
Emerald 122/118/116
Voordelen en Eigenschappen

MADE FOR HUSQVARNA VIKING

De kwaliteit en eigenschappen 
van Husqvarna Viking.

STEKENGIDS

Raadpleeg de ingebouwde 
stekengids die advies geeft over 
de juiste naaivoet, de steeklengte, 
steekbreedte, draadspanning en 
persvoetdruk voor verschillende 
stoffen en technieken.

INGEBOUWDE DRAADINSTEKER

Snel en eenvoudig inrijgen.

NAALDSTOP OMHOOG/OMLAAG  
(EMERALD 122/118)

Stel de naaldstop omhoog/
omlaag in wanneer u wilt. Heel 
handig bij het naaien van hoeken 
bij bijv. applicaties.

ELEKTRONISCHE REGELING  
NAAISNELHEID (EMERALD 122/118)

Stel de naaisnelheid in voor 
het soort naaiwerk en uw 
naaivaardigheden.

22 STEKEN – EMERALD 122
18 STEKEN – EMERALD 118
16 STEKEN – EMERALD 116

Nuttige steken voor naaien en 
verstellen, tri-motion steken voor 
rekbare stoffen en versterkte 
naden, en siersteken voor 
creatieve projecten.

ÉÉN-STAPS KNOOPSGAT

Met de één-staps knoopsgatenvoet 
maakt u snel en gemakkelijk 
knoopsgaten.

11 NAAIVOETJES – EMERALD 122
8 NAAIVOETJES – EMERALD 118/116

Diverse naaivoetjes inbegrepen. 
De Emerald 122 heeft daarnaast 
ook nog een rimpelvoet, een 
patchworkvoet 6 mm en een 
transparante naaivoet B voor 
siersteken.

KLIK-KLAAR NAAIVOETJES

Snel het aanbevolen naaivoetje 
aanklikken voor een perfect 
resultaat.

EENVOUDIGE STEEKKEUZE

Draai de knop om uw steek te 
kiezen.

INSTELBARE STEEKLENGTE EN -BREEDTE

Draai de knop/het wieltje voor 
het instellen van de steeklengte 
van 0–4 mm en de steekbreedte 
van 0–5 mm.

VERSTELBARE NAALDPOSITIE

Verstel de naald voor doorstikken 
en quilten.

SNEL ACHTERUIT NAAIEN

Gemakkelijk afhechten en 
verstellen.

PERSVOETLICHTER

Snel en gemakkelijk, met extra 
hoge stand voor dikke stoffen.

REGELBARE PERSVOETDRUK

Elke dikte/soort stof naaien met 
een perfect resultaat.

AUTOMATISCH OPHALEN VAN DE ON-
DERDRAAD

De onderdraad hoeft niet 
handmatig te worden opgehaald.

ZWEEDS ONTWERP

Voor betrouwbaar en gemakkelijk 
naaien.

METALEN CASCO UIT ÉÉN STUK

Sterk, trillingvrij.

SMEERVRIJ, GEEN OLIE NODIG

Geen olie betekent geen 
olievlekken op de stof.

ROTEREND GRIJPERSYSTEEM

Soepel naaien zonder 
verknopingen.

SPOELTJE WORDT VAN BOVENAF INGELEGD

Eenvoudig te plaatsen, eenvoudig 
te zien.

SMALLE VRIJE ARM

Voor het gemakkelijk naaien van 
mouwen en broekspijpen.

AANSCHUIFBARE ACCESSOIRESDOOS

Praktische opberger voor alle 
accessoires.

VERZINKBARE TRANSPORTEUR

De transporteur is eenvoudig te 
verzinken voor het aannaaien van 
knopen, meanderen en borduren 
uit de vrije hand.

STEEKPLAAT MET INDELING IN  
CENTIMETERS/INCHES

Markeringen in centimeters en 
inches helpen u de stof tijdens 
het naaien te geleiden.

LINIAAL OP VOORKANT MACHINE

Met de centimeter-/inchliniaal op 
de machine kunt u bijv. boordstof 
en elastiek gemakkelijk afmeten.

INGEBOUWD HANDVAT

Om uw Emerald gemakkelijk mee 
te kunnen nemen naar een cursus 
of hem in huis te verplaatsen.

LICHTGEWICHT, CA. 8 KG

Gemakkelijk te dragen en weg te 
zetten.

HARDE KUNSTSTOF BESCHERMKAP

Bescherming, met ruimte voor de 
handleiding.

HORIZONTALE OF VERTICALE GARENPENNEN

Vrije draadtoevoer van elk soort 
klosje.

TRANSPARANT SPOELHUISDEKSEL

De hoeveelheid onderdraad is 
gemakkelijk te controleren.

OPTIONELE NAAIVOETJES

Maak een keuze uit een breed 
assortiment Husqvarna Viking 
naaivoetjes voor eindeloze 
creativiteit; u vindt deze in de 
Gebruiksaanwijzing Accessoires.


