
*mySewnet™-bloggen finns för närvarande på engelska och nederländska.
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Viktiga funktioner
JoyOS ADVISOR™ 
En utökad SEWING ADVISOR™ med tutorials, 
sömnadsprojekt, steg-för-steg-instruktioner och 
sömnadstekniker på skärmen.

Välj tyg och få ett brett urval av sömnadstekniker, från 
grundläggande till avancerad sömnad. Funktionen JoyOS 
ADVISOR™ väljer omedelbart bästa söm, stygnbredd, 
stygnlängd, trådspänning/trådmatning och pressarfotstryck för 
den teknik du har valt. Du får även hjälp av animationer och 
illustrationer samt expertråd direkt på skärmen.
• INTERAKTIVA ÖVNINGAR – Lär dig att sy olika tekniker 

som blixtlås, kragar, fållar etc. DESIGNER BRILLIANCE™ 
80 vägleder dig genom hela processen och ställer in allt åt dig. 

• SÖMNADS- OCH BRODÉRTEKNIKER – Alla exklusiva 
HUSQVARNA VIKING®-tekniker visas med steg-för-steg-
instruktioner, inklusive animationer och/eller illustrationer.

• SÖMNADSINSTRUKTIONER – Vill du lära dig ett 
nytt projekt eller en ny teknik? Maskinen DESIGNER 
BRILLIANCE™ 80 har inbyggda sömnadsinstruktioner för nya 
projekt och tekniker, samt en särskild sektion för quiltning.

• MELLANLÄGGSGUIDE – Det perfekta verktyget när du 
väljer mellanlägg för ditt projekt.

• SNABBHJÄLP – Tryck på en söm, ikon eller funktion om du 
vill se dess namn eller en beskrivning.

• HELA ANVÄNDARHANDBOKEN är inbyggd i maskinen. 
Allt du vill veta kan visas på skärmen och all information är 
sökbar.

mySewnet™ -MOLN – TRÅDLÖS ANSLUTNING OCH APPAR 
Med mySewnet™-molnet kommer du enkelt åt broderier från 
flera olika enheter, t.ex. din dator, surfplatta eller DESIGNER 
BRILLIANCE™ 80-maskin. Broderierna synkroniseras och 
du når dem när som helst via Wi-Fi. Den kostnadsfria appen 
mySewMonitor™ håller dig uppdaterad om ditt brodérprojekts 
status när du inte befinner dig i närheten av din DESIGNER 
BRILLIANCE™ 80-maskin.

• TRÅDLÖS ANSLUTNING – Anslut till mySewnet™ så 
skickas maskinuppdateringar automatiskt.

• PERSONLIGT MOLN – Kostnadsfritt mySewnet™-konto 
med möjlighet att dela mönster mellan olika enheter.

• ÖVERFÖR MÖNSTER – Spara mönster och överför dem 
till maskinen via trådlös anslutning, var du än befinner dig.

• mySewnet™ BLOGG – Tips och tricks, projekt och nyheter 
skickas direkt till din maskin och visas på skärmen 
automatiskt.*

• HUSQVARNA VIKING®-APPAR – Flera kostnadsfria 
appar för både Android och iOS, bl.a.: mySewMonitor™, 
QuickDesign™ och JoyOS ADVISOR™. 

deLuxe™ STITCH SYSTEM
Lägg mindre tid på maskinjusteringar och få ett proffsigt 
resultat oavsett tyg och trådtyp.  
Perfekt för metalltråd och andra specialtrådar. Vackra stygn på 
båda sidor av tyget.
• Trådmatningsfunktionen matar ut rätt trådmängd för varje 

stygn, oavsett tråd eller tygtjocklek, när du syr eller broderar.
• Välj mellan trådmatning och trådspänning för     särskilda 

tekniker/tillbehör.  

Sy- och brodérmaskin
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STOR INTERAKTIV  
SKÄRM, 7"
Lätt att navigera mellan olika sidor med hjälp av olika 
pekfunktioner. 

• Dra och släpp, zooma, rotera, dra ihop, svep och för 
fingrarna ifrån varandra, precis som på en vanlig surfplatta 
eller smartphone.

• Stor (7", 154 x 86 mm) interaktiv färgpekskärm.
• Hög upplösning (1 024 x 600)
• Smart verktygslåda för enkel redigering. Du kommer åt de 

vanligaste verktygen med ett knapptryck.
• Användargränssnittet ger en optimerad, intuitiv upplevelse.        

Made for Sewers, by Sewers™.

UNIKA SÖMNADSTEKNIKER 
Unika, världsledande sömnadstekniker från HUSQVARNA 
VIKING® som ger större kreativa möjligheter. Paljettsömmar, 
pop-up-sömmar, applikationssömmar och temasömmar. 
• Skapa dimensionssömmar genom att lägga till tyg eller 

paljetter för en unik dekorativ flerdimensionell effekt; både 
vertikalt och horisontellt. Patentskyddad.

• Med temasömmar kan du välja en grupp på 4 sömmar med 
samma tema och sedan växla mellan dessa 4 sömmar så att 
mönstret blir sammanhängande. 

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-FUNKTIONEN
Känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken medan 
du syr och anpassar tygmatningen för ett perfekt, jämnt resultat.
AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje 

sömnadsteknik.
• Fyra lägen: ner, vändläge (pivot), upp och extra lyft.
• Matartänderna sänks automatiskt när pressarfoten är i läget 

extra lyft för att ge maximalt utrymme för tjocka tyger och 
quiltar.

VÄNDLÄGE
• Automatiskt svävande läge med nålen nere för omedelbar          

vändning (pivot), enkel applikationssömnad och quiltning.
• Du har händerna fria för att styra tyget.
AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK
• Pressarfoten känner av tygtjockleken och justerar 

pressarfotstrycket automatiskt så att matningen blir perfekt 
på alla typer av material.

ELEKTRONISKT NÅLTRYCK
Sy genom tjocka tyger eller flera tyglager utan problem.
• Pulserande tryck ger utmärkt resultat vid sömnad genom 

kraftiga/tätvävda tyger eller flera lager.
• Maximal nålkraft 150 N.

STOR SÖMNADSYTA
• Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan 

problem.
• Lång friarm (250mm arbetsyta) för enkel sömnad.

BRETT URVAL AV INBYGGDA SÖMMAR
Massor av kreativa möjligheter.
• Över 550 sömmar, upp till 54 mm breda.
• 19 kategorier – enkelt att välja. 
• Unika patentskyddade sömnadstekniker.
• 5 sömnadsalfabet med både gemener och versaler. Enkelt att 

programmera. 

ÖVERMATARE MED UTBYTBARA 
PRESSARFÖTTER MEDFÖLJER
Oavsett vilken typ av tyg du använder har det aldrig varit lättare 
att hålla tyget på plats när du syr.
• Övermataren med utbytbara pressarfötter är utformad så att 

flera lager tyg och/eller vadd matas jämnt.
• Den är perfekt för quiltning och när du syr i sammet, 

stretchtyger, skinn och tyger som kräver noggrann 
mönsterpassning.

SÖMNADSFUNKTIONER
Du når alla nödvändiga funktioner med ett enkelt knapptryck.
• Nålstopp uppe/nere
• Start/stopp
• Stopp
• Trådfästning
• Automatiskt trådklipp

PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL 
Den automatiska knapphålsmätaren syr perfekta knapphål i ett 
steg, om och om igen.
• Båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning. På så sätt 

blir knapphålen jämna och balanserade. 
• 11 typer av knapphål för olika sömnadsprojekt. 

STYGNPOSITION 
Flytta stygn så att de sys exakt där du vill.
• Du kan ändra position för alla sömmar som är mindre än 

7 mm breda. 

STYGNPLÅT FÖR RAKSÖM MED SENSOR
Det perfekta hjälpmedlet när du syr raksöm med tillbehör.
• När stygnplåten för raksöm används meddelar maskinsensorn 

om du försöker välja en annan söm än raksöm. 
• Du behöver inte oroa dig för att nålen ska skadas. 

TVÅ FRIHANDSSÖMNADSLÄGEN
Välj det som passar dig bäst.
• Fjädrande frihandssömnad
• Svävande frihandssömnad

29 NÅLPOSITIONER 
Sy raksöm i 29 olika nålpositioner – perfekt kantstickning, 
sömnad ”i diket” och quiltning!

STYGNBALANS
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 ställer automatiskt in en 
optimal matningsbalans när du syr framåt och bakåt så att dina 
dekorsömmar blir perfekta varje gång. 

Sömnad
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Broderi
STOR BRODÉRYTA
• Med tillvalet DESIGNER™ Majestic Hoop kan du skapa och 

brodera stora, fantastiska broderier på upp till 360 x 350 mm, 
utan att spänna om tyget i båget

• Tre brodérbågar medföljer: (DESIGNER™ Splendid Square 
Hoop 120 x 120, DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200, 
DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200).

• Det finns ett stort urval extra brodérbågar för specialtekniker 
som Endlessbroderi, quiltning, strukturbroderi och mycket mer.

STORT ANTAL INBYGGDA BRODERIER
Oändliga kreativa möjligheter.
• Över 565 broderier, inkl. 30 specialtekniker.
• Kategorier som gör det enklare att välja.
• 5 brodérteckensnitt, i olika storlekar från 10 till 80 mm.

DESIGN POSITIONING
Spänn och spänn om utan problem. Placera och passa in dina      
broderier med den här fantastiska funktionen.
• Placera dina broderier exakt där du vill utan att använda mallar.
• Passa in dina broderier med sömmarna exakt mot varandra.

ANPASSA BRODERI
Anpassa dina broderier direkt på skärmen.
•  Lägg till flera broderier och mönsterpassa dem med hjälp av 

riktlinjerna
• Rotera, spegelvänd, ändra skala, flytta
• Redigera färger
• Gruppera och avgruppera broderier
• Ångra/gör om 
• Ändra broderiordning
• Sortera färgblock 
• Slå ihop färgblock
• Monokrom (enfärgad)

HÖG BRODÉRHASTIGHET
Den perfekta tidsbespararen för varje broderi.
• Upp till 1 000 stygn per minut med perfekt resultat.

SMART SAVE
Vid ett eventuellt strömavbrott eller om du måste sluta brodera/
sy sparas alla inställningar automatiskt.

• Maskinen DESIGNER BRILLIANCE™ 80 sparar automatiskt 
alla ändringar i det aktuella projektet och kommer ihåg dem 
vid eventuella avbrott.

• Du kan när som helst spara manuellt.

AUTOMATISKT TRÅDKLIPP AV HOPPSTYGN
Du behöver inte klippa trådar när du skapar vackra broderier.
• Hoppstygn klipps av automatiskt och trådänden dras till tygets 

baksida.
• Det automatiska trådklippet klipper av övertråden vid färgbyte.

VÄLKOMMEN TILL SY BRODERI
Ett enkelt sätt att kontrollera att du har de inställningar som du vill ha.
• Kontrollera brodérinställningarna och gör eventuella ändringar 

innan du går till läget Sy broderi. 

DESIGN SHAPING
Skapa obegränsat antal nya broderier med vilken söm och/eller 
vilket motiv som helst.
• Välj mellan 10 olika former.
• Ändra avstånd, vinkel, riktning och justering så blir 

möjligheterna ännu fler.
• Kombinationsupprepning som används för att lägga till flera 

element.

DESIGN APPLIQUÉ
Skapa applikationer direkt på maskinens skärm. Ingen extra 
programvara behövs. 
• Välj mellan 45 olika inbyggda motiv, bl.a. hjärtan, blommor, 

bokstäver m.m. 
• Avsluta applikationen med någon av de sex sömmarna.

TRÅCKLINGSALTERNATIV 
Använd tråckling för att fästa tyget utan att spänna det i bågen. 
Perfekt för broderier på ömtåliga eller elastiska tyger.
• Du kan välja att tråckla runt broderiet eller tråckla runt 

brodérbågen. 

SY KNAPPHÅL OCH DEKORSÖMMAR 
I BRODÉRBÅGE
Utveckla din kreativitet genom att kombinera de inbyggda 
sömmarna – möjligheterna är oändliga!
• Skapa perfekt placerade knapphål för ditt projekt.
• Skapa nya mönsterkombinationer med dekorsömmar.

TAPERING I BRODÉRBÅGE
Skapa automatiskt diagonala hörn och vackra vinkeleffekter med 
dekorsömmar.
• Välj mellan 32 olika sömmar med flera vinklingsalternativ.
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Maskin

VIKING, DESIGNER, BRILLIANCE, JOYOS ADVISOR, SEWING ADVISOR, MYSEWNET, MYSEWMONITOR, QUICKDESIGN, DELUXE och EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM är varumärken tillhörande Singer Sourcing 
Limited LLC eller dess dotterbolag. HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken tillhörande Husqvarna AB. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. 

LED-LAMPOR LYSER UPP ARBETSYTAN
Jämn belysning över hela arbetsområdet.
• Tack vare LED-tekniken och ljusriktarna är arbetsområdet 

mycket väl upplyst.
• Se tygets och sömmarnas verkliga färger med mindre skuggor.

KOSTNADSFRI, NEDLADDNINGSBAR 
PROGRAMVARA
Ladda ner programvaran från www.husqvarnaviking.com och dra 
nytta av alla möjligheter som din DESIGNER BRILLIANCE™ 
80-maskin erbjuder. Nedladdningen innehåller följande funktioner:
• Kommunikationsmodul för mySewnet™-molnet som gör att du  

kan ansluta maskinen till din dator via ett trådlöst nätverk. 
• Med plugin-programmet för Windows Explorer kan du se 

miniatyrbilder av broderier, läsa olika broderifilformat, lägga 
till klippkommandon m.m.

• Skapa och lägg till brodérteckensnitt till din maskin från 
valfritt TrueType-teckensnitt på din dator med QuickFont-
programmet. 

SPOLA UNDERTRÅD VIA NÅLEN
Snabb och enkel undertrådsspolning.
• Separat motor för undertrådsspolning.

USB-PORT
Via USB-porten kan du överföra broderier och uppdateringar.
• Maskinen DESIGNER BRILLIANCE™ 80 stöder också de 

flesta vanliga brodérformat.

LINJAL MED TUM/CM PÅ BASPLATTAN
Praktisk mätning direkt på sy- och brodérmaskinen                          
DESIGNER BRILLIANCE™ 80.
• Linjal 43 cm
• Knapplinjal  

HÅRDHUV
Skyddande, dammfri maskinförvaring.

FORMGIVEN OCH KONSTRUERAD I SVERIGE
HUSQVARNA VIKING® har tillverkat symaskiner med 
överlägsen kvalitet och banbrytande teknik i mer än 145 år.


