Sy snyggt

med Emerald™ från
husqvarna Viking®

EMERALD™ 116

EMERALD™ 118

Du skapar. Emerald™ syr.
Symaskinsduon Husqvarna Viking®
Emerald 118 och 116 är idealisk för alla typer av
™

sömnad – från unika festklänningar till gardinuppsättningar inspirerade av exklusiva inredningstidningar.
Emerald -modellerna har många praktiska
™

funktioner som du kommer att uppskatta, bland annat
inbyggd nålträdare, en praktisk sömtabell, en hård
huv för förvaring samt ett lättsytt knapphål i ett steg.
Dessutom är de elektroniska och ger full nålstyrka
när du syr. På Emerald™ 118 kan du dessutom
ställa in sömnadshastigheten och välja om nålen ska
stanna uppe eller i tyget när du slutar sy.
Oavsett vilken Emerald du väljer, kommer den
™

att göra det lätt och roligt att sy i många år framöver!

SVENSK DESIGN

Emerald™ är kraftfulla och pålitliga symaskiner med stilren
svensk design – älskade ägodelar som pryder sin plats.

PERFEKTA SÖMMAR OCH KNAPPHÅL

När man får lust att sy vill man förstås att det ska vara enkelt och ge ett
vackert resultat. Därför har vi lagt till en praktisk sömtabell längst ner
på Emerald™-maskinerna. Sömtabellen rekommenderar lämplig pressarfot, stygnlängd, stygnbredd, trådspänning och pressarfotstryck för
olika tyger och tekniker.
Emerald™ 118 har 18 noga utvalda sömmar och 116 har 16
sömmar, däribland nyttosömmar, dekorsömmar, elastiska sömmar och
knapphål i ett steg. Stygnlängd och stygnbredd är justerbara.

ETT SMÖRGÅSBORD MED TILLBEHÖR

Emerald™ levereras med en tillbehörsask bekvämt placerad på friarmen
med tre spolar, skruvmejsel, sprättare, nålset, quilt-linjal m.m. De har
dessutom åtta pressarfötter som är enkla att snäppa av och på.
Det finns en mängd olika sömnadstillbehör från Husqvarna
Viking®, så din Emerald™ kan växa i takt med din sömnadsskicklighet och ambitionsnivå!

Man behöver inte vara professionell
sömmerska för att sy kreativt. Den
här underbara utstyrseln ger intryck
av att vara haute couture men är
sydd med några enkla grundtekniker.
Sy snyggt! Klänningen, scarfen och
handväskan är sydda från scratch,
men om du vill göra det otroligt
enkelt för dig kan du dekorera
färdiga plagg.

Dekorera plagg på fri hand med
Emerald. Applikationer med råa
traskanter går också lätt att sy.

Trendiga organzavolanger syr
du lätt med Emerald.

Sy fina skärp av vackra
tyger med Emerald.

Dekorera med effektfulla
dekorsömmar. Emerald™
har många att välja bland.

Sy fast spetsar med smal sicksack.
Det är enkelt med Emerald.

instruktioner och mallar till scarfen och handväskan finns att ladda ner från www.husqvarnaviking.com

PRESSARFÖTTER

Pressarfötter som ingår:
Standardfot A, pressarfot B,
dekorfot C, justerbar fållsömsfot,
blixtlåsfot E, glidfot H,
kantsömsfot J, kant-/quiltlinjal
och automatisk knapphålsmätare.

BEHÖVER DU
TIPS OCH RÅD?
TA FRAM
SÖMTABELLEN!

Emerald™ har en
förenklad sömtabell som
hjälper dig med rätt inställningar. Dra ut den under
symaskinen.

EMERALD™ 118 har 18 sömmar
EMERALD™ 116 har 16 sömmar
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1. Raksöm 2. Sicksack 3. Trestegssicksack 4. Osynlig fållsöm för trikå
5. Osynlig fållsöm 6. Kantsöm 7. Elastisk fogsöm 8. Fogsöm 9. Dekorsöm
10. Förstärkt raksöm 11. Förstärkt sicksack 12. Resårsöm 13. Applikationssöm
14. Resår/smock 15. Overlocksöm 16. Dubbel overlock 17. Fogsöm
18. Dekorsöm Plus: Knapphål i ett moment.

Emerald ™ 116

Emerald ™ 118

16 sömmar

18 sömmar

Inställbar stygnlängd och stygnbredd

Inställbar stygnlängd och stygnbredd

Upp till 5 mm stygnbredd

Upp till 5 mm stygnbredd

Upp till 4 mm stygnlängd

Upp till 4 mm stygnlängd

Snap on/off-pressarfötter

Snap on/off-pressarfötter

Inbyggt handtag

Inbyggt handtag

Inställbart pressarfotstryck

Inställbart pressarfotstryck

Trådkniv

Trådkniv

Ett stegs knapphål

Ett stegs knapphål

Inbyggd nålträdare

Inbyggd nålträdare

Linjal

Linjal

Sömtabell

Sömtabell

Hård huv

Hård huv

Sänkta matartänder

Sänkta matartänder

Roterande gripare

Roterande gripare

Elektronisk

Elektronisk

Tillbehörssats med spolar, skruvmejsel,
sprättare, nålset, åtta pressarfötter och
en quiltlinjal

Nålstoppläge upp/ner
Elektronisk hastighetskontroll
Tillbehörssats med spolar, skruvmejsel,
sprättare, nålset, åtta pressarfötter och
en quiltlinjal

Besök din lokala återförsäljare för ytterligare information!

www.husqvarnaviking.com
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