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Sy- och brodérmaskinen PFAFF® creative icon™ 2 för in sömnadskonsten i 
en helt ny era. Det här är världens första symaskin som kan användas med 
artificiell intelligens, röststyrning* och creative™ embellishment attachment. 
Precis som världens alla sömnadsentusiaster vill sy- och brodérmaskinen 

PFAFF® creative icon™ 2 alltid uppnå perfektion och blir smartare hela tiden. 

D R Ö M M A R  B L I R  V E R K L I G H E T

RÖSTSTYRNING*

Världens första och enda symaskin med röststyrning. 
Handsfree-kommandon ger användarna större 
flexibilitet att utforska sina mest kreativa idéer. 

Fungerar med Alexa™.   

c rea t i ve ™ EMBELL ISHMENT ATTACHMENT**

Du broderar band, pärlor eller garn direkt och exakt på tyget eftersom 
creative™ embellishment attachment ser till att materialet hamnar på 
rätt plats. Det här är det första tillbehöret på marknaden som syr flera 
olika material automatiskt.  ANSLUT T I L L  mySewne t ™

mySewnet™ L IBRARY^ mySewnet™ Library innehåller flera 
tusen vackra färdiga broderier, allt från blommor och typsnitt till 
naturmotiv och mycket mer.

mySewnet™ BLOGG  Få inspiration och lär dig mer genom 
nya artiklar, projekt och nyheter varje månad.

mySewnet™-APPEN Ladda ner gratisappen och anslut 
telefonen till maskinen. Stygnsätt foton var du än befinner dig, 
få maskinuppdateringar i realtid och mycket mer.

mySewnet™ CLOUD 100 MB lagringsutrymme i molnet 
utan kostnad. Alla filer sparas på en och samma plats direkt 
från maskinens skärm.

VÄRL-
DENS 

FÖRSTA 
OCH  

ENDA

ART IF IC IEL L  INTELL IGENS

PFAFF® creative icon™ 2 använder den senaste tekniken för att 
förbättra din sömnadsupplevelse.

DAGENS AI  Maskinen varnar om den pressarfot du sätter 
på inte rekommenderas för den valda sömmen.

MORGONDAGENS AIFå tillgång till framtidens AI 
med kostnadsfria, automatiska programuppdateringar 
som säkerställer att du alltid har de mest avancerade 
sömnadsfunktionerna. Ingen vet vad som kommer härnäst, 
men möjligheterna är oändliga!*Alexa™ eller andra smarta enheter krävs för röststyrning men ingår ej. 

** Extra tillbehör 
^ Prenumeration krävs efter 90 dagar.

Nu är det enklare än någonsin att vara kreativ tack vare den 
sömlösa navigeringen mellan maskinens skärm, datorn och mobilen. 
En 90-dagars mySewnet™ PLATINUM provprenumeration ingår 
utan kostnad.
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”Alexa, be creative icon™ 2 att 
visa mig alla bandsömmar.”

*Alexa™ eller andra smarta enheter krävs för röststyrning men ingår ej.



M I T T  S K A P A N D E

B L I R  E N K E L T  O C H 
S M I D I G T

PROJEKTOR:  FÖRHANDSVISA SÖM

Du kan enkelt förhandsgranska det du tänker 
sy på tyget. Stygnen hamnar på exakt rätt plats 
samtidigt som du sparar tid. 

PROJEKTOR:  RUTNÄT OCH 
STÖDL INJER

Överliggande hjälplinjer med justerbara 
vinklar och rutnät med justerbara storlekar 
i sömnadsläget.

PLACERA BRODERI

Projicera bilden av ditt broderi på det fastspända 
tyget för enkel placering. Använd funktionen 
Precise Positioning för att finjustera placeringen. 
Du kan enkelt dela upp projektet i flera delar och 
skapa broderier av optimal storlek.

FÖRBÄTTRAD ORIGINAL IDT ™

Inbyggd dubbelmatning (IDT™) från PFAFF® ger 
en otroligt jämn tygmatning ända från start och 
ser till att sömmarna blir perfekta.

• Egen motor för bättre kontroll 
• Inbyggd sensor som meddelar när 

funktionen bör aktiveras eller inaktiveras.

EFFEKT IV  MARKNADSLEDANDE 
BELYSNING

En jämn och stark belysning utformad av 
optronikexperter som gör att du ser tygets 
verkliga färg och minimerar skuggorna.

INBYGGT HJÄLPCENTER

Få hjälp direkt på maskinens stora skärm. 
Här hittar du snabbt och enkelt de svar du 
letar efter med över 150 animerade eller 
illustrerade interaktiva anvisningar och steg 
för steg-instruktioner direkt på skärmen som 
du kan ta hjälp av i dina olika projekt.

EXKLUS IVA SÖMNADSTEKNIKER

Skapa unika projekt med hundratals 
sofistikerade sömmar, bland annat exklusiva och 
patentskyddade sömnadstekniker som svävande 
sömmar, utstrålande sömmar, bandsömmar med 
ett, två eller tre band, kantsömmar med spets 
och kombinationssömmar.

PATENTSKYDDAD 
Ac t i vS t i t ch ™-TEKNIK

Sensorerna känner av tygets tjocklek och 
olika sömnadsinställningar och reglerar 
trådmängden så att balansen blir perfekt 
mellan över- och undertråd. Perfekt resultat 
på båda sidor av tyget.

STYRKA,  STAB I L I TET  OCH PRECIS ION  

creative icon™ 2 har ett kraftigt nåltryck 
(150 N) vilket gör det enklare att sy i kraftiga 
material. Bottenplattan minskar vibrationerna 
och förbättrar stabiliteten. 

MARKNADENS STÖRSTA 
BRODÉRBÅGE FÖR MASKINBRODERI

Med inkluderade creative™ GRAND DREAM 
HOOP, som är marknadens största brodérbåge för 
maskinbroderi, får du plats med stora broderier utan 
att du behöver spänna om tyget (360 x 350 mm).

257 mm

76,2 mm

310 mm

140 mm



AI -BASERAD PRESSARFOTS IDENT IF IER ING  matchar pressarfot med den valda sömmen 

PROJEKTOR & KAMERA  för en exakt sömplacering

KOMPAT IBEL  MED c rea t i ve ™ EMBELL ISHMENT ATTACHMENT * för automatisk dekorsömnad

M I N  S P E C I A L I T E T .  I N N O V A T I O N .

MER ÄN 800 SÖMMAR
806 inbyggda sömmar som ger dig större 
möjligheter till dekorsömnad.

STITCH CREATOR™ 
Du behöver inte bara använda maskinens 
inbyggda sömmar. Du kan ändra dem eller 
skapa helt egna.

UPPREPA SÖM

Sy exakt antal sömmar så att det passar perfekt 
på ditt projekt. Från och med nu behöver du inte 
längre räkna stygn eller gissa. 

AVSMALNANDE DEKORSÖMMAR

Gör sömmen smalare i början och/eller slutet för 
att mönsterpassa runt hörn. Ändra vinkel på den 
avsmalnande sömmen så att den ser ut precis 
som du vill. Du kan till och med brodera unika 
avsmalnande sömmar i brodérbågen.

INBYGGT HJÄLPCENTER
Inbyggda tekniker och interaktiva övningar för 
dragkedjor, fållar, kragar, volanger, muddar, 
quiltning och mycket mer. 

EXTRA STORA UNDERTRÅDSSPOLAR 

När du använder den extra stora 

undertrådsspolen kan du sy under längre tid, 
med färre avbrott. 

FYRA LÄGEN FÖR FRIHANDSSÖMNAD

Fyra lägen nära till hands. Oavsett om du quiltar 
på fri hand, använder linjaler, trådmålar eller gör 
lagningar blir slutresultatet alltid imponerande.

STOR SÖMNADSYTA

Extra stor sömnadsyta där du får plats med quiltar 
och andra stora projekt. 310 x 140 mm. 

PROJEKTOR

Tack vare det justerbara rutnätet och stödlinjerna 
kan du enkelt se till att dina sömmar hamnar på 
rätt plats. Perfekt när du syr kantstickning och 
avsmalnande sömmar! Du kan också ändra färg 
och storlek på både rutnätet och stödlinjerna så 
att de syns bättre. Projicera den valda sömmen 
eller broderiet för en perfekt placering.

MEDFÖLJANDE QUILTTILLBEHÖR

• Stygnplåt för raksöm (med sensor)

• ¼"-fot, kant-/quiltlinjalen

• Stor trådbricka för stora trådrullar för quiltning

• Särskild spolkorg för perfekt raksöm

873 INBYGGDA BRODERIER

mySewnet™ LIBRARY*

Få tillgång till ännu fler inspirerande broderier 
och ett redigeringsprogram för datorn med 
din kostnadsfria 90-dagars provperiod på 
mySewnet™ PLATINUM.*

MARKNADENS STÖRSTA BRODÉRYTA

Brodera på marknadens största brodéryta 
med den medföljande bågen creative™ Grand 
Dream Hoop (360 x 350 mm). 

PRECISE POSITIONING

Placera broderierna precis där du vill ha dem. 
Du kan enkelt dela upp projektet i flera delar 
och skapa broderier av optimal storlek. 

SHAPE CREATOR™

Med extrem precision kombinerar Shape 
Creator™ dekorativa sömmar eller broderier och 
skapar unika bårder och broderier.

APPLIQUÉ CREATOR 

Skapa applikationsbroderier på skärmen 

med Appliqué Creator. Välj bland mer än 
20 olika former och 20 specialalternativ för 
applikationssömnad, eller använd en söm som 
redan finns på maskinen.

SÖMNAD PÅ HÖGSTA NIVÅ FANTAST ISKA BRODERIER AVANCERAD QUILTNING

*c rea t i ve ™ embe l l i shmen t  a t tachmen t  medfö l j e r  e j .*Prenumera t ion  k rävs  e f t e r  90 dagar. 

R E V O L U T I O N E R A N D E
T E K N I K .

M I N  V Ä R L D .
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PFAFF, PFAFF PERFECTION STARTS HERE, CREATIVE ICON, CREATIVE, MYSEWNET, IDT, ACTIVSTITCH, SHAPE CREATOR, STITCH CREATOR och CREATIVE SIGNATURE 
är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. ©2022 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Med ensamrätt.  
Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

*Alexa™ eller andra smarta enheter krävs för röststyrning men ingår ej.
*Extra tillbehör

^Jämfört med originalversionen av creative icon

VÄRLDSUNIKA FUNKT IONER
Artificiell intelligens
Röststyrning* 
Kompatibel med creative™ Embellishment Attachment**

NYA FUNKT IONER ^

Skanning av brodérbåge 
Projektor i sömnads- och brodérläget
Ny sömkategori: maxisömmar med handsytt utseende
Nya instruktionsfilmer i Hjälpcenter
Nålguide i Hjälpcenter
Fler valbara språk (finska och kinesiska)
Metallinjal på tillbehörslådan
Realtidsklocka
Timer
Stoppur
Användningstid (sömnad och broderi)
Stödlinjer för placering av broderi
Guide för maskininställningar
creative™ Grand Dream Hoop medföljer

VIKT IGA EGENSKAPER
KAN ANSLUTAS T I L L 
mySewnet™

Marknadsledande arbetsbelysning
Nåltryck på 150 N
Bottenplatta med unik konstruktion 
Förbättrat Original IDT™-system och sensor
Exklusiva och patentskyddade sömnadstekniker
Patentskyddad ActivStitch™-teknik 
Kompatibel med Fotpedal med flera funktioner 
(extra tillbehör)

SÖMNAD
806 sömmar
7 exklusiva sömnadstekniker 
Förbättrad Stitch Creator™

UPPREPA SÖM
Taperingseffekt på alla dekorsömmar
Fyra lägen för frihandssömnad
Sy med brodérenheten fastsatt
Automatiskt pressarfotslyft
Elektroniskt knälyft
Sensormatic automatisk knapphålsmätare
Spegelvändning av sömmar
Stygnpositionering
Stygntäthet 

OCH MYCKET MER!

MASKIN
10,1" interaktiv pekskärm
Helautomatisk nålträdare
Extra stor undertrådsspole
Stygnplåt för raksöm med sensor 
Förbättrad tygmatning
Sensor för över- och undertråd
Separat motor för undertrådsspolning
Trådklipp
Uppdateringsbar programvara
Trasselfri roterande gripare

BRODERI
Stor brodéryta (360 x 350 mm)
Precise Positioning 
873 broderier
Shape Creator™

Appliqué Creator
creative signature™ brodérprogram
Sy broderi – översikt
Ångra/gör om i Redigera broderi
4 brodérbågar ingår
    creative™ Grand Dream Hoop (360 x 350 mm)
    creative™ Supreme Hoop (360 x 260 mm)
    creative™ Elite Hoop (260 x 200 mm)
    creative™ 120 Square Hoop (120 x 120 mm)
12 brodérbågar finns som tillval
Brodérbågsläge
90-dagars kostnadsfri provprenumeration på 
brodérprogrammet mySewnet™ Platinum och Library 


