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HET INTERACTIEVE SCHERM ULTIMATE

Eenvoudig navigeren door verschillende schermen 

voor naaien, bewerken en borduren.

– Het grootste (174 x 104 mm) full-colour TFT, brede VGA 

touch-on scherm met de hoogste resolutie van de markt  

(800 x 480).

– Duidelijke tekst en realistische 3D-borduurmotieven op  

het scherm.

– Het meest eenvoudig te gebruiken grafische scherm, 

ontworpen door naaisters voor naaisters.

– Alle functies en steken d.m.v. één simpele aanraking of klik.

– Het informatiemenu geeft geïllustreerde informatie en hulp. 

Tekst, index en categorie.

– Bekijk borduurmotieven op ware grootte op het scherm  

in 3D.

GROOTSTE WERKOPPERVLAK OM TE NAAIEN 

Gemakkelijk grote quilts, woonaccessoires en kleding 

naaien.

– Nieuw Zweeds ontwerp voor een optimaal naaioppervlak.

– De langste vrije arm die er te vinden is voor nog meer 

naaigemak.

GROOT BORDUUROPPERVLAK 

Grotere motieven ontwerpen en borduren dan ooit 

tevoren!

– Het grootste borduuroppervlak dat er op de markt te  

vinden is.

– Te gebruiken in combinatie met de meeste HUSQVARNA 

VIKING® borduurringen!

– Borduurringen in veel nieuwe afmetingen verkrijgbaar.

INCLUSIEF DRIE BORDUURRINGEN

– De DESIGNER™ Splendid Square Hoop voor 

borduurmotieven tot 1�0 x 1�0 mm.

– De DESIGNER™ Crown Hoop voor borduurmotieven tot 

�60 x �00 mm.

– De DESIGNER™ Royal Hoop voor borduurmotieven tot  

360 mm x �00 mm.

DESIGNER™ MAJESTIC HOOP (EXTRA 

ACCESSOIRE) 

Borduur schitterende borduurmotieven van  

360 x 350 mm in één keer.

EXTRA BORDUURRINGEN VERKRIJGBAAR ALS 

EXTRA ACCESSOIRE 

  – Mini borduurring (spring) 

– Borduurring (spring) 

– Medium borduurring 

– Doorlopende borduurring 

– Do-All Quilter’s borduurring  

– 5 x 7 borduurring 

– Standaard borduurring 

– Mega borduurring 

– Air Ease borduurring 

– DESIGNER™ Majestic Hoop

EXCLUSIEF SENSOR SYSTEEM™

Registreert voortdurend de stofdikte en past deze 

tijdens het naaien automatisch aan voor een perfect, 

gelijkmatig stoftransport bij elke stofdikte.

EXCLUSIEVE SENSORGESTUURDE PERSVOETLICHTER

– De naaivoet beweegt automatisch omhoog en omlaag bij 

elke naaitechniek.

– Vier posities: omlaag, draaipositie, omhoog, extra hoog.

Stelt u zich eens voor: een nieuwe wereld aan 

MOGEL I JKHEDEN
en onbeperkte vrijheid.
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EXCLUSIEVE SENSORGESTUURDE 

PERSVOETLICHTER EXTRA HOOG

– De transporteur verzinkt automatisch en geeft op die manier 

maximale ruimte om dikke en zware stoffen en quilts 

gemakkelijk onder de naaivoet door te leiden.

– Zo hebt u uw handen vrij om de stof te geleiden.

EXCLUSIEVE SENSORGESTUURDE DRAAIPOSITIE

– Stop met de naald in de stof en de naaivoet registreert de 

stofdikte.

– De naaivoet gaat zover omhoog als nodig om makkelijk te 

kunnen draaien, appliqueren of quilten.

EXCLUSIEVE SENSORGESTUURDE PERSVOETDRUK

– De persvoetdruk wordt tijdens het naaien automatisch 

aangepast aan de stofdikte voor een perfect, gelijkmatig 

stoftransport.

EXCLUSIEVE NAAIGIDS®

Geef aan met welke stof u werkt en wat u wilt gaan 

doen. De exclusieve NAAIGIDS® stelt onmiddellijk de 

DESIGNER DIAmoND™ naai- en borduurmachine 

voor u in.

– Stelt met één druk op de toets de beste steek, steekbreedte en 

-lengte, draadspanning, persvoetdruk en naaisnelheid in.

– De beste steek verschijnt op het interactieve scherm Ultimate 

samen met de aanbevolen naaivoet en naald.

– Druk op de uitgebreide NAAIGIDS® voor meer informatie 

over stoffen en technieken.

 

EXCLUSIEVE HUSQVARNA VIKING® BORDUURGIDS™

Schitterende borduurresultaten!

– Geef het soort en het gewicht aan van de stof waarop u wilt 

borduren.

– Informeert over de beste naald, versteviging, boven- en 

onderdraad.

– Geeft suggesties voor het borduren met speciale stoffen en 

speciale garens.

TIJDBESPAREND BEDIENINGSSYSTEEM 

Snel kiezen van functies en instellingen.

– De gebruikersvriendelijke Zweedse vormgeving betekent 

minder stappen.

QUICK HELP 

onmiddellijke uitleg op het scherm.

– Druk op Quick Help en vervolgens op elke steek, icoon of 

functie om de naam en de betekenis ervan te zien.

TWEE SNELGIDSEN 

Alles wat u moet weten om te naaien en te 

borduren.

– Eén speciaal voor naaien en één speciaal voor borduren.

– Op te bergen onder de machine voor snelle raadpleging.

SMART SAVE 

onthoudt waar u bent in het borduurmotief.

– Bewaar uw borduurmotief met alle aanpassingen wanneer 

u stopt met borduren of voordat de stroom wordt 

uitgeschakeld.

– U kunt kiezen voor automatisch opslaan na elke �00 steken.

Stelt u zich eens voor: een nieuwe wereld aan

GEMAK
met tijdbesparende functies, waarmee u uw 

ideeën snel kunt realiseren.
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AUTOMATISCH AFSNIJDEN VAN SPRONGSTEKEN 

Er gaat geen kostbare tijd verloren bij het maken van 

schitterende borduurmotieven.

– Snijdt sprongsteken in het borduurmotief automatisch af.

– Trekt de uiteinden van de draden naar de verkeerde kant 

van de stof voor een snelle afwerking.

INSTELBAAR E LIGHT™ SYSTEEM

De beste verlichting voor elke situatie.

– Optimaal licht om te naaien.

– U ziet stoffen en steken in de ware kleur.

– Rijen lichtdiodes (LED) elimineren schaduwvorming.

– U kunt de helderheid en de kleurnuance afstellen.

INGEBOUWDE ACCESSOIREDOOS OP DE 

BORDUUREENHEID 

Alles wat u nodig hebt voor borduren binnen 

handbereik.

EXCLUSIEVE DESIGNER DIAMOND™ TAS VOOR DE 

BORDUUREENHEID

Gemakkelijk transporteren en opbergen.

NAALD OMHOOG/OMLAAG 

Verlichte functietoets geeft instelling aan.

– Zet de naald omhoog of omlaag voor draaien, appliqueren 

en meer.

– Druk op het voetpedaal of de functietoets om de naald op 

elk gewenst moment omhoog of omlaag te zetten.

TWEELINGNAALDSTEEK BEKIJKEN OP HET 

SCHERM

Bekijk de steek vóór het naaien.

– Het interactieve scherm Ultimate laat u op ware grootte 

zien hoe de steek eruitziet wanneer deze met de gekozen 

tweelingnaald is genaaid.

FILE MANAGER 

Uw borduurmotieven en steken gemakkelijk 

terugvinden.

– Maak bestanden en mappen aan voor uw borduurmotieven, 

lettertypen, bewerkte borduurmotievencombinaties, favoriete 

steken en stekenprogramma’s.

– Maak een bestand of map aan of kopieer, verplaats, vervang 

of wis deze.

– Opslagcapaciteit van maar liefst 8 MB.

EDUCATIEPAKKET 

Leer snel uw nieuwe HUSqVARNA VIkING® 

DESIGNER DIAmoND™ naai- en borduurmachine 

kennen.

– De gebruikershandleiding van uw HUSQVARNA VIKING® 

DESIGNER DIAMOND™ geeft complete, geïllustreerde 

informatie voor het gebruik van uw DESIGNER DIAMOND™ 

naai- en borduurmachine.

– Twee snelgidsen, één voor naaien en één voor borduren, 

voor het snel opzoeken van de betekenis van de iconen 

en toetsen op uw DESIGNER DIAMOND™ naai- en 

borduurmachine.

– De HUSQVARNA VIKING® Gebruiksaanwijzing Accessoires 

bevat informatie over de meer dan 60 accessoires die het  

naaien van speciale technieken nog sneller en leuker maken.

– “DESIGNER DIAMOND™ Technieken – Een stap-voor-stap 

handboek” is verkrijgbaar bij uw HUSQVARNA VIKING® 

dealer.
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KWALITEIT UIT ZWEDEN 

– HUSQVARNA VIKING® ontwerpt en produceert al meer 

dan 135 jaar kwalitatief hoogwaardige naaimachines en 

ontwikkelt daarbij ook nog eens de nieuwste technieken.

BOVEN- EN ONDERDRAADSENSOR MET 

WAARSCHUWINGSLAMPJE EN ALARM 

Het is niet nodig de boven- of onderdraad voor het 

naaien of borduren te controleren.

– De machine stopt met naaien en waarschuwt met een 

lampje en een signaal als de boven- of onderdraad op of 

gebroken is.

DESIGNER DIAMOND™ VERLICHTING 

Strakke, verbeterde hedendaagse vormgeving.

– Verlichte stylushouder.

– Verlicht bovendraadgebied.

– Verlichte functietoetsen.

DESIGNER™ DELUXE SELECTIE 

Eindeloze creatieve mogelijkheden.

– Meer dan 1.100 steken met meer dan 100 gloednieuwe 

steken.

– Meer dan 3�5 borduurmotieven met meer dan 150 NIEUWE 

borduurmotieven in het geheugen van de DESIGNER 

DIAMOND™ naai- en borduurmachine.

17 SPECIALE STEKENMENU’S  

kies een stekenmenu of scrol door alle menu’s.

A Nuttig  – Steken voor al het dagelijkse naaiwerk.

B knoopsgat  – Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten  
   met de één-staps knoopsgat  
   sensorvoet.

C Pictogrammen  – Satijnachtige elementen voor het  
   creëren van originele, decoratieve  
   steken en Pictogram-borduren.

D Traditioneel – Inclusief open zoomsteken, smoksteken  
   en steken voor traditioneel  
   handwerken voor kant en afwerkingen.

E quilt  – Voor alle soorten quilttechnieken.

F Appliqueren – Voor appliqueren, tapse cordonsteken  
   en versieren.

G kinderen  – Noviteiten en siersteken,  
   poppengezichtjes en nog veel meer.

H Schulp  – Grote Omnimotion schulpranden en  
   kleine, delicate schulprandjes.

J Vintagesteken  – Voor het maken van handgenaaide  
   steken op kledingstukken, cadeautjes  
   en kunsthandwerk.

K omnimotion  – Zijwaarts transport voor het maken van  
   brede decoratieve steken en  
   schulpsteken.

L Decoratief  – Voor het versieren van kledingstukken  
   en naaiprojecten.

M kunsthandwerk  – Leuke steken voor kunsthandwerk.

N mode  – Om kleding en accessoires een  
   modieus tintje te geven.

S 4-richtingensteken  – Om rond lapjes en applicaties  
   heen te naaien zonder de stof te  
   hoeven draaien.

T 8- richtingensteken – Creëer grote, decoratieve randen  
   en versieringen.

U mijn steken  – Sla uw favoriete steken of  
   stekenprogramma’s op om ze opnieuw  
   te kunnen gebruiken.

X Speciale steken – Speciale steken voor meanderen, het  
   naaien van randen en nog veel meer…

Stelt u zich eens voor: een nieuwe wereld aan

INNOVAT IE
met de nieuwste snufjes voor naaien en borduren.
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LETTERTYPES

– Programmeerbare, ingebouwde letters en cijfers.

– Labels en data, identificeer en creëer met de ingebouwde 

letters.

– Onbeperkte borduurlettertypen met 4D™ QuickFont.

INBEGREPEN BORDUURMOTIEVEN 

– Meer dan 3�5 schitterende borduurmotieven in verschillende 

afmetingen.

– Meer dan 150 prachtige borduurmotieven zijn geladen in uw 

DESIGNER DIAMOND™ naai- en borduurmachine.

– Meer borduurmotieven vindt u op de 1 GB HUSQVARNA 

VIKING® USB-borduurstick.

– De Embroidery Sampler CD bevat meer dan 175 klassieke 

borduurmotieven plus back-up files voor alle in de 

DESIGNER DIAMOND™ opgeslagen borduurmotieven.

– Het voorbeeldenboekje toont de meeste nieuwe 

borduurmotieven voor de DESIGNER DIAMOND™ naai- en 

borduurmachine op ware grootte.

– Alle borduurmotieven zijn inclusief het automatisch 

afsnijden van sprongsteken.

UPDATEMOGELIJKHEDEN 

Uw machine is altijd up-to-date.

– Update uw machine met de nieuwste software via internet.

– Keuze uit het uitsluitend updaten van software en/of het 

herstellen van originele systeeminstellingen.

DESIGNER DELUXE TOOLS 
Nieuwe manieren om uw borduurervaring te verrijken 
en borduren gemakkelijker te maken dan ooit.

DESIGN POSITIONING 
– Plaats uw borduurmotieven telkens met verbazingwekkende 
precisie.

– De Design Positioning Wizard maakt dit zeer eenvoudig.

DESIGN SHAPING 
– Creëer nieuwe borduurmotieven met elke steek en/of elk bestaand 
borduurmotief.

KLEURENBLOK SORTEREN
– Slimme functie voor het elimineren van extra kleurwisselingen.

KLEURENBLOK SAMENVOEGEN
– Elimineert kleurenstops in grote of gecombineerde motieven.

MOTIEF SELECTEREN
– Snel één of meer borduurmotieven kiezen voor bewerken en 
personifiëren.

GROEPEREN EN GROEP OPHEFFEN
– Snel met één druk op de toets verschillende borduurmotieven 
groeperen of een groep opheffen om te vergroten/verkleinen, 
roteren, spiegelen of personifiëren.

SELECTIE TOEVOEGEN/VERWIJDEREN
– Creëer een groep geselecteerde borduurmotieven op het scherm 
om te bewerken.

AANRAKEN & VASTHOUDEN OF DUBBELKLIKKEN
– Voor het gemakkelijk laden van motieven.

MIJN BORDUURRINGEN
– Maak een lijst van uw eigen borduurringen voor snelle en 
gemakkelijke selectie.

BORDUURMOTIEF DUPLICEREN 
– Aanraken & vasthouden om het exacte aantal kopieën bij het 
programmeren of borduren te selecteren.

RESIZE 
Een borduurmotief vergroten of verkleinen tot exact de 
grootte die u nodig hebt.
– Herberekent het aantal steken zodat het nieuwe formaat van het 
borduurmotief de beste stekendichtheid heeft.

– Kies “Retain Fill Type” en behoud de originele opvulling wanneer 
het motief is vergroot.

– Maak een borduurmotief vijf keer kleiner of acht keer groter dan 

het originele motief .
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PLUS ALLE OVERIGE 
HUSQVARNA VIKING® 
EIGENSCHAPPEN

– Twee USB-poorten.

– Aparte spoelmotor voor het opspoelen 
van de onderdraad.

– Opspoelen van het spoeltje 
rechtstreeks vanaf de naald.

– De onderdraad wordt automatisch 
opgehaald.

– Selecteerbare draadafsnijder.

– Naaien zonder voetpedaal.

– Volledig automatische draadspanning.

– Horizontale en verticale draadtoevoer 
met twee ingebouwde garenpennen.

– Eenvoudig inrijgen.

– Klemvrije grijper.

– Smeervrij.

– Klik-klaar naaivoeten.

– Spiegelen in de lengte.

– Spiegelen in de breedte.

– Personifieer uw informatie.

– Screensaver.

– Ergonomisch ontwerp.

– Lichtgewicht aluminium casco uit één 
stuk.

– Rasterkeuze.

– Borduurmotief in borduurring 
verplaatsen.

– In- en uitzoomen.

– Panorama.

– Motief vergroten of verkleinen.

– Roteren in stappen van 1 graad.

– 1 GB HUSQVARNA VIKING® USB-
borduurstick.

– Timer borduurtijd.

– Borduurtijd per kleur.

– Multi-format borduurmotieven.

– Rijgen in de borduurring.

– Eenvoudig borduren in één kleur.

– Decoratieve steken in de borduurring.

– Ga naar het exacte steeknummer van 
het borduurmotief.

– Toegankelijke spoel.

– Parkeerpositie.

– Startset.

– Voetpedaal met zelfoprollend snoer.

– Aanschuifbare accessoiredoos.

– Elektronische snelheidsregeling/
naaldkracht.

– USB-kabel voor pc-aansluiting.

– Automatisch verzinken transporteur.

– Instelbare borduur- en naaisnelheid.

– Alarmherhaling.

– Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten 
met de één-staps knoopsgat 
sensorvoet.

– FIX-functie.

– STOP-functie.

– Even of constant achteruitnaaien.

– Herstart steken.

– Tweelingnaaldbegrenzing.

– Steekbreedtebegrenzing.

– Aanpassen steekdichtheid.

– Eenvoudig programmeren.

– �9 naaldposities.

– Instelbare steeklengte.

– Instelbare steekbreedte.

– Kleur wijzigen.

– 3D achtergrondkleur wijzigen.

4D™ ORGANIZER 

Inbegrepen.

– Communiceer van uw pc naar de DESIGNER DIAMOND™ 

naai- en borduurmachine.

– Rangschikken van borduurmotieven, toevoegen van 

afsnijdcommando’s, bestanden met afbeeldingen maken, 

catalogi printen en nog veel meer.

EXTRA MOGELIJKHEDEN: HUSQVARNA VIKING® 

4D™ EMBROIDERY SOFTWARE 

– Maak een keuze uit de meest fantastische borduursoftware 

voor thuisgebruik.

– U kunt alles in één keer kopen of programma voor 

programma.

– De HUSQVARNA VIKING® 4D™-software laat uw 

creativiteit tot bloei komen.

www.myembroideries.com 

Duizenden borduurmotieven, 24 uur per dag 

verkrijgbaar, met slechts één klik op de computer.

– Bestel motieven bij uw HUSQVARNA VIKING® dealer.

– Download motieven van internet, de webshop is altijd 

open voor uw creativiteit.
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