
Voordelen & Eigenschappen



Briljante 
INNOVATIE
DELUXE™ STITCH SYSTEM 
Het unieke HUSQVARNA VIKING® deLuxe™ Stitch System 
kan de bovendraad op twee manieren transporteren. Het  
selecteert automatisch het beste stekensysteem om de balans 
tussen boven- en onderdraad te verbeteren. Dit allemaal voor 
uw gemak.

Draadhoeveelheid voert de juiste hoeveelheid garen door voor •	
iedere steek, ongeacht het garentype of  de stofdikte waarmee  
u naait of  borduurt. 
U kunt Draadspanning selecteren voor specifieke technieken  •	
en/of  accessoires. 

EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN
Nieuwe manieren om uw borduurwerk te verbeteren en 
gemakkelijker dan ooit te maken.

DESIGN POSITIONING •	
−	Laat	uw	borduurmotieven	steeds	weer	perfect	op	elkaar	

aansluiten. 
−	De	Design	Positioning	Wizard	maakt	het	eenvoudig.
DESIGN SHAPING•	
−	Maak	originele	borduurmotieven	met	iedere	gewenste	steek	 

en/of  borduurmotief.
TAPERING IN DE BORDUURRING•	
−	Maak	getaperde	stekencombinaties	in	de	borduurring	voor	

omrandingen en dergelijke.
KNOOPSGATEN EN DECORATIEVE STEKEN •	
BORDUREN IN DE BORDUURRING
−		Kies	en	combineer	de	ingebouwde	knoopsgaten	en	decoratieve	

steken in de borduurring om perfect geplaatste knoopsgaten  
en steken op uw werkstuk te borduren.

ONGEDAAN	MAKEN/OPNIEUW	UITVOEREN	IN	•	
BORDUURMOTIEF	BEWERKEN
−	Tijdbesparende	functie	die	u	assisteert	wanneer	u	een	

combinatie van borduurmotieven maakt of  bewerkt.
BORDUURVOLGORDE•	
−	Selecteer	verschillende	borduurmotieven	om	te	verplaatsen	 
of 	aan	te	passen	en	borduur	ze	met	één	maal	opspannen	in	de	
borduurring;	ze	hoeven	niet	op	volgorde	te	staan.	Nadat	u	klaar	
bent	met	bewerken,	selecteert	u	gewoon	in	welke	volgorde	u	ze	
wilt borduren.

PAS UW DESIGNER DIAMOND DELUXE™ AAN  
UW EIGEN VOORKEUR AAN
Kies een van de kleurrijke schermen van het Ultieme interactieve 
scherm om uw DESIGNER DIAMOND deLuxe™ aan uw eigen 
voorkeur aan te passen.

INCLUSIEF 5D™ ORGANIZER AND 5D™ 
QUICKFONT SOFTWARE
Communiceer vanaf uw pc met uw naaimachine

Organiseer uw borduurmotieven, voeg afsnij-opdrachten toe, •	
maak afbeeldingbestanden, druk catalogi af  en nog meer.
Converteer True Type lettertypes vanaf  uw computer in een •	
borduurlettertype.

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN ZWEDEN 
HUSQVARNA VIKING® ontwikkelt al bijna 140 jaar 
naaimachines van superieure kwaliteit met geavanceerde 
technologie



Briljante 
MOGELIJKHEDEN
HET ULTIEME INTERACTIEVE SCHERM 
Eenvoudig navigeren door verschillende schermen voor naaien, 
bewerken en borduren

Groot (174 x 104 mm) kleurentouch-screen met hoge resolutie •	
(800 x 480).
Gebruiksvriendelijke grafische interface door naaisters voor •	
naaisters ontworpen

GROOT NAAIOPPERVLAK 
Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding
Lange	vrije	arm	voor	naaigemak,	bijna	250	mm.•	

GROOT BORDUURGEBIED 
U kunt grote borduurmotieven maken en borduren tot  
360 x 350 mm zonder opnieuw in de borduurring te spannen

Inclusief  drie borduurringen: DESIGNER™ Splendid •	
Square	Hoop	120	x	120mm,	DESIGNER™	Crown	Hoop	 
260	x	200	mm,	DESIGNER™	Royal	Hoop	360	x	200	mm.
Er	zijn	verschillende	optionele	borduurringen	beschikbaar	voor	•	
speciale	technieken	zoals	doorlopende	borduurmotieven,	quilten,	
borduurmotieven met structuur en nog veel meer.
HUSQVARNA VIKING•	 ® ontwikkelt doorlopend nieuwe 
borduurringen en accessoires voor verschillende technieken.

DESIGNER™ SELECTION
Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn
Meer	dan	1100	steken.•	
6	naailettertypes,	met	kleine	letters	en	hoofdletters,	voor	•	
eenvoudig programmeren.
380	borduurmotieven.•	
4 borduurlettertypes in drie verschillende grootten met kleine •	
letters en hoofdletters.

BORDUURMOTIEVEN BEWERKEN
Nieuwe manieren om uw borduurwerk te verbeteren en  
gemakkelijker dan ooit te maken.
BORDUURMOTIEF	SELECTEREN	PLUS	GROEPEREN	•	
EN	GROEP	OPHEFFEN
−	Selecteer	snel	één	of 	vele	borduurmotieven	om	te	bewerken	 

of  aan te passen
−	Maak	een	groep	geselecteerde	borduurmotieven	aan	op	het	
scherm	om	deze	te	bewerken.

KLEURBLOKKEN	SORTEREN	EN	KLEURBLOKKEN	•	
SAMENVOEGEN
−	Sorteert	op	een	intelligente	manier	gelijke	kleuren	in	een	reeks	
om	deze	eenvoudig	te	kunnen	verwerken.

−	Hef 	kleurstops	op	in	grote	of 	gecombineerde	borduur
motieven.

RESIZE •	
−	Vergroot	of 	verklein	een	borduurmotief 	tot	precies	de	grootte	

die u nodig heeft.
−	Herberekent	het	aantal	steken	zodat	het	nieuwe	formaat	

borduurmotief  de beste dichtheid heeft.
−	Kies	Opvultype	behouden	en	behoud	de	oorspronkelijke	

opvulling wanneer het formaat van het borduurmotief  wordt 
aangepast.



EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Voelt automatisch doorlopend iedere dikte van de stof terwijl u 
naait en past zich aan voor een perfect gelijkmatig stoftransport
SENSORVOET	OMHOOG•	
−	De	naaivoet	wordt	automatisch	omlaag	en	omhoog	gebracht	

voor iedere naaitechniek.
−	Vier	posities:	omlaag,	draaien,	omhoog,	extra	hoog.
−	Brengt	de	transporteur	automatisch	omlaag	bij	de	extra	hoge	
stand	voor	maximale	ruimte	om	dikke,	zware	stoffen	en	quilts	
eenvoudig onder de naaivoet te kunnen schuiven

SENSORVOET DRAAISTAND•	
−	Stop	met	naald	omlaag,	naaivoet	voelt	de	dikte	van	de	stof.
−	Automatische	zwevende	positie	om	te	kunnen	draaien,	

eenvoudig appliqueren en quilten.
−	Uw	handen	blijven	vrij	om	de	stof 	te	geleiden.
SENSORVOETDRUK•	
−	Voelt	doorlopend	de	dikte	van	de	stof 	en	past	automatisch	 

de naaivoetdruk aan.

EXCLUSIEVE NAAIGIDS®

Selecteer het stoftype en de naaitechniek en de Exclusive 
SEWING ADVISOR® functie stelt onmiddellijk alles voor u in:

Het stelt de beste steek, steekbreedte, steeklengte, •	
draadhoeveelheid/-spanning en naaivoetdruk in.
De beste steek wordt met de aanbevolen naaivoet en naaldgrootte •	
en -type weergegeven op het Ultieme Interactieve Scherm.

Extended •	 SEWING	ADVISOR® geeft meer informatie over 
stof  en technieken.

EXCLUSIEVE HUSQVARNA VIKING® EMBROIDERY 
ADVISOR™
Selecteer het stoftype en de exclusieve EMBROIDERY 
ADVISOR™ geeft aanbevelingen voor prachtige 
borduurresultaten!

Geeft suggesties voor de naald, versteviging, boven- en •	
onderdraad.
U krijgt ook tips voor borduren met speciale stoffen en garens.•	

ADJUSTABLE E LIGHT™ SYSTEEM
Stel de naaimachineverlichting in voor uw naaiomgeving en 
stofkleur

Bekijk de stof  en de steken in echte kleuren.•	
Pas de intensiteit en de kleurentoon aan voor de optimale •	
verlichting voor het naaien.

SMART SAVE 
Sla uw borduurmotief op met alle aanpassingen wanneer u stopt 
met borduren of voordat u de machine uitschakelt

Kies voor automatisch opslaan en uw •	 DESIGNER	DIAMOND 
deLuxe™ onthoudt de plaats in uw huidige borduurmotief  als uw 
borduurmotief  wordt onderbroken.
Kies ervoor om uw plaats handmatig op te slaan wanneer u wilt.•	

Briljant 
GEMAK



USB-AANSLUITING
Twee USB-poorten zorgen voor een soepele overdracht van 
borduurmotieven en updates
Uw	naaimachine	is	altijd	bijgewerkt;	zoek	de	nieuwste	•	
softwareversie op het internet.
Voor	uw	gemak	leest	de	DESIGNER	DIAMOND	•	 deLuxe™ 
naaimachine ook de populairste borduurmotiefformaten.

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN 
U hoeft geen tijd meer te besteden aan het afknippen van draden 
terwijl u prachtige borduurmotieven maakt

Snijdt uw borduur-sprongsteken automatisch af  en trekt het •	
draaduiteinde naar de achterkant van de stof  voor een snelle 
afwerking.
De naaimachine is ook uitgerust met een selecteerbare •	
draadafsnijder, die alleen de bovendraad afsnijdt bij iedere 
kleurwissel	voor	een	snelle	en	eenvoudige	garenwijziging.

INGEBOUWDE ONDERSTEUNING
Directe on-screen uitleg

Quick Help: Druk op een steek, pictogram of  functie om de •	
naam	en	de	beschrijving	ervan	te	zien.
Het informatiemenu geeft geïllustreerde informatie en Tekst-, •	
Index- en Categorie-help weer.

DESIGNER DIAMOND DELUXE™ BORDUUREENHEID
Houd uw borduuraccessoires onder handbereik met de  
ingebouwde accessoiredoos

De borduureenheid kan aan de machine blijven tijdens het  •	
naaien, voor een extra naaioppervlak.
Met	tas	waarin	u	de	borduureenheid	eenvoudig	kunt	meenemen	•	
en opslaan.

NAALDSTOP BOVEN/ONDER 
Stel naaldstop omhoog/omlaag in om te kunnen draaien, voor 
applicaties en meer

NAAIEN MET EEN TWEELINGNAALD
Bekijk de steek op ware grootte voordat u gaat naaien 
Het	Ultieme	interactieve	scherm	laat	u	zien	hoe	uw	steek	eruit	zal	•	
zien	als	u	deze	naait	met	de	geselecteerde	tweelingnaaldgrootte.
Wanneer	uw	naaimachine	is	ingesteld	op	naaien	met	een	•	
tweelingnaald, beperkt uw naaimachine automatisch de 
steekbreedte voor de geselecteerde tweelingnaaldgrootte om te 
voorkomen dat de naald breekt..

Plus al uw HusqvarNa vikiNg® Favorieten
Eenvoudig inrijgen •	

7 mm steekbreedte•	

Omnimotion-steken (geeft tot •	
54,6	mm	brede	steken)

Elektronische naaldkracht/•	
snelheidscontrole met volledig 
instelbare borduur- en naaisnelheid

29	naaldposities•	

Steekpositie •	

Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten •	
met eenstaps-knoopsgatsensorvoet

Apart aanpassen van de dichtheid van •	
cordonsteken en knoopsgaten voor 
perfecte resultaten 

Naaien	zonder	voetpedaal	•	

Aparte opspoelmotor•	

Opspoelen vanaf  de naald•	

Spoelpositie voor eenvoudige toegang •	
bij het vervangen van de spoel bij het 
borduren

Transporteur wordt automatisch •	
verzonken

Screensaver•	

De achtergrondkleur van het •	
borduurmotief  veranderen 

Borduurtimer•	

Borduurkleur bewerken •	

In	en	uitzoomen	•	

Roteer in stappen van 1 graad•	

Ga naar exact borduursteeknummer•	

Rijgen in de borduurring•	

Eenvoudig	borduren	in	één	kleur•	

Voetpedaal	met	zichzelf 	opwindend	•	
snoer

Roterende grijper die niet vastloopt•	

Permanente smering•	

Ergonomisch design•	

Lichtgewicht	aluminium	behuizing	uit	•	
één	stuk
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