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Ompelen
elämäni tarinan
Olen Sofie, perheenäiti, jolla on kaksi tytärtä. Olen myös innokas ompelun harrastaja. Kipinä luovuuteen
syttyi jo varhain, kun mummoni antoi minun lainata rakasta HUSQVARNA VIKING® -ompelukonettaan.
Hän opetti minulle perusasiat, ja aloin heti suunnitella omia luomuksia hänen kangastilkuistaan.
Perheeni ja ompeluharrastukseni kytkeytyvät yhteen, sillä monissa ompeluksissani ja
tilkkutöissäni näkyy rakkaus perheeseeni. Kotimme pursuaa luovaa energiaa, ja ompelu on paras
kanava sen toteuttamiseen, koska silloin tekemisen lopputulos on kaikkien nähtävissä. Ompelen
mielelläni moderneja töitä, joissa näkyy samalla muistojen ja historian kosketus. Siksi liitän usein
luomuksiini vanhoja kangaspaloja, jotka ovat peräisin omasta lapsuudestani. Silloin tilkkutyöni on
minulle entistäkin arvokkaampi.
Tällä hetkellä olen innoissani siitä, että voin opettaa tyttäriäni ompelemaan OPAL™
-ompelukoneellani. On hienoa siirtää perinteitä seuraavalle sukupolvelle. Toivon, että tyttärenikin
haluavat vartuttuaan varata elämästään pienen osan tälle ainutkertaiselle harrastukselle, josta on
iloa koko perheelle.

OPAL™ 690Q
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OPAL™ 670

www.husqvarnaviking.com

Nauti modernista
ompelusta
O M A A P U L A I N E N A U T TA A
S A A V U T TA M A A N H U I P P U T U L O K S I A
M O D E R N I I N N O V A AT I O
• AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™ tuntee koko ajan automaattisesti kankaan paksuuden ja säätää
asetukset niin, että syöttö on täysin tasainen kaikilla kankailla. *
• Start/Stop-painike – aloita ja lopeta ompelu ilman jalkasäädintä. Mainio ominaisuus puolatessa ja kun ompelet
pitkiä saumoja, napinläpiä ja nappeja.
• Automaattinen langankatkaisu säästää aikaa. Kone katkaisee ylä- ja alalangat automaattisesti. **
• Helppokäyttöinen kosketusnäyttö, jossa kaikki asetukset ovat näkyvissä. **
• Elektroninen itsesäätyvä langankireys kullekin valitsemallesi kankaalle ja ompelutekniikalle. **

H U I K E A A O S A A M I S TA
• Alalankavahdin ansiosta kone pysähtyy ja hälyttää, kun alalanka on loppumassa. **
• 200 mm:n ompelutila ja pitkä vapaavarsi helpottavat suurten töiden ompelemista.
• Laaja valikoima kauniita ompeleita ja 7 mm:n ommelleveys tarjoavat loputtomia
mahdollisuuksia luovuuteen.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN JA KÄTEVÄ
• Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® tekee säädöt puolestasi.
• Kolme LED-valoa ehkäisee varjojen muodostumisen ompelun aikana.

* Mallissa 690Q.
** Malleissa 690Q ja 670.

OPAL™ 650

www.husqvarnaviking.com
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Talleta kallisarvoiset
hetket kankaalle
Tilkkutöihin tutustuessaan törmää hyvin pian kuusikulmioihin. Niitä on
käytetty tilkkutöissä satoja vuosia. Nyt modernien ompelukoneiden
aikakaudella kuusikulmioita on helpompi soveltaa kuin koskaan ennen.
Sophie on päivittänyt tämän perinteisen tekniikan nykyaikaan käyttämällä
isossa osassa yksiväristä harmaata kangasta.
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OPAL™ Hexagon -tilkkutyö on tehty
yhdistelemällä yksivärisiä ja kuviollisia
kankaita. Muutamat tilkut ovat peräisin
Sophien vaarin vanhoista paidoista – näin
muistoja yhdistellään uusiin kankaisiin.

Automaattisen paininjalan puristuksen
ansiosta ohuidenkin kankaiden
ompeleminen sujuu leikiten!
Verkkosivulla www.husqvarnaviking.
com on vinkkejä tämän
lampunvarjostimen ompelemisesta
OPAL™-ompelukoneella.

OPAL™ Hexagon -tilkkutyön
innoittajana oli Jaybird Quiltsin
Science Fair -malli.
Sivulta www.jaybirdquilts.com
löydät tilkkutyön mallin ja ohjeet!

Huomaa ero
TÄYDELLISEN TASAINEN SYÖTTÖ
KAIKENLAISILLE KANKAILLE.
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Start/Stop-painike – aloita
ja lopeta ompelu ilman

OPAL™ 690Q -ompelukoneessa on AINUTLAATUINEN
SENSOR SYSTEM™ – aiemmin se kuului vain
kehittyneempien ompelu- ja kirjontakoneiden
ominaisuuksiin. Automaattinen järjestelmä tuntee koko
ajan kankaan paksuuden ja mukauttaa säädöt siihen,
joten syöttö on aina täydellisen tasainen. Kun napautat
jalkasäädintä tai painat painiketta, AINUTLAATUINEN
SENSOR SYSTEM™ laskee ja nostaa paininjalan
automaattisesti. Käytettävissä on myös lisänostoasento,
joka helpottaa paksujen kankaiden tai tilkkutöiden
asettelua paininjalan alle. Kääntöasennossa kone tuntee
ommeltavan työn paksuuden ja nostaa paininjalan kankaan
pintaan, jolloin työtä on helppo kääntää neulan ollessa alaasennossa.

jalkasäädintä. Mainio
ominaisuus ommeltaessa pitkiä
saumoja.

www.husqvarnaviking.com
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Pilkkubileet

Punavalkoisessa pilkkumekossa on
nappirivi selässä ja erivärisestä
kankaasta ommellut tereet.
Kylläpä on söpö!
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NAPINLÄPI ONNISTUU. JOKA KERTA.
Napinläpien kohdistaminen voi vaatia tarkkuutta.
OPAL™-ompelukoneella se onnistuu aina! Täysin
tasapainoiset napinlävet syntyvät ompelemalla
molemmat pylväät samaan suuntaan. Kaikki tämä
yhdellä askeleella.
OPAL-sarjan koneissa on seitsemän erilaista napinläpeä.
Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® valitsee aina
kankaallesi sopivimman napinläven.

AUTOMAATTINEN LANGANKATKAISU
SÄÄSTÄÄ AIKAA!
OPAL™ 690Q- ja 670-ompelukoneissa on
automaattinen langankatkaisu, ja yhdellä
painalluksella kone katkaisee molemmat langat
ja vetää langanpäät työn nurjalle puolelle.
Täydellinen apulainen kaikenlaiseen ompeluun.

VÄHEMMÄN AIKAA JA VAIVAA –
ENEMMÄN ILOA
Ompelukoneesi neuvoo sinua!
Näppäile koneeseen kangastyyppi ja käyttämäsi
ompelutekniikka, niin ainutlaatuinen SEWING
ADVISOR® tekee kaikki säädöt puolestasi.
Se valitsee sopivimman ompeleen ja
säätää ommelleveyden, tikin pituuden ja
ompelunopeuden. Se antaa myös muita
säätöjä koskevat suositukset. OPAL™ 690Q- ja
670-ompelukoneet säätävät myös langankireyden
automaattisesti, mutta OPAL™ 650 antaa sitä
koskevan suosituksen.

www.husqvarnaviking.com

Mustavalkoinen pilkkumekko on ommeltu joustavasta kankaasta stretch-ompeleilla.

Vauhdikkaita
pilkkuja!
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Ompelua
rakkaudella
OPAL™ 690Q- ja 670-ompelukoneiden
itsesäätyvä langankireys on täysin
automaattinen – tikki on aina moitteeton
kankaasta tai ompelutekniikasta
riippumatta.
Näin säästyy aikaa!
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HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 690Q- ja
670-ompelukoneiden alalankavahti hälyttää,
ja kone pysähtyy, kun alalanka on loppumassa.
Oma apulainen käden ulottuvilla!

SUURI GRAAFINEN NÄYTTÖ
OPAL™-ompelukoneissa on graafinen näyttö. Paina kosketuspaneelin
valintapainikkeita tai siirry ompeleesta toiseen selailunuolilla. Kaikki tarvittavat
tiedot näkyvät suurella graafisella näytöllä. OPAL™ 690Q- ja 670-ompelukoneissa on
myös helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Pääset sitä kautta kaikkiin asetuksiin, myös
SEWING ADVISORiin®. Paina kuvakkeita sormella tai muovineulalla.

www.husqvarnaviking.com
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Tilkkutyö luo tilaan aivan uudenlaisen
ilmeen – joka huoneeseen kannattaa
ommella sellainen!
Monivärisen tilkkutyön ohjeet ovat sivulla
www.husqvarnaviking.com.

Jokainen tilkkutyö
kertoo tarinan
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Neula-alueella ja ompelutilan
päällä on kolme LED-valoa, jotka
takaavat hyvän valaistuksen
ompelun aikana.

Voit ommella persoonallisen nimilapun
koneen fontteja yhdistelemällä.
Voit ohjelmoida ja tallentaa omat
ommelasetuksesi Omat ompeleeni

Koneen väljä muotoilu tarjoaa käyttöösi runsaasti
tilaa suurillekin töille. Rungon ja neulan välissä on
lähes 200 mm.
Upea ominaisuus ommeltaessa tilkkutöitä ja muita
suuria kohteita.
HUSQVARNA VIKING® -ompelukoneeseen saa lukuisia
lisätarvikkeita, joiden avulla työ sujuu vieläkin
nopeammin, helpommin ja luovemmin. Esimerkiksi
alakuvan aputaso tarjoaa huomattavasti lisää
ompelutilaa. Upea ominaisuus ommeltaessa tilkkutöitä ja
muita suuria kohteita.

www.husqvarnaviking.com

SUURTEN TÖIDEN KÄSITTELY
ON HELPPOA.

Tämä värikäs koiratyyny on ommeltu tähdetilkuista. Ohjeet ovat sivulla

-valikkoon.

LAADUKKAAT OMPELEET,
LEVEYS JOPA 7 MM, SOPIVA
OMMEL JOKA TEKNIIKKAAN
OPAL™ 690Q -mallissa on 208 ommelta,
leveys jopa 7 mm, 670-mallissa
on 200 ommelta ja 650-mallissa
on 160 ommelta – mukana on
hyöty- ja tilkkuompeleita, satiini- ja
perinneompeleita sekä koristeompeleita.
Malleissa 690Q ja 670 on neljä
ommelfonttia ja OPAL™ 650 -mallissa on
kolme ommelfonttia. Kaikki ompeleet
ovat näkyvissä kannessa.

www.husqvarnaviking.com
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Ainutlaatuinen SENSOR SYSTEM™ -tekniikka

•

–

–

Start/Stop (Ompelu ilman jalkasäädintä)

•

•

•

•
•
•
Kosketusnäyttö

•
•
•
Kosketusnäyttö

–
•
–
Graafinen näyttö

Automaattinen langankatkaisu

Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™
Alalankavahti
Suuri näyttö, 64x48 mm

Elektroninen itsesäätyvä langankireys

•

•

–

200 mm

200 mm

200 mm

Hyöty- ja koristeompeleet

208

200

160

Kaikki ompeleet (mukaan lukien ompeleet, kirjaimet, numerot ym.)

565

557

420

4
•
12 muistia, 240 ommelta

4
•
8 muistia, 160 ommelta

3
•
4 muistia, 80 ommelta

Kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö

Valinta kovilla painikkeilla

•
29
10
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 mm
•
5 nopeutta
•

•
29
7
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 mm
•
5 nopeutta
•

•
29
7
7
•
•
•
•
•
•
–
–
–
•
•
7 mm
•
5 nopeutta
•

•

•

•

•
•
•
•
12
•
2
3
•
•
•

•
•
•
•
12
•
2
3
•
•
•

•
•
•
•
12
•
2
3
•
•
•

Suuri ompelutila

Ohjelmoitavat fontit
LED-valot kolmessa kohdassa
Omat ompeleeni -valikko
OMPELUOMINAISUUDET
Ompeleen valinta
Ompeleet näytöllä todellisessa koossa
Neulan asemat
Pikakiinnitettävät vakiojalat
Napinlävet
Napinläpimittari
Täysin tasapainoiset napinlävet
Napin ompelu
Fix
Stop
Neulastop ylös/alas
Automaattinen suippo-ompelu
Pictogram-ompeleet
Peilikuva pitkittäin
Peilikuva sivuttain
Säädöt, tikin pituus, ommelleveys
Ommelleveys
Kaksoisneulatoiminto ja ommelleveyden rajoitus
Elektroninen nopeudensäätö
Välitön ja pysyvä taaksesyöttö
LISÄÄ OMINAISUUKIA:
Kiinteä langoitin
Puolaus neulan kautta
Automaattinen alalangan nosto
Elektroninen neulavoima
SET-valikko
Kielet
Tarvikelaatikko vapaavarressa
Kiinteät lankatapit
Lankaveitset
Sotkeutumaton sukkula, pysyvä voitelu
Kova suojakotelo
Muotoiltu ja suunniteltu Ruotsissa

TULE MUKAAN HUSQVARNA VIKING® -PERHEESEEN!
Vuodesta1872 HUSQVARNA VIKING® on ollut ompeluinnovaatioiden eturintamassa.Tavoitteenamme on aina ollut levittää ompelun iloa koneidemme supermukavien
ja aikaa säästävien ominaisuuksien avulla. Meidät tunnetaan kaikkialla maailmassa laadukkaasta opastuksesta, inspiraatiosta ja henkilökohtaisesta palvelusta.
Tervetuloa HUSQVARNA VIKING® -perheeseen!

www.husqvarnaviking.com
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