Gå från

bra till
fantastisk sömnad

Inbyggd hjälp när du behöver den som bäst

“

Innanför sömmarna
Jag heter Sophie. Som 2-barnsmamma har jag
alltid fullt upp och en lång att göra-lista.
För mig är en dag som innehåller
sömnad en bra dag.
Jag växte upp med garderoben full av klänningar som min
mormor hade sytt åt mig.
Min kreativa ådra väcktes när mormor
lät mig använda hennes älskade HUSQVARNA VIKING® symaskin.
Hon lärde mig grunderna och jag började skapa med hennes stuvbitar.
Innan mormor gick bort gav hon mig sin symaskin och opalörhängena

”

som hon hade burit varje dag så länge jag kunde minnas.
De är väldigt kära minnen.

Gissa om jag blev glad när jag såg symaskinen HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ i butiken! Jag ser verkligen fram emot att lära
mina döttrar att sy på den.

INBYGGDA HJÄLPFUNKTIONER SOM HJÄLPER DIG ATT NÅ
FANTASTISKA SÖMNADSRESULTAT
Om du syr med en mekanisk maskin eller en äldre datoriserad modell går du miste om fördelarna med den moderna
tekniken. Våra datoriserade OPAL™-symaskiner är extra effektiva och har en mängd inbyggda hjälpfunktioner som
förändrar sättet du syr på till det bättre. Låt din Husqvarna Viking® OPAL™ symaskin fokusera på att skapa
perfekta resultat medan du slappnar av och fokuserar på sömnadsglädjen!

MODERN INNOVATION
•
•
•
•

Pekskärmen är lätt att navigera på och visar alla inställningar.*
Funktionen Automatiskt trådklipp sparar mycket tid. Den klipper av över- och undertråden automatiskt.*
Undertrådsavkännaren varnar när undertråden håller på att ta slut.*  
Den elektroniska, helautomatiska trådspänningen ställer automatiskt in optimal trådspänning för alla
sömnadstekniker och tyger.*

STOR KAPACITET
• Den generösa 200 mm breda sömnadsytan och långa armen gör det lätt att sy i stora tyger.
• Med de 4 inbyggda teckensnitten (3 på Opal™ 650) kan du skapa text och etiketter eller
datera dina sömnadsprojekt.
• Programmera och spara egna söminställningar på menyn Mina sömmar.
• Upp till 200 vackra sömmar, inklusive sömmar med 7 mm bredd, ger oändliga kreativa möjligheter.
• Med funktionerna Perfekt balanserade knapphål och Automatisk knapphålsmätare
syr du automatiskt perfekta knapphål i ett steg, om och om igen.

ANVÄNDARVÄNLIGHET
•
•
•
•

Funktionen SEWING ADVISOR® optimerar sömnadsprocessen med automatiska inställningar.
3 LED-lampor minskar skuggbildningen när du syr.
Den inbyggda nålträdaren gör det enkelt att trä maskinen.
Tack vare programmet för knappsömnad är det busenkelt att sy i knappar.
* HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670 machine.

www.husqvarnaviking.com
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Sophies kök
Kökstextilier är roliga att sy,
antingen till sig själv eller för att
ge bort i present. Sy förkläden,
grytlappar, tehuvar, bordstabletter,
handdukar, gardiner, grytvantar
och mycket mer!
Gå till vår webbplats
www.husqvarnaviking.com
och hämta inspiration.

MINDRE TID OCH ARBETE –
MER GLÄDJE
Låt symaskinen ge dig råd! Ange bara typen
av tyg och önskad sömnadsteknik så ställer
funktionen SEWING ADVISOR®
automatiskt in maskinen åt dig. Systemet
väljer den bästa sömmen samt optimal
stygnbredd, stygnlängd och
sömnadshastighet och ger rekommendationer
för andra inställningar. HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670 ställer också in den bästa
trådspänningen. På OPAL™ 650-maskinen visas
den däremot som en rekommendation. Det är
som om maskinen hade en inbyggd assistent!
STOR GRAFISK DISPLAY
OPAL™-maskinerna har en grafisk display. Tryck på direktvalsknapparna på pekskärmen
eller stega genom sömmarna med pilarna. Allt du behöver veta visas på den stora,
upplysta grafiska displayen. Maskinen OPAL™ 670 har också en användarvänlig
pekskärm. Här kommer du åt alla inställningar, inklusive funktionen
SEWING ADVISOR®. Navigera med pekpinnen eller fingret.
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“Sy bort
stressen!”

FÖRSTKLASSIGA SÖMMAR, UPP TILL 7 MM BREDA, FÖR ALLA
SÖMNADSTEKNIKER
Symaskinen OPAL™ 670 har 200 sömmar med upp till 7 mm bredd och OPAL™ 650 har
160 sömmar, inklusive nyttosömmar, quiltsömmar, satinsömmar, sekelskiftessömmar och
dekorsömmar samt inbyggda knapphål. 670-maskinen har dessutom 4 sömteckensnitt
(3 på Opal™ 650). Alla sömmar visas på lockets insida.

www.husqvarnaviking.com
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Den röd/vit-prickiga klänningen har fina detaljer som en söt knapprad
och passpoal i kontrasterande färg.
~6~

PERFEKTA KNAPPHÅL
VARJE GÅNG
Att mäta upp och sy knapphål kan
vara väldigt utmanande, men inte med
en OPAL™ symaskin! Med systemet
för perfekt balanserade knapphål sys
båda sidorna av knapphålet i samma
riktning. På så sätt blir knapphålen
helt jämna. Det finns till och med sju
olika knapphålsstilar att välja bland.
Funktionen SEWING ADVISOR®
väljer det bästa knapphålet för
materialet och tygtjockleken.

www.husqvarnaviking.com

Sophies
VARDAGSRUM
Lite charmig originalitet ger vardagsrummet det där lilla extra. Och inget
går upp mot att se barnen leka
tillsammans i kläder som du har sytt
speciellt för dem.
Sömnadsinstruktioner för OPAL™
hundkudde finns på
www.husqvarnaviking.com.

Den här färgglada hundkudden sys av stuvbitar
som blivit över från andra sömnadsprojekt.

Med funktionen automatiskt trådklipp
på symaskinen HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670 klipps över- och undertråden av med en knapptryckning
och trådändarna dras ner till tygets
undersida. Perfekt när du syr en rad
med knapphål!

”Genom att sy
kan du göra din
bostad till
ett riktigt hem”

www.husqvarnaviking.com
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SOPHIES SOVRUM
En quilt sätter verkligen en unik prägel
på ett rum och varje hem bör ha minst
en. En quilt’ håller dig varm kyliga
kvällar.
Sömnadsinstruktioner för
den färgglada quilten finns på
www.husqvarnaviking.com.

”En familj binds
samman precis som
rutorna i ett lapptäcke”
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Quiltetiketten syddes med ett av
de inbyggda sömteckensnitten.
På menyn Mina sömmar kan du
programmera och spara egna
söminställningar.

Undertrådsavkännaren på symaskinen HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670 gör att maskinen stannar och varnar när undertråden
är på väg att ta slut. Värdefull hjälp precis när du behöver den!

LÄTT ATT HANTERA STORA SÖMNADSPROJEKT
Maskinens utformning ger gott om plats för sömnad och
stora tyger. Den öppna ytan från maskinens sida till nålen
är 200 mm bred – perfekt för quiltar och andra stora
sömnadsprojekt!

www.husqvarnaviking.com
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”Mycket nöje!”

Den söta svart/vit-prickiga klänningen har sytts i stretchmaterial. En flickas dröm!

”Så mycket tyg,
så lite tid!”

För att resultatet ska bli
bra måste du kunna se
sömnadsprojektet och
arbetsytan tydligt. Tre
LED-lampor ovanför
nålområdet och
sömnadsytan ger gott
om ljus när du syr.

HUSQVARNA VIKING®
har en mängd
tillbehör som gör sömnaden
snabbare och enklare och
ger proffsigare resultat.
Alla tillbehör finns i
tillbehörskatalogen på
www.husqvarnaviking.com.

SSO
AC C E

~10~

SER
RY U

www.husqvarnaviking.com

ID
’S GU

E

RANDIG VÄSKA MED
ROSETT
Den här snygga väskan passar överallt – på kontoret,
stranden och shoppingturen. Ett randigt tyg med
kontrasterande färger och ränder vända åt olika håll
ger ett trendigt utseende. Du kan göra väskan ännu
mer personlig med en egendesignad etikett.
Väskans storlek är ca 38 x 36 cm.
MATERIAL
• 50 x 145 cm randigt tyg till väska och rosett
• Fodertyg
• Små tygbitar till etikett
• Stadig kanvasrem till axelremmar
• Sytråd
TILLKLIPPNING
I alla mått ingår 1 cm sömsmån
SVART/VIT-RANDIGT TYG
Väska:
• 1 del med måtten 40 x 90 cm
Rosett:
• 1 del med måtten 30 x 27 cm
• 1 del med måtten 9 x 15 cm
• 1 del med måtten 40 x 18 cm
Foder:
• 2 delar med måtten 40 x 6 cm
(till fodrets övre kant)
		
FODERTYG
• 1 del med måtten 40 x 72 cm
ETIKETT
• Små tygbitar i matchande färg(er)

Fullständiga sömnadsinstruktioner finns på
www.husqvarnaviking.com

Kom med i HUSQVARNA VIKING®-familjen!
Sedan 1872 har HUSQVARNA VIKING® legat i framkant när det gäller sömnadsinnovationer.
Vårt mål har alltid varit att sprida sömnadsglädje genom de mest användarvänliga,
tidsbesparande och avancerade funktionerna.
Vårt namn förknippas världen över med högkvalitativ utbildning, inspiration och personlig service.
Välkommen till HUSQVARNA VIKING®-familjen!

www.husqvarnaviking.com
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Sewing Advisor®
Skärmtyp
Sömval
Nytto- och dekorsömmar
Knapphålsstilar
Programmerbara teckensnitt
Alla sömmar (inklusive sömmar, bokstäver, tecken etc.)

HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 650

Ja
Pekskärm, svartvit (64 x 48 mm)
Pekskärm
200
7 + snörhål + program för att sy i knappar

Ja
Grafisk display, svartvit (64 x 48 mm)
Väljs med hårdknapp
160
7 + snörhål + program för att sy i knappar

4: Brush Line, Block, Cyrillic, Hiragana

3: Block, Cyrillic, Hiragana

557

420

Menyn Mina sömmar

8 permanenta minnen, totalt 160 sömmar

4 permanenta minnen, totalt 80 sömmar

Automatiskt trådklipp

Ja

–

Ja
3 st LED-lampor

–
3 st LED-lampor

29
6
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
7 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
5 hastigheter
Ja
Ja
Ja

29
6
Ja
Ja
Ja
–
–
–
–
Ja
Ja
7 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
5 hastigheter
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
200 mm
40 mm på båda sidor om nålen
Ja
12
Ja
2
3
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
200 mm
40 mm på båda sidor om nålen
Ja
12
Ja
2
3
Ja
Ja
Ja

Elektronisk helautomatisk trådspänning
Belysning
SÖMNADSFUNKTIONER:
Nålpositioner
Medföljande pressarfötter med klicksystem
Automatisk knapphålsmätare
Perfekt balanserade knapphål
Program för att sy i knappar
Automatisk tapering
Pictogramfunktion
Undertrådsavkännare
Längdledes spegelvändning
Sidledes spegelvändning
Justera stygnlängd och stygnbredd
Stygnbredd
Tvillingnåls- och stygnbreddsbegränsning
FIX-funktion
Stopp-funktion
Nålstopp uppe/nere
Elektronisk hastighetskontroll
Omedelbar och låsbar backmatning
Start/stopp-funktion (sy utan fotreglage)
Sömmarna visas på skärmen i verklig storlek
Fler funktioner:
Inbyggd nålträdare
Spolning av undertråd via nålen
Automatisk upphämtning av undertråd
Elektroniskt nåltryck
Stor sömnadsyta
Två förlängda stödlinjer på stygnplåten
SET Menu (inställningar)
Språk
Löstagbar tillbehörslåda
Trådrullehållare
Trådknivar
Trassel- och smörjfri roterande gripare
Hårdhuv
Formgiven och konstruerad i Sverige

Besök närmaste HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare eller www.husqvarnaviking.com
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CENTRALA FUNKTIONER:

HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670

