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mysewnet™ -Library 
kompatibel

Ja,
åtkomst på 

skärmen

Ja, 
åtkomst på 

skärmen

Spara via skärmen 
Kapaciteter

MySewnet™Cloud 
och USB 

Embroidery stick

MySewnet™-Cloud
 och USB- 

Embroidery stick

 Mina filer +  
USB-Embroidery 

stick 

USB-Embroidery 
stick

mysewnet™-molnlagring 
för broderier

   

mysewnet™-Blog  

Design Positioning – placerar 
dina broderier perfekt varje 
gång

Fullständig
MySewMonitor™-

app-hjälp

Fullständig
MySewMonitor™-

app-hjälp
Grundläggande

Överför broderier med Wifi 
och mysewnet™-synkronisering 

 

Uppdateringar via internet Via Wifi eller USB-
Embroidery stick

Via Wifi eller USB-
Embroidery stick

Via USB-Embroidery 
stick

Via USB-Embroidery 
stick

HUSQVARNA® VIKING®-APPAR
mySewMonitor™ 

QuickDesign™ 

JoyOS ADVISOR™

mySewMonitor™ 

QuickDesign™ 

JoyOS ADVISOR™

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™
Ja, förlängt med 

Funktionen JoyOS 
ADVISOR™ 

Ja, förlängt med 
JoyOS ADVISOR™

Funktion
 

EMBROIDERY ADVISOR™
Ja, förlängt med 
JoyOS ADVISOR™

Funktion

Ja, förlängt med 
Funktionen JoyOS 

ADVISOR™ 

Snabbhjälpsystem direkt 
på skärmen

Snabbhjälp, 
Indexhjälp

Snabbhjälp, 
Indexhjälp Snabbhjälp

Tillbehörsguide på skärmen  

Integrerad dubbelmatning 

Övermatare med utbytbara 
pressarfötter Ingår

Integrerad 
dubbelmatning 

Inbyggd


Utökad stygnplåt 
Riktlinjer upp till 
65 mm på båda 
sidor av nålen

Riktlinjer upp till 
40 mm på båda 
sidor av nålen

Riktlinjer upp till 
40 mm på båda 
sidor av nålen

Riktlinjer upp till 
40 mm på båda 
sidor av nålen

Justerbar laserguide 
för sömmar



Exklusiva sömnadstekniker 6 5

DESIGNER™ Jämförelsetabell



EGENSKAPER DESIGNER 
 EPIC™ 2

DESIGNER 
SAPPHIRE™ 85

DESIGNER  
TOPAZ™ 50/40

DESIGNER
JADE™ 35

Inbyggda sömmar
844 

Kan uppgraderas 
med fler sömmar

680 
Kan uppgraderas 
med fler sömmar

261/208 120

Programmerbara 
sömnadsteckensnitt

5 
Kan också  
broderas

5 
Kan också  
broderas

5/4 2

Deluxe™ Stitch System  

Elektronisk självjusterande 
Trådspänning

Plus deLuxe™ 
Stitch System

Plus deLuxe™ 
Stitch System  

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ + Pressarfot med 
extra lyft

+ Pressarfot med 
extra lyft 

Automatisk sänkning 
av matartänderna

Sömnad och 
Broderi

Sömnad och 
Broderi Endast broderi Endast broderi

Sidmatning  

Frihandssömnad

3 lägen: 
Free Motion Ruler 

foot, svävande 
frihandssömnad 

och fjädrande 
frihandssömnad

3 lägen: 
Free Motion Ruler 

foot, svävande 
frihandssömnad 

och fjädrande 
frihandssömnad

2 lägen: 
Svävande 

frihandssömnad 
och fjädrande 

frihandssömnad 

Fjädrande 
frihandssömnad

Sömpositionering   

Nålpositioner 37 29 29 29

PBB (perfekt balanserade 
Knapphål) med sensor 
Enstegsknapphål

16 knapphål + 
3 snörhål 

+ sy i knapp

15 knapphål + 
2 snörhål 

+ sy i knapp

9 knapphål + 
2 öljetter + sy i 

knapp 
/7 knapphål 

+snörhål 
+ sy i knapp

6 knapphål + 
snörhål

Stygnplåt för raksöm 
och Sensor

 

Ljus indikerar nål Uppe/nere    

Stoppfunktion    

Fix-funktion    

Mönsteromstart   

Hastighetskontroll 5 sömnadshastig-
heter 

5 sömnadshastig-
heter 

5 sömnadshastig-
heter 

5 sömnadshastig-
heter 
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Taperade sömmar – 
Välj mellan 18 olika vinklar

  /nej

Riktningsstygn – 4-vägs 
och 8-vägs

 

Menyn mina sömmar
100 MB minne 
tillgängligt för 

Wifi/USB-sticka

100 MB minne 
tillgängligt för 

Wifi/USB-sticka

24 minnen/ 
20 minnen 1 minne

Sömmar på skärmen

  
Startpunkt för 

sömmen som visas 
på skärmen i verklig 

storlek

  
Startpunkt för 

sömmen som visas 
på skärmen i verklig 

storlek

   
Startpunkter för 

sömmen som visas 
på skärmen/

nej



Tvillingnål – inställning


Sömmens 
utseende visas 

på skärmen


Sömmens 

utseende visas
 på skärmen

  
Sömmens 

utseende visas 
på skärmen/

nej



Stygnbreddsbegränsning    

Justera söm: längd, bredd, 
spegelvänd sida-till-sida och 
ände-till-ände

   

Ribbon Embroidery 
Attachment kapacitet



Lägg till rutnät till skärmen 
för Placering

 

Kontrollera storlek och 
placering innan du börjar 
brodera

   

Broderier ingår 756 inbyggda 
broderier

629 inbyggda 
broderier 

159 inbyggda 
broderier/ 

100 inbyggda 
broderier

70 broderier på 
USB Embroidery 

Stick

Design Shaping  

Design Appliqué – Välj från 
former eller alfabet och skapa 
applikation på skärm

 

Möjlighet att brodera 
Knapphål i bågen

 

Brodera dekorativa Sömmar 
i bågen

 

 Tråckla i bågen 2 alternativ 2 alternativ  
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Selektiv/automatiskt tråd- 
klipp med automatisk klipp 
av hoppstygn

  
Automatisk 

trådklipp

Broderi-välj – Välj en eller 
flera broderier för att 
redigera

 

Ändra utsömnadsordningen  

Ladda och se flera Broderier   

Ändra storlek på broderi med 
omräknat antal stygn

 

Skala design    

Rotera omräknat En gradig rotering En gradig rotering En gradig rotering 90-gradig rotering

Färgredigering
Ändra 

brodérfärger, ändra 
bakgrundsfärg, välj 

monokrom

Ändra 
brodérfärger, ändra 
bakgrundsfärg, välj 

monokrom

Välj för att sy i färg 
eller monokrom

Välj för att sy i färg 
eller monokrom

Gruppering av broderier –  
skapa en grupp av valda 
broderier på skärmen och 
redigera

 

Ångra/gör om när du skapar 
kombinationer av broderier

 

Färgblocksortering – Ta bort 
färgbyte med ett tryck

 

Sammanslagning av 
färgblock – Ta bort färgstopp 
i stora eller kombinerade 
broderier

 

Broderi, anpassa på Skärmen  
Upp till 10 
broderier/ 

Upp till 5 broderier

Zooma och panorera   

Markörmarkering på skärmen 
under Brodering

  

Brodérhastighet 1 000 spm 1 000 spm 800 spm 700 spm
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Mina bågar – välj de bågar 
du har

  

Största tillgängliga bågstorlek 360 x 350 mm 360 x 350 mm

14¼”x7⅞”  
(360 x 200 mm)/ 

93/5”x6”  
(240 x 150 mm)

93/5”x6”
(240 x 150 mm)

DESIGNER™ Imperial Hoop 
360 x 260 mm ingår



DESIGNER™ Royal Hoop 
360 x 200mm Ingår

 /ingen

DESIGNER™ Crown Hoop 
260 x 200 mm Ingår

 

DESIGNER™ Jewel Hoop 
93/5”x6” (240 x 150 mm) Ingår

ingen/ 

DESIGNER™  Splendid Square 
Hoop120 x 120 mm Ingår

  /nej

DESIGNER™  Majestic Hoop 
360 x 350 mm

Tillval Tillval

Tapering i brodérläge  

Brodérteckensnitt i flera 
storlekar

8 8 2/1 1

HUSQVARNA® VIKING® 

USB Embroidery Stick 
mysewnet™-tjänster mysewnet™-tjänster  

Stygnbredd 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Automatisk upphämtning av 
undertråden

   

Gå till broderiets exakta 
Stygnnummer

  /nej

Tidsnedräkning för brodering 
efter färg

  /nej

Stega genom broderi efter 
färg och stygnnummer

   

Välj broderier från 
Miniatyrbilder

  

Gratis QuickFont och 
programvara för broderi 
att ladda ned

  
Programvara 

Intro ingår
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Elektronisk 
genomträngningskraft

Pulserande nålkraft 
150 NWT 94 NWT 94 NWT 60 NWT

Display

Stor 10,1 tum 
(217 x 136 mm) 

kapacitiv pekskärm 
med fullfärg 

Skärm med 180 ° 
visningsvinkel och 

hög upplösning 
(1 280 x 800)

Interaktiv kapacitiv 
pekskärm med 
fullfärg 8,0 tum 

(176,6 x 99,4 mm) 
hög upplösning 

(1 024 x 600)

Fullfärg Pekskärm 
3,5” (70 x 53 mm)

Grafisk visning 
Monokrom 3,125” 
(71,5 x 34,5 mm)

Tryck och håll kvar för enkel 
hantering av broderier, filer 
och mer

 

Skärmsläckare med 
startskärm

  /nej

Välja skärmlås   /nej

Inbyggd hållare för stylus Ej tillämpligt – 
kapacitiv pekskärm

Ej tillämpligt – 
kapacitiv pekskärm  N/A – LCD-display

Sömnadsyta
310 mm (över 

12 tum) till höger 
om nålen

250 mm (nästan 
10 tum) till höger 

om nålen

250 mm (nästan 
10 tum) till höger 

om nålen 
/200 mm (nästan 
8 tum) till höger 

om nålen

200 mm (nästan 
8 tum) till höger 

om nålen

”Snap-on”-pressarfötter    

Sy och brodera med eller 
utan fotpedal

   

Kompatibel för Fotpedal med 
flera funktioner

 

Omedelbar och permanent 
Sy bakåt

   

Upplyst trådområde 

Ljussystem
Marknadsledande 
LED-lampa med 

justerbar intensitet

LED-teknik med 
justerbar intensitet

Ljusrader 
av dioder 

(LED)/3 LED
3 LED-lampor

Nålträdare Automatisk Manuell Manuell Manuell

Flera språk 14 13 12 12

Välj färgshema för skärmen  
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Smart Save


I sömnad, redigera 
broderi och sy ut 

broderier


I sömnad, redigera 
broderi och sy ut 

broderier

Snabbt att spola undertråd – 
Separat motor för att spola 
undertråd medan du syr eller 
broderar

 

USB-anslutbarhet
Två USB-portar för 
Embroidery Sticks 

och valfria tillbehör

Embroidery Sticks 
och valfria tillbehör Embroidery Sticks Embroidery Sticks

Designad och konstruerad 
i Sverige

   Designad i Sverige

Sy med brodérenhet ansluten  

Över- och undertrådssensor    Övertrådsensor

Klämfri gripare    

Permanent smord    

Tillbehörsask som skjuts fast Dubbelsidig Dubbelsidig  

Maskinförvaring Anpassad mjuk 
huv ingår Hårdhuv Ingår Hårdhuv Ingår Inbyggd tillbehörs 

ask

Mjuk väska för brodérenhet Ingår Ingår Tillval Tillval
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