
Made for Sewers, by Sewers™

Alles wat u kunt 
bedenken, kunt  
u nu maken.
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PAS AL UW IDEEËN GEMAKKELIJK 
AAN UW WENSEN AAN
Het eerste en enige tablet-achtige 
scherm* waarop u kunt swipen, 
in- en uitzoomen, roteren en 
borduurmotieven makkelijk 
kunt vermeerderen - net als op  
moderne tablets en smartphones.

Kies het stoftype en maak uw 
keuze uit de vele beschikbare 
technieken. De JoyOS ADVISOR™ 
functie stelt onmiddellijk de beste 
steek, steekbreedte, steeklengte, 
draadspanning, draadhoeveelheid 
en naaivoetdruk in voor de 
techniek die u heeft gekozen. 

Met meer dan 120 geanimeerde 
en geïllustreerde stap-voor-stap 
tutorials lijkt het met de JoyOs 
ADVISOR™ functie net alsof 
er naailessen in uw machine 
zitten. Met het advies van experts 
uit de tutorials kunt u met het 
grootste gemak professionele 
resultaten behalen, ongeacht 
uw naaiervaring.

ADVIES BIJ ALLES WAT U DOET, VOOR DE BESTE RESULTATEN

Wij, bij HUSQVARNA VIKING®, 
ontwikkelen enkel en alleen 
naaimachines. Ons enige doel is om 
het plezier in naaien en onbegrensde 
creativiteit over te brengen aan 
enthousiaste naaisters. Daarom 
hebben we de nieuwe DESIGNER 
EPIC™ ontwikkeld, een machine die 
met veel zorg voor u is ontworpen.  

Met meer dan 100 nieuwe en 
verbeterde functies, 35 beste-in-zijn-
klasse functies en 30 functies die 
geen enkele andere top-of-the-line 
machine heeft, kunt u uw creatieve 
ambities waarmaken en met meer 
gemak dan ooit tevoren resultaten 
van hoog niveau behalen.  

De eerste en enige slimme machine. 
Met uiterste zorg voor u ontworpen

VOLG HET BORDUURPROCES
Met de DESIGNER EPIC™ 
krijgt u onmiddellijk updates 
over de voortgang van uw 
borduurmotief via onze nieuwe 
mySewMonitor App.

GENIET VAN UW CREATIVITEIT, 
WAAR U OOK BENT
Uw creativiteit hoeft niet beperkt te 
zijn tot één locatie. Met de nieuwe 
mySewnet™ Cloud-opslag kunt u 
uw borduurmotieven makkelijk naar 
en van uw machine overbrengen - 
waar u ook bent - op elk gewenst 
apparaat dat verbinding heeft. 
U kunt uw borduurmotieven overal 
vandaan opslaan en openen, wees 
creatief, waar u ook bent.

AUTOMATISCHE 
MACHINESOFTWARE-UPDATES
Wifi maakt automatische 
machine-updates mogelijk, zodat 
uw naai- en borduurmachine 
altijd bijgewerkt is.

Behaal de resultaten van een expert  
ongeacht uw naaiervaring Wees creatief, waar u ook bent

EERSTE  
EN ENIGE

EERSTE  
EN ENIGE

*Gemaakt voor naai- en borduurmachines 
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Meer dan 310 mm

140 mm

DE BESTE  
IN ZIJN 
KLASSE

DE BESTE  
IN ZIJN 
KLASSE

DE BESTE  
IN ZIJN 
KLASSE

DE BESTE  
IN ZIJN 
KLASSE

EERSTE  
EN ENIGE

EERSTE  
EN ENIGE

MAXIMALE RUIMTE 
Met meer dan 310 mm ruimte  
rechts van de naald en 140 mm  
hoogte in het werkgebied, heeft de 
DESIGNER EPIC™ het grootste werkgebied 
van alle top-of-the-line machines die er op 
de markt zijn. Het is ook de lichtste naai- en 
borduurmachine in zijn klasse.* 

LEEF U UIT MET DE GROOTSTE 
BORDUURRINGEN 
Maak grotere borduurmotieven 
dan ooit tevoren! Het grootste* 
borduurgebied op de markt, voor 
zowel niet-draaibare als draaibare 
borduurringen - tot 360 x 260 mm, 
en 360 x 350 mm met de optionele 
DESIGNER™ Majestic Hoop.

PERFECT GELIJKMATIG STOFTRANSPORT
De EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
technologie voelt automatisch 
doorlopend de stofdikte en maakt 
de benodigde aanpassingen - voor  
een perfect gelijkmatig transport. 

PROBLEEMLOOS INRIJGEN - 
TELKENS WEER 
Met de ingebouwde, volledig 
automatische draadinsteker wordt 
uw naald met een druk op een 
toets ingeregen en bent u klaar 
om te naaien.

VIND UW PERSOONLIJKE EXPRESSIE 
Ontdek unieke naaitechnieken van 
wereldklasse voor meer creatieve 
mogelijkheden. Eén daarvan is 
de splinternieuwe gepatenteerde 
pailletsteek. Deze steken worden 
geprogrammeerd met een stop 
zodat u makkelijk een pailletje 
kunt aanbrengen en dan weer 
door kunt gaan met naaien. 

BRENG LICHT IN UW WERELD 
Met de helderste*, meest 
gelijkmatige LED-verlichting op  
de markt kunt u perfecte 
resultaten behalen - wanneer u 
maar wilt, dag en nacht.

DETAILS ZIJN BELANGRIJK  
De nieuwe inrijgroutes met 
uitschuifbare draadgeleiders 
zorgen ervoor dat u al uw 
favoriete garens kunt gebruiken, 
zelfs als ze op grotere 
garenklossen zitten. Opspoelen 
gaat handiger dan ooit.

MOEITELOOS BORDUREN 

RUIMTE EN GOED ZICHT 
De DESIGNER EPIC™ naai- 
en borduurmachine geeft 
u het beste zicht op uw werk 
en de meeste ruimte* voor 
uw handen, zodat zelfs de 
grootste projecten met gemak 
kunnen worden genaaid.

Maak de meest prachtige 
borduurmotieven ooit, zelfs met 
lastige metallic garens. Dankzij het 
toonaangevende deLuxe™ Stitch System 
krijgt u fantastische steken aan beide 
zijden, ongeacht de stofsoort.

Groter, helderder verlicht en beter dan ooit tevoren Zo geavanceerd en toch zo eenvoudig te bedienen

30% GROTERE SPOEL 
De DESIGNER EPIC™ machine 
heeft een 30% grotere spoel dan 
onze vorige machines, waardoor 
u meer kunt naaien en borduren 
voordat u de spoel moet vervangen.

Borduurresultaat met:

DESIGNER EPIC™-
spoel.

Originele spoel.

Ook heel veel ruimte 
voor uw accessoires.

* In vergelijking met Brother Innovis Dream Machine,           
Babylock Destiny, Janome Horizon MC en Bernina 830/880.   
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Bij HUSQVARNA VIKING® delen we uw 
passie voor naaien en borduren.  
Onze zorgvuldig ontworpen  
DESIGNER EPIC™ stemt uw naaiervaring 
af op uw wensen en behoeften via een 
tablet-achtig scherm, wifi, stap-voor-stap 

instructies met bewegende afbeeldingen 
en nog veel meer. Het resultaat is een 
unieke naaiervaring waar uw eigen 
creatieve ontdekkingen op speciale 
manieren tot leven kunnen komen.

Net als of er 
naailessen in uw 
machine zitten

Een slimme machine, gemaakt voor alle stoffen en alle projecten

JoyOS ADVISOR™ FUNCTIE - INGEBOUWD 
ADVIES ONDER HANDBEREIK

Interactieve stap-voor-stap tutorials: 
Leer om verschillende technieken te 
naaien, zoals ritsen, kragen, zomen, enz. 
De DESIGNER EPIC™ leidt u overal 
doorheen en stelt alles voor u in. 

Naai- en borduurtechnieken: Alle exclusieve 
HUSQVARNA VIKING® technieken worden 
getoond met stap-voor-stap instructies met 
animaties en/of illustraties.

Stap-voor-stap werkboek: Leer hoe  
u de geweldige functies van de  
DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine 
kunt gebruiken, zoals Borduurmotief 
plaatsen, Design Shaping enz.

Handleiding versteviging: De perfecte 
hulp bij het kiezen van de juiste 
versteviging voor uw project.

Ingebouwde dynamische 
gebruikershandleiding: U vindt alles wat 
u moet weten over de DESIGNER EPIC™ 
naai- en borduurmachine. 

Er worden voortdurend naai-instructies 
en meer stap-voor-stap tutorials aan uw 
machine toegevoegd via automatische 
updates van mySewnet™ Cloud.

QUILT EN BORDUUR MET DE GROOTSTE, BEST VERLICHTE 
EN TOCH LICHTSTE TOP-OF-THE-LINE MACHINE  

PROFESSIONELE RESULTATEN
De DESIGNER EPIC™ machine past 
alles aan aan de specificaties van uw 
stof. En met de EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™ technologie kunt u resultaten 
van hoog niveau verwachten - welke stof 
u ook gebruikt. Deze unieke technologie 
registreert automatisch en doorlopend de 
dikte van de stof terwijl u naait en past zich 
aan voor een perfect gelijkmatig transport:
• Sensorvoetlichter: De naaivoet wordt 

automatisch omlaag en omhoog 
gebracht voor iedere naaitechniek. 

• Sensorvoet draaistand: Automatische 
zwevende positie met de naald 
omlaag om eenvoudig te kunnen 
draaien, appliqueren en quilten. 

• Sensorvoetdruk: De naaivoet 
registreert doorlopend de dikte 
van de stof en past automatisch de 
naaivoetdruk aan, voor een gelijkmatig 
stoftransport van alle soorten stoffen.

Ontdek een 
creatief palet dat 
precies weergeeft 
wie u bent 
BELEEF ONEINDIG VEEL PLEZIER 
MET DE MEEST GEAVANCEERDE 
BORDUURMOTIEVEN 

Automatische instellingen van de  
JoyOS ADVISOR™ functie en automatische 
meldingen via de mySewMonitor App 
maken het borduren extra leuk. Kies 
uit meer dan 650 borduurmotieven 
en gebruik 30 speciale technieken, zo 
ingedeeld dat u makkelijk kunt kiezen: 
Signature borduurmotieven, Golden 
collection, Kinderen, Quilten, Frames en 
Omrandingen, Fantasie, Feestdagen en 
meer. Er zijn ook 7 borduurlettertypes 
bijgevoegd, in verschillende grootten.

Met uiterste zorg Made for Sewers, by Sewers™

GEOPTIMALISEERD VOOR PRACHTIGE BORDUURMOTIEVEN

Dankzij het deLuxe™ Stitch System 
hoeft u minder tijd en moeite te 
besteden aan machine-instellingen. 
Draadhoeveelheid voert de 
optimale hoeveelheid garen door 
voor iedere steek, ongeacht het 
garen of de stofdikte.  

Behaal resultaten met de hoge 
kwaliteit die u altijd al wilde, 
ongeacht de stof en het type 
garen, zelfs met metallic, sliver of 
andere speciale garens. Prachtige 
steekresultaten aan beide zijden 
van de stof.

* In vergelijking met Brother Innovis Dream Machine,  
Babylock Destiny, Janome Horizon MC en Bernina 830/880.

Geen andere naai- en 
borduurmachine kan 
de vergelijking met de 
DESIGNER EPIC™ doorstaan 
op het gebied van ruimte 
en verlichting - speciaal 
ontwikkeld om u de mooiste 
naai- of quiltervaring te geven. 
U zult veel plezier hebben 
van het grootste werkgebied, 
de meeste ruimte voor 

uw handen en het meest 
gelijkmatig en helder verlichte 
werkgebied op de markt*. 
Geniet van de voordelen van 
ultramoderne technologie 
en een volledig nieuwe 
constructie die u de meest 
robuuste en stille beleving 
geven - Allemaal ingebouwd 
in het lichtste* model in deze 
prijsklasse. 



Made for Sewers, by Sewers™

www.husqvarnavik ing.com

Ervaar de DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine bij uw 
dichtstbijzijnde HUSQVARNA VIKING® dealer. 
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Gedetailleerde informatie over de functies 
beschikbaar op husqvarnaviking.com

*  ‘Nieuwe en verbeterde’ functies vergeleken met de  
 HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND ROYALE™ naai- en borduurmachine.
** ‘Beste-in-zijn-klasse’ functies en 'Unieke' functies in vergelijking met Brother Innovis Dream Machine, 
 Babylock Destiny, Janome Horizon MC en Bernina 830/880. 

Of u nu naait, borduurt of quilt, de DESIGNER EPIC™ 
helpt u om uw grootste creatieve ambities waar  
te maken. We hebben de meest technologisch 
geavanceerde machine ontwikkeld die toch  
het meest eenvoudig te  
bedienen is, inclusief:

• 10,1” tablet-achtig scherm 
• Automatische draadinsteker
• 30% grotere spoel
• Handiger inrijgen door 

een nieuwe uitschuifbare 
draadgeleider 

• Mogelijkheid om grote 
garenklossen te gebruiken 
zonder dat er een extra 
bevestiging nodig is

• Nieuwe inrijgroute voor 
opspoelen

• Nieuwe processor met veel 
snellere responstijd

• Verbeterde naaikwaliteit 
en prestaties

• Decoratieve verlichting aan 
de zijkant 

• Decoratieve verlichting in 
de inrijgklep

• Twee achteruitnaaitoetsen 
• Rubberen gedeelte op de 

handgreep 
• Handige, zachte 

beschermhoes
• Geleiderlijnen op het 

spoeldeksel, in inches en 
centimeters

• Het spoeldeksel is nu in de 

steekplaat ingebouwd
• Markeringen op de 

borduurring voor 
borduurgebied en verbeterde 
middenmarkeringen

• 13 opbergvakjes voor 
naaivoeten, op alfabetische 
volgorde gerangschikt

• Handige opbergplek voor 
rechtstiksteekplaat

• Opnieuw ontworpen 
grafische gebruikersinterface

• Mogelijkheid tot instellen van 
rastergrootte voor borduren

• Borduurtekst schrijven met 
voorbeeldweergave direct 
op het scherm

• Borduurgaren/-kleur 
bewerken - Verander in 
iedere gewenste kleur

• Borduurgaren/-kleur bewerken 
- Selecteer meerdere 
kleurblokken tegelijk

• Borduurwerk met de spoel 
• Nieuwe borduurmotieven, 

meer dan 160
• Nieuwe steken, 98
• Nieuwe lettertypes, 4

100 NIEUWE EN VERBETERDE FUNCTIES* WAARONDER: 35 BESTE-IN-ZIJN-KLASSE FUNCTIES** WAARONDER:
• Grootste borduurgebied
• Grootste werkgebied, meer 

dan 310 mm 
• Grootste hoogte van het 

werkgebied, 140mm
• Grootste hoogte onder 

naaikop, 77 mm
• Meest heldere en gelijkmatig 

verdeelde verlichting, 
voorkomt schaduw op uw 
werkgebied 

• Laagste gewicht - De enige 
machine die lichter is dan 
15 kg

• Hoogste naaldkracht  

• Meest ingebouwde 
borduurtechnieken, 30

• Meest geavanceerde Design 
Shaping 

• Grootste visuele werkgebied 
op het scherm 

• Grootste liniaal op de 
basisplaat (48,5 cm)

• Grootste steekplaat met 
duidelijke markeringen aan 
beide zijden: tot 65 mm

• Grootste assortiment 
optionele borduurringen

• Grootste assortiment 
optionele accessoires

MEER DAN 30 UNIEKE FUNCTIES, DIE ALLEEN TE VINDEN 
ZIJN OP DE DESIGNER EPIC™**, WAARONDER:
• Tablet-achtig scherm - 

swipe, zoom in en uit met 
uw vingertoppen 

• JoyOS ADVISOR™ functie 
met 120 geanimeerde en 
geïllustreerde stap-voor-
stap tutorials en meer 

• mySewnet™ Cloud –  
Automatische 
borduursynchronisatie en 
software-updates via wifi

• mySewMonitor App – Volg 
de voortgang van uw 
borduurwerk 

• Slimme tool box gestures

• deLuxe™ Stitch System 
– Draadhoeveelheid/
Draadspanning

• EXCLUSIVE SENSOR 
SYSTEM™ technologie

• Dimensionale steken - 
Pailletten, applicaties en 
pop-up

• Themasteken
• Opspoelen via de naald
• Nieuw universeel 

gereedschap - magnetische 
schroevendraaier

Ontworpen en ontwikkeld in Zweden - MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™. 


