	træing	og	sying	enklere. 
De doble LED-lampene på HUSKYLOCK™ s25 lyser  

opp sømområdet og gjør det enkelt å se stoffer og  

tråder i alle farger, når som helst på dagen.

Du finner søminstruksjoner  
for HUSKYLOCK™-blusen,  

-vesten og -beltet på  
www.husqvarnaviking.com
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~ K O M F O R T ~

Slapp	av	
 med moderne teknologi
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Du finner søminstruksjoner  
for HUSKYLOCK™-toppen  

og -shortsen på  
www.husqvarnaviking.com

Behagelige tøfler med overlock-søm. Topp med nydelige overlock-bieser og  
broderte stropper.

Strikkekurv med dekorativ overlock-søm og 
lommer til strikkepinner.
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seWing advisor™ 

–	Raskt	og	enkelt.	Ingen	gjetninger!

Den eksklusive SEWING ADVISOR™-funksjonen på 

HUSKYLOCK™ s25-maskinen angir umiddelbart beste 

stinglengde, differensialmating og trådspenning for den 

valgte sømmen, og anbefaler nåler med mer, for best 

mulig resultat. Bare oppgi hvilken type stoff du bruker, 

så endres innstillingene automatisk. 

dvd med itræingsveiledning 

–	Træ	maskinen	raskt	og	enkelt. 
Sett DVD-en med itræingsveiledningen for HUSKYLOCK™ 

inn i datamaskinen. Animasjons-DVD-en med trinnvise 

instruksjoner viser deg hvordan du trær maskinen på en 

rask og enkel måte.

utvidet informasjonssystem

–	Detaljert	informasjon	med	et	tastetrykk.

Det utvidede informasjonssystemet på HUSKYLOCK™ s25-

maskinen har tre kategorier – Bruk, Tips og Stoff.  

Det gir deg mer informasjon om hvordan du bruker hver 

søm, tips om hvordan du oppnår profesjonelle resultater, 

samt stoffanbefalinger.  
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Overlock-sømmene ser så profesjonelle ut at du vil bli fristet til 
å bruke vrangen som rettside.
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~ N Y S K A P N I N G ~

Opplev gleden ved  

    en	perfekt	finish
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grafisk Berøringsskjerm 

–	Se	sømmen,	i	faktisk	størrelse,	og	eventuelle	justeringer	før	du	syr. 
Den grafiske berøringsskjermen på HUSKYLOCK™ s25-maskinen er en 

virkelig nyskapning, som vil gjøre overlock-syingen mye enklere. Den 

viser gjeldende innstillinger og syinformasjon. Bare trykk på skjermen  

for å velge sømmer og innstillinger.

vakre sømmer

–	Gi	syprosjektet	en	profesjonell	finish	med	dekorative	detaljer. 
Klipp, sy, kast over eller dekorer en mengde ulike stoffer på halve tiden! 

På alle tre HUSKYLOCK™-maskinene kan du bruke 3 og 4 tråder når du 

syr og kaster over. Bruk sømmer med to tråder til kanting av tynne  

stoffer. På HUSKYLOCK™ s25- og s21-maskinen kan du bruke kjedesøm 

og coverstitch (6 mm og 3 mm) til konstruksjon og falding.  

 HUSKYLOCK™ s25-maskinen har også en 5-tråds sikkerhetssøm,  

industristandarden som brukes til ferdigsydde plagg.

2-tråds bred flatlocksøm 
Til å sy sammen elastiske stoffer med en dekorativ 
effekt, enten med flatlock-siden eller med  
stige sømsiden ut.

smal kant med to tråder 
Brukes til kanting av tynne stoffer.

2-tråds overlock-søm for kanting, 
bred 
Dekorativ finish til klær og interiør. 

2-tråds overlock, smal  
Til å kaste over ett enkelt lag med tynne til 
medium tykke stoffer.

2-tråds overlock, bred 
Til å kaste over ett enkelt lag med tynne til  
medium tykke stoffer.

rullekant med to tråder 
Til kanting av tynne stoffer. Gir en pen finish til 
silkeskjerf, puterysjer og servietter.

2-tråds overlock-søm for kanting, 
smal 
Gir en nydelig finish til tynne stoffer.

2-tråds overlock-sømmer

3-tråds flatlock, smal 
Til å sy sammen elastiske stoffer med en dekorativ effekt, 
enten med flatlockrettsiden eller med den omvendte 
flatlocksiden. 

3-tråds flatlock, bred 
Til å sy sammen elastiske stoffer med en dekorativ effekt, 
med flatlockrettsiden eller med den omvendte flatlocksiden 
ut.  

smal kant med tre tråder 
Til kanting av tynne stoffer. Gir en pen finish til silkeskjerf, 
puterysjer og servietter. . 

rullekant med tre tråder 
Til kanting av tynne stoffer. Gir en pen finish til 
silkeskjerf, puterysjer og servietter. 

3-tråds overlock til elastiske stoffer 
Brukes til å sy ekstra elastiske stoffer.

3-tråds overlock, bred 
Til å sy to lag med elastisk stoff eller kaste over ett 
enkelt lag med tynne til medium tykke stoffer.

3-tråds overlock, smal 
Til å sy to lag med elastisk stoff eller kaste over ett 
enkelt lag med tynt stoff.

3-tråds overlock-søm for  
kanting, bred * 
Brukes til å avslutte kanter på tynne stoffer. 

3-tråds overlock-søm for kanting, 
smal * 
Brukes til å avslutte kanter på tynne stoffer.

3-tråds overlock-sømmer
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HUSKYLOCK™-maskiner	syr	en	
søm,	kaster	over	og	klipper	bort	
overflødig	stoff,	alt	i	på	én	gang.	
Raskt	og	jevnt!

Sy	en	coverstitch	for	å	lage	 
profesjonelle	falder,	f.eks.	på	 
barneklær.

forhåndprogrammerte søminnstillinger 
-	De	automatiske	innstillingene	på	HUSKYLOCK™	 
s25-	og	s21-maskinene	gjør	testsying	unødvendig.	 
Velg sømprogram, så stiller maskinen automatisk  

inn den beste trådspenningen for deg. Du behøver  

ikke gjette deg frem. 
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4- og 5-tråds overlock-sømmer

4-tråds overlock 
Till alle sømmer som skal være elastiske eller gi etter,
for eksempel halskanter, sidesømmer, ermer osv.

4-tråds sikkerhetssøm, bred ** 
Til å sy sammen med en forsterket søm og kaste  
over samtidig.

4-tråds sikkerhetssøm, smal **  
Til å sy sammen med en forsterket søm og kaste  
over samtidig. 

5-tråds sikkerhetssøm, smal *  
Til å sy sammen med en forsterket søm og kaste  
over samtidig. 

5-tråds sikkerhetssøm, bred *  
Til å sy sammen med en forsterket søm og kaste 
over samtidig. 

* Bare overlock-maskinen HUSKYLOCK™ s25.
** Bare overlock-maskinene HUSKYLOCK™ s25 og s21.

kjedesøm ** 
Til alle typer sying, for eksempel konstruksjon, 
falding og stikninger.

coverstitch, smal **  
Brukes til å sy falder på elastiske stoffer, og til å sy 
dekorative effekter på alle typer stoffer.

coverstitch, bred **  
Brukes til å sy falder på elastiske stoffer, og til å sy 
dekorative effekter på alle typer stoffer.

coverstitch, trippel **  
Brukes til å sy falder på elastiske stoffer og deko-
rative effekter på alle typer stoffer.

kjedesøm og coverstitch

Du finner syinstruksjoner 
for HUSKYLOCK™-

barnegensere på  
www.husqvarnaviking.com
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huskylock™ s25 huskylock™ s21 huskylock™ s15

Stikk innom din lokale HuSquarna Viking®-forhandler!

Tråder 5, 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2

Sømmer 25 21 15

Stor grafisk berøringsskjerm ●

SEwiNg ADviSOr™ ●

Utvidet informasjonssystem ●

Flere språk ●

Forhåndsprogrammerte søminnstillinger ● ●

Coverstitch (3 mm, 6 mm og trippel) ● ●

Kjedesøm ● ●

Enkelt å bytte fra overlock-sømmer til coverstitch ● ●

Stort syområde ● ●

Forlengelsesbord ● ●

Lys Doble LED-lys Lyspære Lyspære

Universaltrykkfot ● ● ●

Trykkføtter til å klikke på ● ● ●

Trykkføtter (ekstrautstyr) ● ● ●

Justerbare innstillinger ● ● ●

innebygd trådspenning og fargekodede  
itræingsruter

● ● ●

Elektronisk nåltrykk ● ● ●

Syhastigheter 5 2 1

Sting/minutt 1100 1100 1200

Minner ●

Siste søm ●

Spenningsutløser ● ●

Friarm ●

Differensialmating Automatisk Manuell Manuell

itræings-DvD ● ● ●

Ekstra trykkfothøyde ● ● ●

Sikkerhetsbryter ● ● ●

Flyttbar øvre kniv ● ● ●

innebygd to-trådsomformer ● ● ●

Trådkutter ● ● ●

Linjal ● ● ●

innebygd, forlenget bærehåndtak ● ● ●

Avfallskurv ● ● ●

huskylock™ s25
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