
AinutlaatuinenSEWING ADVISOR™

Valitse kankaan tyyppi ja ompelutekniikka, niin ainutlaatuinen 
SEWING ADVISOR® tekee heti puolestasi kaikki säädöt. 

Upea lisätarvikesetti
Upea lisätarvikesetti, joka sisältää viisi lisäpaininjalkaa: Avoin 
paininjalka, reunajalka, piilovetoketjujalka, säädettävä 1/4” jalka 
ja läpinäkyvä terejalka sisältyvät hintaan.

Sisäänrakennetut ompeleet ja fontit
Valittavana on 160 ommelta,  joiden leveys on jopa 7 mm, ja 
kolme sisäänrakennettua fonttityyliä, joiden avulla käytössäsi on 
loputtomiin luovia mahdollisuuksia.

Graafinen näyttö 
Kaikki ompelutiedot näkyvät näytöllä. Näet ompeleen ja siihen 
tehdyt säädöt todellisessa koossa ennen ompelun aloittamista.

Täysin tasapainoiset napinlävet
Napinläpimittarin avulla napinlävistä tulee täydellisiä joka kerta. 
Tasapainoiset napinlävet syntyvät ompelemalla molemmat 
pylväät samaan suuntaan. 

Start/Stop-toiminto
Voit helposti ommella samaa tasaista vauhtia käyttämättä 
jalkasäädintä. Aloita ja lopeta ompelu painamalla Start/Stop-
painiketta. Tämä sopii erinomaisesti koriste-ommelrivien 
ompelemiseen, tikkaamiseen ja napinläpien tekemiseen sekä 
ompelijoille, joilla on fyysisiä rajoituksia.
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Suuri ompelutila
Suuri 200 mm:n työskentelyalue suurille 
ompeluprojekteille.

Neulastop ylös/alas
Nappia painamalla neula siirtyy ylä- tai ala-asentoon 
työn kääntämistä, applikointia ym. varten.

Automaattinen alalangan nosto
Alalankaa ei tarvitse tuoda esiin ennen ompelun 
aloittamista. 
 
Suunniteltu ja suunniteltu Ruotsissa 
 Rajoitettu erä HUSQVARNA VIKINGin 
150-vuotisjuhlan kunniaksi. HUSQVARNA VIKING 
on suunnitellut ja valmistanut huippulaadukkaita 
ja teknisesti edistyksellisiä ompelukoneita jo yli 
150 vuotta. 

Kiinteä langoitin
Pujottaa neulan välittömästi, tekee langoituksen 
vaivattomaksi silmiä rasittamatta. 

LED-valaistus
Kolme LED-valoa valaisee neula- ja ompelualueen, 
mikä helpottaa ompelua silmiä rasittamatta.  
LED-lamppujen käyttöikä on hyvin pitkä, joten niitä 
tarvitsee vaihtaa hyvin harvoin tai ei lainkaan.

Tallenna "My Stitches" -kansioon 
Tallenna omat ommelasetuksesi ja -yhdistelmäsi 
neljään pysyvään muistiin, niin saat ne nopeasti 
ja helposti taas käyttöön.

Peilikuva sivuttain
Voit kääntää ompeleen sivuttain ja/tai pitkittäin. 

Puolaus neulan kautta
Langoitusta ei tarvitse purkaa puolauksen ajaksi, 
sillä voit puolata suoraan neulan kautta. Puolaus 
pysähtyy automaattisesti puolan täytyttyä.

29 neulan asemaa 
 Siirrä ommelta vasemmalle tai oikealle, niin saat 
suoraompeleen tarkasti haluamaasi kohtaan. 
Voit ommella täsmälliset päälli-, reuna- ja 
alatikkaukset, tikkaukset sauman keskelle sekä 
muut vanutikkaukset.

Laajat ompelumerkinnät pistolevyssä
Päällitikkaus, päärmääminen ja hyötyompelu 
neulan oikealle tai vasemmalle puolelle – 
pistolevyssä on laajat ohjainmerkit (40 mm) 
neulan molemmin puolin. 

Napin ompelu
Nappien ompelu ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Kaksoisneulan rajoitin
Voit ilmoittaa kaksoisneulan koon, jolloin kone 
rajoittaa ommelleveyttä, joten neula ei pääse 
iskeytymään pistolevyyn. 

Ommelleveyden rajoitin
Ommelleveyden rajoitin estää neulan rikkoutumisen. 
Se rajoittaa ommelleveyden niin, että valittavana on 
vain suoraommel, neula keskellä.

12 kieltä
Voit valita haluamasi 12 kielestä. SET-valikossa on 
esimerkiksi englanti, ranska, italia, saksa ja espanja.
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