
Värien taikaa
Muistojen aikaa
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Käyttäjäystävällinen
•	 Elävä	interaktiivinen	värikosketusnäyttö*	auttaa	navigoimaan	eri	ompelu-	ja	

ohjelmointi-ikkunoissa.	Näyttö	on	oikea	aarre	tämän	hintaluokan	koneissa.

•	 Suoraommel	onnistuu	moitteettomammin	kuin	koskaan,	sillä	käytössä	on	
suoraommelpistolevy	ja	anturitekniikka*.	

•	 Kaikki	ompeleet	voi	toteuttaa	myös	vapaaompeleina.	

noKKela KäyttömuKavuus
•	 AINUTLAATUINEN	SENSOR	SYSTEM™	tuntee	automaattisesti	ommeltavan	

kankaan	paksuuden	ja	takaa	täydellisen	syötön.

•	 Ainutlaatuinen	SEWING	ADVISOR™	tekee	salamannopeasti	kaikki	säädöt.

•	 Automaattinen	langankatkaisu	katkaisee	langat	napin	painalluksella.

•	 Kaikissa	ompeleissa	ja	tekniikoissa	on	automaattinen	langankireys.

erityisen osaava
•	 Sivusyöttöompeleet*	ovat	entistä	leveämpiä	ja	näyttävämpiä.	

•	 Neulan	oikealla	puolella	oleva	suuri	tila	takaa	vaivattoman	ompelun.

•	 Satoja	7	mm:n	ompeleita,	erikoisompeleita	ja	jopa	viisi	fonttityyliä.

Rakas harrastus (ompelu!)  
rakkaiden kanssa!

”Yksi suuri tilkkutyö. Kolme upeaa tyynyä. Ihastuttavat kaitaliinat.  

Persoonalliset kupinsuojukset (kuusi kappaletta). Ja tähtipaita  

kuopukselle.

Suvun naiset kokoontuvat vuosittain ompelemaan yhdessä  

ja viettämään mukavaa viikonloppua. Oli todella hauskaa! Ei ihme,  

että nämä tapahtumat kuuluvat rakkaimpiin muistoihimme. Rakas 

harrastus läheisten ihmisten kanssa... voiko mukavampaa olla?

Olemme kunnianhimoisia ompelunharrastajia jahaluamme  

toteuttaa monenlaisia haaveita ja ideoita. Tänä vuonna (ja monina 

seuraavina) tarjolla on uudet HUSQVARNA VIKING® SAPPHIRE™ - 

ompelukoneet. Erityiskiitos kuuluu aikaa säästäville ominaisuuksille, 

joiden ansiosta saamme paljon aikaan lyhyessä ajassa.

Iloisen ompeluviikonlopun jälkeen menimme kotiin mukana ihania 

muistoja rakkaimman harrastuksemme parissa. Viikonlopun ikähaitari oli 

15–75. Olemme ylpeitä voidessamme kuulua Andersonin perheeseen, HUSQVARNA 

VIKING -ompelijoiden joukkoon!” 
Rakkaita muistoja!

*	SAPPHIRE™ 960Q
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“Kun haluat keskittyä 
itse ompeluun, on upeaa 
löytää tarvitsemasi 
aputoiminnot 
suoraan edestäsi!”

ainutlaatuinen sensor system™
Voit	 laskea	 ja	 nostaa	 paininjalan	 automaatti-	
sesti	 napauttamalla	 jalkasäädintä	 tai	 painamalla	
nappia.	Paininjalan	puristus	mukautuu	automaatti-	
sesti	kankaan	paksuuteen	–tuloksena	on	aina	yhtä	
tasainen	syöttö.	Tarjolla	on	myös	lisänosto	paksuja	
ompelutöitä	 varten,	 jolloin	 esimerkiksi	 tilkkutyöt	
on	 helppo	 työntää	 paininjalan	 alle.	 Paininjalan	
puristus	 tuntee	 kankaan	 paksuuden,	 ja	 työtä	 on		
helppo	kääntää.

elävät värit - aina!
SAPPHIRE™	 960Q	 -ompelukoneessa	 on	 helppokäyt-
töinen	korkean	 resoluution	värikosketusnäyttö.	Aktivoi	
muovineulalla	haluamasi	toiminto	tai	ommel.	Saat	myös	
haluamaasi	 tietoa	napin	painalluksella.	Värit	esitetään	
näytöllä	voimakkaan	kontrastisina,	joten	eri	ompelu-	ja	
ohjelmointinäytöillä	on	vaivatonta	navigoida.

SAPPHIRE™	930	-ompelukoneessa	on	graafinen	näyttö.	
Voit	 painaa	 kosketuspaneelin	 valintapainikkeita	 tai		
siirtyä	ompeleesta	toiseen	nuolilla.	

anna ompeluKoneesi opastaa! 
Valitse	 kangastyyppi	 ja	 ompelutekniikka,	 niin		
SEWING	ADVISOR™	 tekee	kaikki	 säädöt	automaatti-	
sesti.	Se	valitsee	parhaan	ompeleen,	ommelleveyden,	
tikin	 pituuden,	 ompelunopeuden	 ja	 langankireyden.	
Saat	myös	paininjalkaa	 sekä	 neulatyyppiä	 ja	 -kokoa	
koskevat	suositukset.	Ainutlaatuinen	SEWING	ADVISOR™	
tarjoaa	käyttöösi	kuin	ylimääräisen	käsiparin!

lanGanKireyttä ei tarvitse säätää
Valitsetpa	minä	ompeleen	ja	kankaan	tahansa,	sopivin	
langankireys	säädetään	automaattisesti.	Yhtä	helppoa	
on	muuttaa	asetuksia	tarvittaessa	itse.

Automaattinen langan-
katkaisu katkaisee langat 
ja vetää langanpäät 
nurjalle. 

Vinkki: Verkkosivulla www.husqvarnaviking.com 
voit perehtyä kaitaliinojen ompeluun.

Et tarvitse saksia, vain  

painallus, ja langat  

katkaistaan!

Valittavana satoja ompeleita! Ihastuttavat tikatut kaitaliinat! 

Action Shot!
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suuriaKin ompelutöitä on helppo Käsitellä
Avara	muotoilu	tarjoaa	paljon	tilaa	ompelulle	ja	kankaille.	Koneen		
rungosta	neulaan	on	noin	250	mm.	Erinomainen	tilkkutöiden	ja	muiden	
suurten	kohteiden	ompelussa!	Saat	lisämukavuutta	ja	suuremman		
ompelutilan	käyttämällä	lisätarvikkeena	saatava	lisätasoa.

alalanKa ei pääse  
KosKaan loppumaan.
Kun	alalanka	on	loppumassa,	
SAPPHIRE™		-ompelukone		
pysähtyy	ja	antaa	äänimerkin.	

Sisäänrakennettu	opastus		
aina	tarvittaessa!

”Olemme kaikki osallistuneet 
tilkkutyön suunnitteluun ja  
ompeluun. SAPPHIRE™

		

-ompelukoneiden ansiosta  
kaikki sujuu niin paljon 
helpommin. Myös keskiosan  
applikointi ja kiemuratikkaus 
sujuivat näppärästi.”

täyDellinen suoraommel 
Suoraommelpistolevyn	ansiosta	suoraommel	on	
entistäkin	täydellisempi.	Kun	se	on	kiinni	koneessa,	
kone	siirtyy	automaattisesti	suoraommeltilaan	
(malli	960Q).	

leveämmät ja Kauniimmat ompeleet
Satojen	7	mm:n	ompeleiden	lisäksi	SAPPHIRE™	960Q		
-ompelukoneessa	on	sivusyöttö,	joka	mahdollistaa	jopa		
36	mm:n	levyisten	ompeleiden	toteuttamisen.		
Fantastinen	mahdollisuus	erilaisten	koristeiden	ompeluun.

ompele viisauDen sanoja
Valittavana	on	viisi	erilaisia	fonttia	omien	viisauden	sanojesi	ompeluun.	
Ohjelmoi	kirjaimista	sanoja	ja	yhdistele	muihin	ompeleisiin.		
Tallenna	yhdistelmä	Omat	ompeleeni	-valikkoon.	

Vinkki: Verkkosivulta www.husqvarnaviking.com  
löydät vinkkejä omien kupinsuojusten ompeluun!

Ompelutila on riittävän laaja  

tuplakokoisellekin tilkkutyölle.

Valitse koristeeksi jopa 36 mm:n 

levyisiä ompeleita. 

Uusi perhekalleus, joka tuo iloa tuleviin vuosiin! 

Teimme kaikki oman kupinsuojuksen 

- mukava näyttää juodessa  

kuumaa kahvia. 
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napinlävet onnistuvat joKa Kerta
Kohdistaminen	ja	napinläpien	ompeleminen	saattaa	
joskus	tuntua	haastavalta,	mutta	ei	SAPPHIRE™	-om-
pelukoneella!	Täysin	tasaiset	napinlävet	syntyvät,	kun	
napinläpien	pylväät	ommellaan	 samaan	 suuntaan,		
joten	 niistä	 tulee	 täysin	 tasapainoiset	 joka	 kerta.		
Valittavana	on	useita	erilaisia	napinläpiä.	

näet KaiKKi värit aina yhtä selKeinä!
Ompelun	 onnistumisen	 kannalta	 on	 tärkeää,	 että	 näet	
ompelu-	 ja	 työtilan	 kunnolla.	 Neula-alueen	 ja	 työtilan	
päällä	on	kolme	LED-valoa,	jotka	valaisevat	ompelutyösi		
tehokkaasti.

Vinkki: Viimeistele ompelutyösi yksityiskohdilla, joilla 
syntyy ammattimainen ja ylellinen ilme. Kehystä 
tyynysi upeilla tereillä ja päällystä napit yhteensopivilla 
kankailla.

"Yhdessä ompeleminen on todellinen 
ilo! Voit jakaa vinkkejä ja ideoita  
muiden kanssa. 

Samalla opit uusi tekniikoita ja sel-
laisia lisätarvikkeiden käyttötapoja, 
joista et ennen tiennytkään!" 

Tyynyjen ompeluohjeet löydät sivulta www.husqvarnaviking.com!

"Kiven pintaa" vapaaompelulla ja  applikointi– kiva yhdistelmä!

3D-kukkia ympyräohjaimen avulla 

(lisätarvike). Suosikki!  
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tule sinäKin muKaan husQvarna viKinG® 
-perheeseen!
Vuodesta	 1872	 HUSQVARNA	 VIKING®	 on	 kulkenut	 ompelu-	
innovaatioiden	eturintamassa.	Tavoitteemme	on	aina	ollut	luoda	
ompelun	iloa	laadukkaiden	huippukoneidemme	ja	niiden	aikaa	
säästävien	ominaisuuksien	avulla.	Meidät	tunnetaan	maailmanlaa-
juisesti	kattavasta	opastuksesta,	inspiraatiosta	ja	henkilökohtaisesta	
palvelusta.	Tervetuloa	HUSQVARNA	VIKING®	-perheeseen!

”Mikä ihana viikonloppu ja  
mahdollisuus jakaa ompelun ilo 
perheenjäsenten kesken! Ei ole  
hienompaa tapaa sanoa näkemiin 
kuin nauttia yhdessäihana  
illallinen suunnitellen samalla  
seuraavaa kooontumista!”

Hanki ympyröohjain ja  

luo “supertähtipaidan”  

applikointikuvio itse.

saat Koneesi toDella laulamaan.
Täydellisillä	lisätarvikkella	voit	viedä	harrastuksesi	uudelle	tasolle.	
HUSQVARNA	VIKING®	tarjoaa	valtavan	valikoiman	lisätarvikkeita,	
joilla	ompelu	sujuu	nopeammin,	helpommin	ja	ammattimaisem-
min	kuin	koskaan.	Löydät	ne	sivulta	www.husqvarnaviking.com!

Lautasliinarenkaat syntyvät hetkessä! Ompele koriste-nauhat yhteen  – valmista tuli!

Uskomatonta, mitä saimme aikaan!  

Nyt on aika nauttia!
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Käy lähimmän husQvarna viKinG® -jälleenmyyjän luona tai verkkosivulla 
www.husqvarnaviking.com tutustumassa sapphire™-ompelukoneeseen.

	 	

Tärkeimmät ominaisuudet:
Näyttötyyppi Graafinen näyttö Värillinen kosketusnäyttö
Ainutlaatuinen Sensor System™ -tekniikka • •
Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ • •
Sivusyöttö •
Suoraommelpistolevyn anturitekniikka •
Automaattinen langankatkaisu • •
Elektroninen itsesäätyvä langankireys • •
Suuri ompelutila  250 mm  250 mm
Ommelvalinta Painikevalinta Kosketusnäyttö
Hyöty- ja koristeompeleet 215 321
Napinlävet 7+2 salpaa+napin ompelu 9+2 salpaa+napin ompelu
Ohjelmoitavat ommelfontit 4 5
Kaikki ompeleet (ompeleet, kirjaimet, numerot jne.) 574 777
Omat ompeleeni -valikko (pysyvät muistit) 20 (yhteensä 800 ommelta) 24 (yhteensä jopa 2 300 ommelta)

Ompeluominaisuudet:
Neulan asemat 29 29
Pikakiinnitettävät paininjalat vakiovarusteina 9 12
Pika-apu (Välitön opastus näytöllä) •
Täysin tasapainoiset napinlävet (PBB) • •
Suippo-ompelu • •
Pictogram • •
Peilikuva pitkittäin/sivuttain • •
Tikin pituuden ja ommelleveyden säätö • •
Ommelleveys 7mm 7mm
Ommelleveys rajoitettu ommeltaessa kaksoisneulalla • •
Ylä- ja alalankavahti • •
FIX • •
STOP • •
Neulastop ylös/alas • •
Elektroninen nopeudensäätö 5 ompelunopeutta 5 ompelunopeutta
Välitön ja pysyvä taaksesyöttö • •
START/STOP-toiminto (ompelu ilman jalkasäädintä) • •
Ompeleen aloitus alusta • •
Ompeleet näytöllä todellisessa koossa. • •

Koneen ominaisuudet
Valot LED-valot x 3 LED-valot x 3
Kiinteä langoitin • •
Puolaus neulan kautta • •
Automaattinen alalangan nosto • •
Laajat ompelun merkkiviivat pistolevyssä 40 mm neulan kummallakin puolella 40 mm neulan kummallakin puolella

Kiinteät lankatapit. 2 2
Lankaveitset 3 3
Kielet 12 12

www.husqvarnaviking.com


