
Emerald 116/118
Fördelar och egenskaper

TILLVERKAD FÖR HUSQVARNA VIKING

Husqvarna Vikings kvalitet och 
funktioner.

SÖMTABELL

I sömtabellen hittar du rekom-
mendationer för pressarfot, stygn-
längd, stygnbredd, trådspänning 
och pressarfotstryck för olika 
tyger och sömnadstekniker.

INBYGGD NÅLTRÄDARE

Snabb och enkel trädning.

NÅLSTOPPLÄGE UPP/NER   

(EMERALD 118)

Ställ in nålstoppläge upp eller 
ner när du vill. Perfekt när du syr 
applikationer.

HASTIGHETSINSTÄLLNING  

(EMERALD 118)

Ställ in hastigheten efter vad du 
syr och hur skicklig du är.

18 SÖMMAR – EMERALD 118

16 SÖMMAR – EMERALD 116

Nyttosömmar för sömnad och 
lagning, elastiska sömmar för 
stickade tyger och förstärkning 
samt dekorsömmar för kreativa 
projekt.

ETT STEGS KNAPPHÅL

Snabba, lättsydda knapphål med 
den automatiska knapphåls- 
mätaren.

8 PRESSARFÖTTER – EMERALD 118/116

Ett brett urval av pressarfötter 
ingår. 

SNAP ON/OFF PRESSARFÖTTER

Byt snabbt till rekommenderad 
pressarfot för perfekta resultat.

ENKELT SÖMVAL

Vrid på ratten för att välja söm.

JUSTERBAR STYGNLÄNGD OCH 

STYGNBREDD

Vrid på rattarna för att ställa in 
stygnlängden på 0 till 4 mm och 
stygnbredden på 0 till 5 mm.

JUSTERA NÅLENS LÄGE

Ändra nålläge för kantstickning 
och quiltning.

SNABB BACKMATNING

Enkelt att fästa och laga.

PRESSARFOTSLYFT

Snabbt och enkelt med extra lyft-
läge för kraftiga tyger.

INSTÄLLBART PRESSARFOTSTRYCK

Sy i valfri tygtjocklek/materialtyp 
med perfekt resultat.

AUTOMATISK UPPHÄMTNING AV  

UNDERTRÅD

Undertråden behöver inte hämtas 
upp manuellt.

SVENSK DESIGN

Praktisk och lätthanterlig.

METALLSTOMME I ETT STYCKE

Stark och vibrationsfri.

SMÖRJFRI, BEHÖVER INTE OLJAS 

Inga problem med oljefl äckar.

KLÄMFRI GRIPARE

Smidig sömnad utan trassel.

”DROP IN”-SPOLE SOM SÄTTS I  

OVANIFRÅN

Lättplacerad och väl synlig.

SMAL FRIARM

Lättare att sy små projekt.

PÅSKJUTBAR TILLBEHÖRSASK

Praktisk förvaring för alla  
tillbehör.

SÄNKTA MATARTÄNDER

Enkelt att sänka matartänderna 
när man syr i knappar samt fri-
handsquiltning och -brodering.

STYGNPLÅT MED CENTIMETER- 

/TUMSKALA

Markeringarna i centimeter och 
tum hjälper dig att styra tyget 
medan du syr.

LINJAL

Den inbyggda linjalen med centi-
meter och tum underlättar mät-
ning av mudd och resårband.

INBYGGT HANDTAG

Lätt att ta med Emerald på sy- 
kursen eller fl ytta runt den 
hemma.

LÅG VIKT, CA 8 KG

Lätt att bära och ställa undan.

HÅRD HUV

Skyddar symaskinen; med fi cka 
för instruktionsboken.

HORISONTELLA ELLER VERTIKALA 

TRÅDRULLEHÅLLARE

Tråden hasplas av fritt från alla 
typer av trådrullar.

TRANSPARENT LUCKA TILL SPOL- 

KORGEN

Enkelt att kontrollera under- 
tråden.

EXTRA PRESSARFÖTTER

Välj bland ett brett urval av 
Husqvarna Vikings pressarfötter i 
Tillbehörskatalogen – för oändligt 
kreativa möjligheter.


