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Öka din
kreativitet!
Gör intryck och våga!
Du är unik! Uttryck det på ett sätt som speglar
din personlighet och som får dig att sticka ut från
mängden. Med sy- och brodérmaskinen PFAFF®
är det enkelt och spännande att skapa
unika mönster med det lilla extra. Se hur dina visioner
förverkligas, stygn för stygn, med maskinens praktiska
funktioner och programmet Embroidery Intro.
Skapa något fantastiskt!

TIPS OCH RÅD
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För den färgstarka toppen med
broderi upptill gå till pfaff.com

Med syfte att skapa!
Med en otrolig arbetsyta på
200 mm och en brodéryta på
240 x 150 mm finns gott om plats
för dina projekt.

Rymlig. Ljus. Exakt.
Det är vad PFAFF® står för – den senaste teknikens
snillrikhet och tydlighet med bättre resultat än
någonsin. Upplev en helt ny frihet när du syr!

Tänk stort!

Snabb precision

Tänk inte på storleken på broderiet
som du vill göra. Modellen
har en stor brodéryta
och en
MASTER HOOP
på 240 x 150 mm. Det innebär
att du kan brodera stora och unika
mönster utan att spänna om tyget i
bågen.

Det finns ingen annan sy- och
brodérmaskin i denna prisklass
som broderar snabbare. Broderar
färdigt dina broderier snabbare
utan att kvaliteten och precisionen
försämras.
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Förstärk din personlighet!
Söt eller cool. Färggrann eller grafisk. Med personliga broderier kan du visa upp din stil,
sy- och brodérmaskin erbjuder oändliga
både i hemmet och i garderoben. Din
möjligheter och flera smarta funktioner.

Broderier av hög kvalitet
101 fantastiska brodérmönster
ingår, särskilt framtagna för
PFAFF® sy- och brodérmaskiner.
Upptäck ytterligare mönster
och designmöjligheter i det
medföljande
programmet
Embroidery Intro!

TIPS OCH RÅD
För den folkloristiska kudden gå till pfaff.com
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Eleganta sömmar
Dekorera dina kreationer med unika kombina
tioner av dekorsömmar. Välj bland 150 vackra
sömmar och de två alfabeten. Kombinera
upp till 60 sömmar och/eller bokstäver i varje
mönsterkombination. Njut av den stora sömnads
ytan, utformad för att lätt hantera även stora projekt!

Dekorationer – Flera rader med
dekorsöm blir vackra iögonfallande
detaljer! Perfekt passning är inget
problem med den flerlinjerade
dekorfoten.

Eleganta typsnitt
Det är trendigt med inspirationscitat! Sätt dina ord
på pränt eller sätt en personlig prägel på dina
kreationer med broderade monogram. Välj bland
de vackra typsnitten som finns i din
sy- och brodérmaskin eller bland alla de extra
typsnitten som finns i programmet Embroidery Intro.

Det handlar om
perfektion!
Sy perfekta sömmar i alla
tyger med exklusiva Original
IDT™ System – integrerad
övermatare från PFAFF®. Det
optimala hjälpmedlet för
perfekt resultat.
Läs mer på sidan 7.

Bokstavsalternativ – Skapa nya
brodértypsnitt med det smarta
verktyget QuickFont. Välj stil, storlek
och utförande inkl.: satin, kontur,
fyllnad och applikation!

Gratis Embroidery Introprogramvara för PC*
För att öka din kreationsförmåga ingår
programmet Embroidery Intro. Använd det
på din dator för att ändra, anpassa och
kombinera dina brodérmönster. Rotera,
spegelvänd, förminska/förstora och ändra
storlek, lägg till text eller monogram för att
förverkliga din vision.
*Endast på engelska

Flera mönsterkombinationer – Skapa
ett modeplagg genom att kombinera
unika mönster som du själv vill.
Allt är möjligt tack vare programmet
Embroidery Intro!

Vill du brodera flera mönster i
följd? Med tillbehöret
ENDLESS-bågen med snabblås
går det snabbt att spänna om
tyget i brodérbågen!
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Utveckla din passion!
Målet för PFAFF® är att hjälpa dig uppnå din konstnärliga
vision. Utforska de smarta verktygen och tekniska
funktionerna, och fokusera sedan på din kreativitet!

TITTA PÅ
VIDEOKLIPPEN!
Det finns en fantastisk inspirationskälla
online! Hitta extramaterial som
videoklipp och foton från bakom
kulisserna på pfaff.com/creativity

Enkel trädning
Snabb och enkel trädning med den integrerade
nålträdaren – Smidig när många trådbyten krävs vid
brodering.
Automatisk teknik
Maskinen ställer in optimal övertrådspänning för
varje söm. När broderiet är färdigt klipps båda
trådarna av automatiskt med en enkel knapp
tryckning. Fantastiska fördelar för passionerade
kreatörer!
Ett stycke design
Som alla sy- och brodérmaskiner
från PFAFF® är
en tekniskt
avancerad enhet med ett tydligt
designbudskap som är redo att inta
en framträdande plats i ditt hem!
När du syr eller broderar får du
all information du behöver på den
grafiska skärmen. LED-belysningen
lyser upp hela arbetsytan utan
skuggor – optimerad för fantastiska
resultat!
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INSTRUKTIONSFILMER OCH
ANVISNINGAR
För den blommiga kuvertväskan
gå till pfaff.com
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SÖMNADSFUNKTIONER

BRODÉRFUNKTIONER

MASKINEGENSKAPER

Original IDT™ System – integrerad övermatare från PFAFF® i över 45 år! En

exklusiv PFAFF®-funktion som ger helt jämn tygmatning på både ovan- och undersidan,
och perfekta sömmar på alla sorters tyg.

Stort brodérområde – Sy- och brodérmaskinen PFAFF®
har ett stort
brodérområde, upp till 240 x 150 mm. Med den stora brodérbågen
MASTER
HOOP kan du brodera unika, personliga motiv utan att spänna om tyget i bågen.

Trådklipp – Med en enkel knapptryckning klipps över- och undertråden automatiskt
av, en verklig tidsbesparing.

Stor sömnadsyta – PFAFF®

sy- och brodérmaskin är det perfekta valet
för dig som syr quiltar, heminredningsdetaljer och kläder – för dig som älskar att skapa.
Sömnadsytan på 200 mm till höger om nålen är perfekt för att du ska kunna sy stora
projekt med mycket tyg eller vaddering.

Hög brodérhastighet – Det finns ingen annan sy- och brodérmaskin i denna

Elektronisk trådspänning – Optimal övertrådsspänning ställs in automatiskt för
varje söm och broderi så att det blir enkelt att sy.

brodérmaskiner i serien PFAFF
. Broderier av hög kvalitet och en blandning
av storlekar och tekniker för flera brodéralternativ.

Nålstopp uppe/nere – Ställ in om nålen ska stanna i det övre läget eller nere i

2 brodértypsnitt ingår – Små och stora bokstäver, samt siffror och symboler för

Starta/stanna – Sy utan fotpedal – Gör det lätt att sy långa sömmar, sy på fri

Förstora/förminska – Du kan öka eller minska storleken på broderiet med upp till

hand och sy knapphål.

20 % så att det passar ditt projekt.

Spolning av undertråd från nålen – Tråden behöver inte träs om för spolning
av undertråd direkt från nålen. Spolningen stoppar automatiskt när spolen är full.

En mängd vackra 7 mm-sömmar – Välj bland 150 sömmar, t.ex. nyttosömmar,
knapphål, quiltsömmar, nålkonstsömmar, satinsömmar, dekorsömmar och tekniker med
extra pressarfötter.

Extra brodérbågar –

Grafisk skärm – På den grafiska skärmen kan du se alla alternativ och inställningar

tyget när du behöver vända/vrida eller sy applikationer m.m.

2 inbyggda sömnadsalfabet (Block och Cyrillic) – Små och stora bokstäver, samt siffror och symboler för personliga sömnadsprojekt.

Mönsterkombinationer och minne – Kombinera och spara upp till 60
sömmar och/eller bokstäver i minnet – sy flera gånger i ett enda steg. Tryck på spara
för att spara mönsterkombinationen.
Medföljande tillbehörspressarfötter – 8 olika pressarfötter för alla

prisklass som broderar snabbare. Med högre brodérhastighet kan du brodera
snabbare än tidigare utan att kvaliteten och precisionen försämras.

101 fantastiska broderier ingår – Skapade av modedesigners för sy- och
®

personliga brodérprojekt.

ENDLESS HOOP II (180 x 100 mm),
ALL FABRIC HOOP II (150 x 150 mm),
TEXTURE HOOP (150 x 150 mm),
120 SQUARE HOOP (120 x 120 mm),
PETITE SQUARE HOOP
(80 x 80 mm).

Pressarfötter med klicksystem – Enkla att byta utan skruvmejsel eller andra
verktyg – bara att klicka av och på.

Undertråden sätts i ovanifrån – Lättåtkomlig undertråd vid spolbyte.

SPECIALFUNKTIONER FÖR BRODERIER
Programmet Embroidery Intro PC ingår (endast på engelska) – Öka din
kreationsförmåga!

• Ändra, anpassa och kombinera dina brodérmönster och skapa monogram på din
dator.

Hastighetsreglage – Justera sömnadshastigheten för specialtrådar, specialtekniker

• Omfattande textalternativ – inklusive 10 digitaliserade specialtypsnitt och QuickFont
Wizard för att automatiskt skapa brodértypsnitt från de flesta TrueType®- och
OpenType®-typsnitten på din dator.

Stygnbreddsbegränsning – Välj den här funktionen när du använder en
pressarfot för quiltning (tillbehör). På så sätt låses nålen i mittläget för alla sömmar och
skador på nål eller pressarfot förhindras.
Stygnposition – Hela sömmen flyttas åt höger eller vänster så att du enkelt kan
ändra sömplaceringen.

LED-belysning – Optimerad belysning som lyser upp hela arbetsytan utan skuggor.

som du har valt. Sömmarna visas i verklig storlek.

Tillbehörslåda – Gör sömnadsytan större och håller ordning på dina tillbehör. Ta
bort lådan för att enkelt komma åt friarmen.

Perfekt tygmatning – oersättlig!

• Rotera, spegelvänd och ändra storlek på broderier med hjälp av konstant stygntäthet.

Spegelvända – Vänd sömmen eller broderiet vågrätt och/eller lodrätt för ännu fler
kreativa möjligheter.

sy- och brodérmaskin talar samma språk som du.

medföljer maskinen. Du kan också använda den för att lagra, säkerhetskopiera och föra
över dina egna broderifiler.

Lättåtkomligt reglage för matartänderna – Matartänderna sänks bekvämt
från friarmens baksida. Perfekt för quiltning, frihandsbroderi eller lagning.
och egen smak.

Språk – Välj mellan olika språk på menyn Inställningar. Se till att PFAFF®

USB Embroidery Stick ingår – På USB Embroidery Stick 4 Gb finns broderier som

Frihandssömnad – Fäst tillbehörsfoten för frihandssömnad när du vill quilta eller

dina egna preferenser.

uppdatera snabbt med ett USB-minne. Ett enkelt sätt att säkerställa att du alltid använder
den senaste programversionen.

och din dator med USB Embroidery Stick.

sy frihandsbroderi.

Inbyggd nålträdare – Trä nålen snabbt och enkelt.

på den grafiska skärmen.

Uppdateringsbar – Ladda ner den senaste programversionen från internet och

USB-anslutning – För snabbt och smidigt över broderier mellan din

grundläggande behov, och flera extratillbehör från PFAFF® pressarfotssystem som ger
dig en ännu bättre sömnadsupplevelse.

Egna söminställningar – Ändra inställningarna för maskinens sömmar enligt

Informationsknapp – Tryck på knappen för att visa sömnadsrekommendationer

• Använd ColorSort-funktionen för att reducera antalet trådbyten när du syr.

Beprövade PFAFF® Original IDT™ System garanterar perfekt tygmatning,
på alla slags tyger. Allt hålls på plats. Tunna och silkiga tyger veckar sig
inte, ränder och rutor kan mönsterpassas perfekt och det är enkelt att sy
svängda sömmar nästan helt utan att nåla.
Original IDT™ System är otroligt bra på att fånga upp och mata
små tygstycken med högsta möjliga precision och ett proffsigt resultat.
sy- och brodérmaskin kan utan problem sy i
Din PFAFF®
ett eller flera lager tyg och syr till och med obehindrat över tjocka,
kraftiga sömmar.

• 72 superdesigns som du kan anpassa för ditt specifika projekt. Ändra enkelt storlek
med bibehållen stygntäthet.
• Stort urval av broderier, ramar och hörn för kreativa mönsterkombinationer.
• Ytterligare möjligheter! Uppgradera ditt Embroidery-program för att få ännu fler
brodéralternativ.

Automatisk trådfästning – Tråden fästs automatiskt i början och/eller slutet av
en söm. Snabbt och enkelt!

pfaff.com
På PFAFF®:s webbplats finns mer information om denna maskin och dess teknologi. Här kan du lära dig ännu mer om sömnad och broderi.

VILL DU HA MER?

Gå till
pfaff.com/software
och ta reda på vad mer
du kan göra med ett
brodérprogram!
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Besök PFAFF® online

VILL DU HA MER?

Upptäck vårt stora utbud av brodérmönster och få tillgång
till en otrolig mängd instruktioner och tips på pfaff.com. Här
kan du även få inspiration och tips om hur du använder alla
de extra tillbehören som finns.
.

Logga in på
www.myembroideries.com
och ta del av en unik
broderiupplevelse. Upptäck
det stora utbudet av broderier
som finns att köpa och besök
vårt konstgalleri.

Förläng arbetsytan
Med det robusta förlängnings
bordet, särskilt framtaget för den
nya
, kan du utöka
friarmen till en stor plan arbetsyta.
Perfekt för större projekt som quiltar!
Finns hos din lokala PFAFF®
återförsäljare.

victorian
thread velvet™
Special Techniques

Sewinginstructions
included!

Tillbehör för varje tillfälle
Utveckla dina sömnadskunskaper med de
många tillbehören. På www.pfaff.com och
hos din lokala PFAFF®-återförsäljare hittar
du vårt stora utbud av pressarfötter och
andra spännande tillbehör som alla höjer
dina sömnads-, quiltnings- och broderiprojekt
till nya nivåer.

Tillbehöret snoddfot för IDT™ System
används för att dekorera med garn
– bästa resultat på kortast möjliga tid!

www.pfaff.com
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