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WELKOM IN DE WERELD VOL SLIMME, CREATIEVE
ACCESSOIRES VAN HUSQVARNA® VIKING®
Uw passie voor naaien brengt ons dagelijks op nieuwe ideeën.Veruit de meeste
accessoires zijn ontwikkeld in ons eigen creatieve naaiatelier in het Zweedse Huskvarna,
waar ideeën ontstaan en worden uitgewerkt. Nieuwe accessoires die u tijd besparen
en het naaien, borduren en quilten nog eenvoudiger, leuker en professioneler maken.
Ieder accessoire wordt uitgebreid getest op een grote verscheidenheid aan materialen.
Een nauwkeurig en perfect resultaat is voor ons net zo belangrijk als een eenvoudige
bediening. U moet zich volledig kunnen concentreren op uw creatieve ideeën en niet
teveel tijd besteden aan het bevestigen of het instellen van de accessoires. Ga naar uw
HUSQVARNA® VIKING® dealer voor uitgebreide informatie, een demonstratie en
deskundig advies. Zo vindt u het juiste accessoire voor uw machine: Op pag. 5. vindt u
een overzicht van alle naaimachinemodellen. Iedere naaimachine is in een groep met
nummers ingedeeld (1 t/m 9). Naast ieder accessoire staat aangegeven voor welke
machinegroep het accessoire geschikt is. Zo vindt u altijd het juiste accessoire. Bezoek
ons ook op www.husqvarnaviking.com.Voor het online bekijken van deze brochure,
voor inspiratie en informatie over onze naai-, borduur- en lockmachines. Om u in
te schrijven voor onze nieuwsbrief met informatie over nieuwe producten, tips en
ander nieuws op het gebied van naaien, borduren en quilten. Bent u in het bezit van
een naai- en/of borduurmachine met mySewnet™-functie, zoals bijv. de DESIGNER
BRILLIANCE™ 80? Breid uw creatieve mogelijkheden dan ook digitaal uit. Maak een
account aan op www.mySewnet.com voor het gebruik van handige HUSQVARNA®
VIKING® apps, de mySewnet™-Blog en veel meer.
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U wilt weten welk accessoire geschikt is voor uw machine? Zoek uw naaimachine op in
onderstaand overzicht. Het nummer in de cirkel geeft aan in welke machinegroep uw
machine valt. Naast ieder accessoire wordt d.m.v. het nummer aangegeven voor welke
machinegroep het accessoire geschikt is. Bij iedere naaivoet vindt u stap-voor-stap
instructies.

1 ORCHIDEA™, 1250, #1+, 1200,
1100, 1090, 1070, 1070 S, 1050.

2 990 S, 990, 980, 960, 950 S,
950, 945, 940.

3 630, 620, 610, 190, 185,
180, 150, 120.

4 105, 100, 95, 90.

5 PRELUDE™ 360, PRELUDE™ 340,
DAISY™ 335, 330, 325, 320, 315,
310, HUSQVARNA® VIKING® 250,
230, 225/215, 210, 205,
SCANDINAVIA™ 100,
EDEN ROSE™ 250M,
TRIBUTE™ 140M, 145M.
EMERALD™ 122, 118, 116.

6 PLATINUM™ 955 E, 950 E,
PLATINUM™ Plus 775, 770, 755
Quilt, 750 Quilt, 735, 730, 715,
ROSE™ 605, 600, IRIS™, LILY™
555, 550, 545, 540, 535, 530,
HUSQVARNA® VIKING® 500,
INTERLUDE™ 445, 435,
FREESIA™ 425, 415,
HUSQVARNA® VIKING® 400,
350,
SCANDINAVIA™ 400, 300, 200,
EMERALD™ 203, 183.		
DESIGNER JADE™ 35.
JADE™ 20, OPAL™ 650, 670,

7 DESIGNER DIAMOND Royale™,
DESIGNER DIAMOND deLuxe™,
DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER
SAPPHIRE™85, DESIGNER RUBY Royale™,
DESIGNER RUBY deLuxe™, DESIGNER
RUBY™, DESIGNER TOPAZ™ 50, 40, 30, 25,
20, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE
Limited Edition, DESIGNER™ I, II,
QUILT DESIGNER™, QUILT DESIGNER™ II,
SAPPHIRE™ 965Q, 960Q, 930, 875Q, 870Q,
855, 850, 835, 830, DESIGNER BRILLANCE™
80, BRILLANCE™ 75Q, OPAL™ 690Q,
EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

8 DESIGNER EPIC™,
EPIC™ 980Q.

9 DESIGNER EPIC 2™,
EPIC™ 95Q

MACHINEGROEPEN

NUT TIG NAAIWERK EN KLEDING

NAAIEN

Met de accessoires van HUSQVARNA ® VIKING ® is het gemakkelijk om speciale
naaitechnieken toe te passen. U krijgt heel eenvoudig een professioneel resultaat.
Denk daarbij aan afwerken, knoopsgaten maken, zomen, doorstikken, ritsen inzetten
en nog veel meer.

TRANSPARANTE ZOOMGELEIDEVOET

413034845
1

2

3

4

5

6

7

8

920614096
9

1/4”
6 mm

De transparante zoomgeleidevoet geleidt de steek langs de rand
bij het aan elkaar naaien van de stof. De naadtoeslagen worden
overal even breed. Er is een metalen geleider plus vier verschillende
lijnen voor diverse naadtoeslagen. Voor machinegroep 9 is er een
transparante zoomgeleidevoet, geschikt voor het IDF™-systeem.

3/8”
10 mm

1/2”
12 mm

5/8”
15 mm

1. Rijg uw machine in met naaigaren als boven- en onderdraad.
2. K
 lik de transparante zoomgeleidevoet vast. Schakel het IDF™-systeem in (alleen bij
920614096)
3. Selecteer een rechte steek.
4. Voor het aan elkaar naaien van stoffen: leg de stofdelen met de goede kanten op elkaar.
5. L
 eg de stof onder het naaivoetje met de metalen geleider langs de stofrand voor een
naadtoeslag van 1,5 cm.
6. Z
 et de naaivoet omlaag en begin met naaien. De geleider volgt de rand van de stof en de
steek wordt met een perfect rechte naadtoeslag genaaid.
7. G
 ebruik de vier andere rode lijnen op het naaivoetje voor verdere stekenrijen of een
smallere naadtoeslag.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN
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OVERLOCKNAALDVOET J
412380645
1

2

3

4

5

6

7

8

68011495
9

Overlockvoet J wordt gebruikt voor het afwerken van
stofranden waarbij het gevaar bestaat dat de stof gaat
samentrekken of omkrullen. Het dunne geleidertje aan de
zijkant van de voet voorkomt het omkrullen of rimpelen
van de stof. Deze voet is geschikt voor diverse overlock- en
randafwerksteken.
1. Klik overlockvoet J vast.
2. Kies een overlocksteek of andere afwerksteek en draai aan het handwiel om te
controleren of de naald de voet niet raakt. Zonodig de steekbreedte wijzigen.
3. Begin met naaien.

VERSTELBARE BLINDZOOMVOET
412976645
1

2

3

4

5

6

7

8

De verstelbare blindzoomvoet kan in de breedte worden versteld
om de hoeveelheid stof die door de blindzoomsteek wordt
gepakt nauwkeurig in te stellen.
1. Klik de verstelbare blindzoomvoet vast.
2. Vouw en pers de zoom volgens de instructies voor blindzomen. Vanaf de zijkant gezien
vormt de stofrand een S.
3. Leg de zoom onder de voet en draai het rode wieltje van de verstelbare blindzoomvoet
zo ver naar rechts of links dat de brede zigzagsteek van de blinde zoom net een draad
van de stofvouw pakt.

Blindstitch foot
41153 31-45

Blindstitch foot
41153 31-45
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ROLVOET

9

412990245
1

2

3

4

5

6

7

8

9

De rolvoet naait ongelijkmatige stoffen zoals leer, fluweel en
stoffen met vleug of lussen. Rechte steek, zigzag, andere nuttige
steken en siersteken.
1. Klik de rolvoet vast.
2. Selecteer de steek en begin met naaien
De wieltjes rollen gelijkmatig over de diverse soorten stof.

GLIJVOET H
412796145
1

2

3

4

5

6

7

8

68011500
9

Bij het naaien van schuimrubber, kunststof, stoffen met kunststof
coating, leer en imitatieleer wordt de glijvoet H soepel
over de stof getransporteerd zonder aan de stof te blijven
plakken. Gebruik deze voet voor het naaien en het maken van
knoopsgaten in kunststof en leerachtige stoffen.
1. Klik glijvoet H vast.
2. Selecteer de gewenste steek en begin met naaien.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN
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PL AT TE NAADVOET 9 MM
413185545
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Platte naden van 9 mm zoals de typische jeansnaden zijn zeer
duurzaam en populair. Platte naden van 9 mm worden ook vaak
gebruikt bij woondecoraties. Ze geven een decoratief effect
wanneer u contrastrerend garen gebruikt. De beste resultaten
worden verkregen met normale tot dikke stoffen.
Methode 1:
1. Klik de platte naadvoet 9 mm op de machine.

9mm

2. Leg de stof met de verkeerde kanten op elkaar en overlap de knipkanten met de rode
markeringen op de naaivoet als richtlijn. De onderste stof moet de markering op de
rechterkant van de naaivoet volgen en de bovenste stof moet de rode markering op de
rechter voorkant volgen. Let op: Hierdoor krijgt u een dubbele rij steken op de goede
kant van het kledingstuk. Als u een enkele rij steken op het kledingstuk wilt, naait u
de goede kanten van de stof op elkaar.
3. Naai de stof aan elkaar met een rechte steek.
4. Pers de naadtoeslag naar links.
5. Gebruik de geleiders op de voorkant van de platte naadvoet om de breedste
naadtoeslag om de smalste naadtoeslag te vouwen. Naai vast met een rechte steek.
Methode 2:
Als u een naadtoeslag van 15 mm heeft in uw patroon, gebruikt u de buitenste
markeringen rechts op de platte naadvoet als geleide voor allebei de stoflagen. Knip 6 mm
van de bovenste naadtoeslag af. Ga dan verder met stap 4.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN

ÉÉN-STAPS KNOOPSGAT SENSORVOET
412815102
1

6

7

Niet voor
415, 350, E M ER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.

68007010
8

68011655
9

De één-staps knoopsgat sensorvoet meet de lengte van het
knoopsgat en naait de knoopgrootte die op de naaimachine is
ingesteld. De knoopsgat sensorvoet meet tijdens het naaien en
maakt ieder knoopsgat even groot. De knoopgrootte kan worden
ingesteld in stappen van 2 mm.
1. Klik de één-staps knoopsgat sensorvoet vast. Steek het stekkertje in de aansluiting op de
naaimachine. Breng het witte gedeelte van het wieltje in lijn met de witte merklijn op
de voet.
2. Stel de knoopgrootte in op uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine.
3. Laat de voet zakken en begin met naaien. Breng het witte gedeelte van het wieltje
opnieuw in lijn, voordat u het volgende knoopsgat naait zodat het precies dezelfde
afmetingen krijgt.
4. Gebruik de rode lijnen op de naaivoet om alle knoopsgaten op gelijkmatige afstand van de
rand te naaien.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN
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RIMPELVOET

12

920571096
9

412797145
1

2

3

4

5

6

7

8

Voor het rimpelen van stof of het tegelijkertijd rimpelen en
aannaaien van een ruche. Geschikt voor dunne tot normale
stoffen. Rechte steek, (naaldpositie links), lengte 3 tot 6. Hoe
groter de steeklengte, des te meer stof wordt gerimpeld. Klik
de rimpelvoet vast.
Stof rimpelen:
Leg stof onder rimpelvoet en begin met naaien. Verhoog de bovendraadspanning voor
meer rimpels.
Stof rimpelen en tegelijkertijd vastnaaien:
1. Leg de te rimpelen stof met de goede kant boven onder de naaivoet.
2. Leg de stof waaraan de ruche moet worden vastgenaaid in de uitsparing van de voet met de goede
kant onder.
3. Begin met naaien; onderste stof geleiden maar niet tegenhouden. Bovenste stof in de uitsparing
houden en rustig geleiden. Een grotere steeklengte en een hogere bovendraadspanning en
persvoetdruk zorgen voor meer rimpels

SMALLE RITSVOET
412565745
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klik de smalle ritsvoet aan als u extra dicht bij een rits,
drukknopen, band met drukknopen, kralen e.d. wilt naaien. Deze
voet kan rechts of links van de naald worden aangeklikt en door
de uitsparingen aan de onderkant worden bijzondere stoffen
moeiteloos getransporteerd.
A.

Een rits in een naad naaien:
1. Rijg de naad waar de rits moet komen.
2. Kies de middelste naaldpositie en een rechte steek. Klik de smalle ritsvoet links van de
naald aan.

B.

3. Vouw aan een kant een smalle vouw in de naadtoeslag en plaats de rits met de goede kant
naar boven onder de gevouwen rand. Begin met naaien vanaf de onderkant van de rits,
langs de smalle kant, naar boven tot aan de stofkant. Afbeelding A
4. Vouw de tegenoverliggende stofrand en naadtoeslag terug over de rits.
5. Klik de smalle ritsvoet rechts van de naald aan. Begin aan de goede kant en naai vanaf de
onderkant van de rits naar boven, tot aan de stofkant. Afbeelding B
6. Torn de rijgsteek los met een tornmesje.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN

BLINDE RITSVOET
412687045
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Een blinde rits wordt altijd aangebracht voordat de naad wordt
genaaid. De blinde ritsvoet heeft twee gleuven aan de onderkant
om de ritstenen op hun plaats te houden terwijl u naait. Koop
een rits die ten minste 3 cm langer is dan de ritsopening.
1. Markeer de lengte van de ritsopening op de naadtoeslag en op de rits. De overtollige
lengte moet aan de onderzijde van de rits zitten.
2. Open de rits.
3. Plaats het rechtergedeelte van de rits op de stof met de goede kanten op elkaar. De
ritstenen moeten op de naadlijn liggen en de bovenstop van de rits 2 cm onder de
kniprand van de stof.
4. Houd de rits met uw vingers op zijn plaats en breng het naaivoetje omlaag met de
ritstenen in de rechter gleuf van het voetje.
5. Plaats het linker gedeelte van de rits op de linkerzijde van het kledingstuk met de goede
kanten op elkaar. Breng het naaivoetje omlaag met de ritstenen in de linker gleuf.
Zorg ervoor dat de naald weer perfect is uitgelijnd met de naaldgeleider op het voetje.
Naai op dezelfde manier als de rechter zijde.
6. Trek het lipje van de rits omhoog. Plaats de stof met de goede kanten van de stof op
elkaar. Plaats het gewone ritsvoetje links van de naald. Wijzig de naaldpositie naar
de rechterzijde. Naai de naad onder de rits. Wanneer de rits te lang is, naai dan 3 cm
onder de markering met de hand over de ritstenen. Knip het overtollige ritsdeel onder
de met de hand genaaide steek af.

Invisible zipper foot
4126870-45

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN
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TRANSPARANTE BLINDE-RITSVOET
413286545
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Blinde ritsen (ook wel verborgen ritsen genoemd) zijn het meest
te vinden op de rug van een jurk, in de zijkant of achterkant van
broeken en rokken en in sommige woonaccessoires. Zoals de naam
al zegt, is de ritssluiting verborgen in een naad, zodat hij vrijwel
onzichtbaar is. Er wordt vaak gedacht dat deze manier van het
inzetten van een ritssluiting zeer moeilijk is, maar het is eigenlijk
één van de eenvoudigste manieren, vooral als u de rits inzet met de
HUSQVARNA® VIKING® Transparante blinde-ritsvoet.
1. Een blinde rits wordt altijd aangebracht voordat de naad van het kledingstuk wordt
genaaid.
2. Markeer de lengte van de ritsopening op de naadtoeslagen en op de ritssluiting. De
overtollige lengte moet aan de onderkant van de ritssluiting zitten.
3. Klik de transparante blinde-ritsvoet op de machine.
4. Selecteer de middelste naaldpositie en een rechte steek. Lengte 2,5-3,0.
5. Leg de rechterkant van de ritssluiting op de rechterkant van de naad, met de goede kanten
op elkaar. Het midden van de rits, waar de tandjes in elkaar grijpen, moet op de
naadlijn liggen, op ongeveer 2 cm onder de kniprand van de stof.
6. Duw de tandjes van de ritssluiting voorzichtig iets naar rechts en breng de naaivoet
omlaag, zodat het midden van de rits in de groef aan de rechterkant van de naald ligt.
7. Stop bij de markering op de ritssluiting en de naadtoeslag en hecht af.
8. Leg de tweede helft van de ritssluiting op de linkerkant van de opening, met de goede
kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de beide kanten van het midden van de ritssluiting
op gelijke hoogte liggen.
9. Speld de rits vast. Open de rits.
10. Breng de naaivoet omlaag met de linker groef boven de tandjes van de ritssluiting.
Naai op dezelfde manier als de eerste helft.
11. Sluit de rits. Leg de stof en de rits met de goede kanten op elkaar. Speld de rest van de stof
onder de rits met de goede kanten op elkaar.
12. Klik de normale ritsvoet E vast aan de linkerkant van de naald. Pas de naaldpositie aan
zoals nodig is.
13. Naai de naad vanaf de onderkant omhoog naar de ritssluiting, over de al genaaide naad
heen.
14. Pers de naad open.
Let op: Koop een blinde rits van ten minste 3 cm langer dan de opening voor de rits.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN

KNOPENAANZETVOET MET
HULPSTUK
412934545
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TR IBU TE™
140M/145M.
Deze naaivoet voor het aannaaien van knopen tilt de knoop
een beetje op van de stof zodat er een steeltje ontstaat voor
gemakkelijk dichtknopen en om te voorkomen dat de knoop te
dicht tegen de stof wordt genaaid.
1. Rijg in met naaigaren in een kleur die bij de stof past als boven- en onderdraad. Klik de
knopenaanzetvoet vast.
2. Door de grijze hendel te gebruiken, kiest u hoe lang het steeltje moet worden. Als u hem
zo ver mogelijk naar achteren trekt, krijgt u geen steeltje.
3. Positie één geeft een korte steel voor dunne stoffen. Positie twee (helemaal naar voren)
geeft een lange steel die geschikt is voor dikkere stoffen.
4. Gebruik het hulpstuk voor knopen met een kleinere diameter dan 6 mm. Plaats het
hulpstuk in de gaten van de knoop. N.B. Gebruik geen knopen die dikker zijn dan 3
mm.
5. Plaats het hulpstuk met de knoop in de inkeping op de naaivoet. De knoop wordt
automatisch in de juiste stand gezet om vast te naaien. Verwijder het hulpstuk.
6. Kies “Knoop aannaaien” op de Naaigids. Pas de steekbreedte indien nodig aan, zodat deze
overeenkomt met de afstand tussen de gaten van de knoop.
7. Naai de knoop aan.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN
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DOORSTIKVOET MET LINKER
GELEIDING
920569096
1

2

3

4

5

6

7

8

9

De doorstikvoet met linker geleiding begeleidt doorstikken en
kantstikken uitstekend. Leid de stof langs de rechterbinnenkant
van de naaivoet. In combinatie met de onderkant van de
voet, die is ontworpen om langs de gevouwen kant te lopen,
zorgt dit voor prachtig doorgestikt naaiwerk. Gebruik de
doorstikvoet met linker geleiding voor het zomen van zware
stofprojecten zoals gordijnen e.d. Het grootste gedeelte van
de stof ligt dan links van de vrije arm, waardoor u makkelijker
kunt naaien.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN

PLISSEERAPPARAAT
920032096
5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TR IBU TE™
140M/145M.
Het plisseerapparaat maakt kleine plissés of plooien in dunne tot
normale stoffen.
Plisseerapparaat instellen:

e
f
g

i
j

1. Verwijder de naaivoethouder.
2. Vervang de naaldklemschroef door de langere schroef die bij het plisseerapparaat hoort.
3. Plaats het plisseerapparaat op de persvoetstang van de machine met de vork over de
naaldklemschroef. Schroef het apparaat op de persvoetstang met de meegeleverde
vleugelmoer.
4. Stel de machine in op een rechte steek.
5. Persvoetdruk zonodig verlagen.
6. De stelhendel (J) regelt hoe vaak het plisseerapparaat moet plooien. Instellen op 1
betekent een plooi op elke steek, 6 een plooi op elke zesde steek of 12 een plooi op
elke twaalfde steek. Instellen op 0 betekent geen plooien, het plisseerapparaat werkt
niet; een gewone rechte steek is actief.
7. Met de stelschroef (I) kan de diepte van de plooien worden ingesteld. Probeer dit eerst uit
op restanten van de te rimpelen stof. Draai de schroef naar rechts voor meer en naar
links voor minder stof in de plooi.
8. Steeklengte 2,5–3. Probeer ook andere steeklengtes uit want ook de steeklengte
bepaalt de diepte van de plooi. Hoe korter de steek, hoe korter de afstand tussen de
plooien. De breedte moet altijd 0 zijn voor rechte steek.
Naaien:
1.

Leg de te plooien stof in de geleidesleuf (G), vervolgens tussen de twee zwarte plaatjes van
het plisseerapparaat (E&F) achter de punt van de naald.

2.

Doe de naaivoet omlaag en naai gelijkmatig.

Plooien maken en tegelijkertijd vaststikken op gladde stof:
1.

Leg de gladde stof met de goede kant boven, onder het plisseerapparaat.

2.

Leg de te plooien stof met de goede kant onder, in de geleidesleuf en tussen de plaatjes zoals
hierboven beschreven (1).

3.

Begin met naaien. De transporteur verplaatst de gladde stof wanneer de bovenste stof wordt
geplooid en eraan wordt vastgenaaid.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN
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KANTSTIKVOET MET GELEIDER RECHTS
412796745
1

2

3

4

5

6

7

8

920570096
9

Met de kantstikvoet met geleider rechts kunt u met grote precisie
doorstikken en langs randen naaien. Ook perfect voor exacte biezen.
1. Klik de kantstikvoet met geleider rechts aan.
2. Leg het naaiproject zo onder de naaivoet, dat de geleider langs de rand loopt.
3. Kies een rechte steek (of een andere steek naar keuze) en pas de naaldpositie zo aan, dat op de
gewenste afstand van de rand wordt genaaid.
4. Pas indien nodig de naaldpositie aan voor meer parallelle steekrijen en naai.

KANTSTIKVOET MET GELEIDER
IN HET MIDDEN
412796845
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2
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920565096
9

Deze naaivoet is ideaal voor precies doorstikken en het aan
elkaar naaien van kant en stof (bijv. bij het aanzetten van kant aan
een afgewerkte stofkant). De metalen geleider in het midden van
de naaivoet houdt de twee stoffen op gelijke afstand van elkaar.
1. Stel de machine in op een rechte steek, zigzag- of siersteek. De naaldpositie varieert
afhankelijk van de gewenste steekpositie.
2. Voor het dicht op de kant doorstikken legt u de middengeleider van de naaivoet tegen
de stofkant. Verplaats de naald naar de gewenste linker- of Middenpositie en begin
met doorstikken.
Samenvoegen kant/stofkant: Leg het kant en de afgewerkte stofkant ieder aan een kant
van de middengeleider van de voet en voeg de beide lagen samen met een zigzagsteek of
siersteek.
Kant aanzetten: Leg de gevouwen/geperste rand van de stof tegen de linkerkant van
de middengeleider en de afgewerkte rand van het kant tegen de rechterkant van de
middengeleider. Zowel de stof als het kant moeten met de goede kant naar boven onder
de voet liggen. De middengeleider houdt de stoffen op de juiste afstand van elkaar
waardoor u nauwkeuriger kunt naaien. Kies een zigzagsteek en begin met naaien: Let op
dat u de rand van zowel de stof als het kant meepakt. Stel de breedte en de lengte van de
zigzagsteek naar wens in.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN

NAAI- EN VOUWVOET
413248845
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U kunt de naai- en vouwvoet gebruiken voor verschillende soorten
randen, zoals kant en geborduurde randen of om in combinatie met
verschillende stoffen en de prachtige HUSQVARNA® VIKING® 7 mm
steken prachtige randen te maken. Zo maakt u in een handomdraai
lingerie, prachtige zakdoeken met kanten randjes of elegante
tafelkleden. Deze naaivoet geleidt de rand en de basisstof soepel door
de openingen in de voorkant van de voet, vouwt de basisstof en naait
de rand tegelijkertijd vast.
1. Rijg uw machine in met gewoon naaigaren of decoratief garen als bovendraad en gewoon
naaigaren op de spoel.
2. Selecteer de steek die u wilt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de rand op de basisstof
naaien met een rechte steek en een 4 mm brede tweelingnaald of met een rechts
uitgelijnde brede decoratieve steek.
Let op: Decoratieve steken met een voorwaartse beweging werken het beste.
3. Strijk met uw vinger of de strijkbout een rand van 6 mm van de basisstof naar de
verkeerde kant.
4. Breng de gevouwen rand van de basisstof met de goede kant omhoog aan in de linker
stofgeleider en de randstof (met de goede kant omhoog) in de rechter geleider en
schuif de gevouwen stofrand en de randstof in de naaivoet voordat u de naaivoet op de
naaimachine bevestigt.
5. Controleer of de basisstof en de randstof soepel door de openingen glijden.
Let op: Dunne stevige stoffen en randen werken het beste.
6. Klik de Naai- en Vouwvoet op de naaimachine.
7. Naai voorzichtig, niet te snel. Als uw naaimachine een snelheidsregeling heeft, zet de
naaisnelheid dan laag zodat u de stof en de rand goed kunt geleiden terwijl u naait.
Houd de stof in uw linkerhand en de ren in uw rechterhand terwijl u naait.

NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING NAAIEN
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Weet u hoeveel creatieve mogelijkheden u heeft met een hele gewone basisnaaimachine?
Ongelooflijk veel! Met onze speciale naaivoeten liggen fantastische effecten, buitengewone
details en spannende accenten binnen handbereik – ieder naaiproject dat u maakt krijgt zo
een hele, persoonlijke en unieke look.

KOORDVOET VOOR EEN DUBBELE RAND
412627145
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De koordvoet voor een dubbele rand wordt gebruikt voor koordranden
waarmee u woonaccessoires zoals kussens en nog veel meer kunt
verfraaien. De naaivoet is ook geschikt voor het maken van versieringen.
De koordvoet werkt volgens hetzelfde principe als de passepoilvoet,
maar is ontwikkeld voor dikkere koorden. Maak uw koordrand in de
kleur die u wilt. Als de gewenste kleur niet beschikbaar is, knip dan
diagonale strepen stof in dezelfde lengte als uw koord.
1. Knip schuine stofrepen die breed genoeg zijn om rond twee koorden te vouwen plus een
naadtoeslag.
2. Leg de koorden naast elkaar op de verkeerde kant van de schuine strook en vouw de stof om de
koorden.
3. Leg de stof en het koord onder de koordvoet voor een dubbele rand met de onafgewerkte randen
van de stof naar rechts. Leg het rechterkoord in de linkergroef onder de voet.
4. Kies een rechte steek, naaldpositie midden, lengte 3,0.
5. Houd de koorden tegen de vouw aan tijdens het naaien.
6. Vouw de overtollige stof naar de onderkant en naai tussen de 2 koorden door alle lagen een recht
stiksel. Knip de overtollige stof af aan de verkeerde kant, dicht tegen het stiksel.
7. Om het dubbele koordband aan de stof te naaien, leg het koordband op zijn plaats op het project
en naai vast met een rechte steek, over het eerder gemaakte stiksel in stap 6.

KOORDVOET VOOR EEN ENKELE
RAND
412627145
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Klik de koordvoet voor een enkele rand vast om gemakkelijk, snel
en nauwkeurig randen aan meubelbekleding en woonaccessoires
te naaien. Of u nu een kant‑en-klaar koord hebt gekocht of dat u
het zelf hebt overtrokken, deze accessoire geeft uw werkstuk een
professionele uitstraling. De koordvoet naait op dezelfde wijze als
de passepoilvoet, maar is geschikt voor dikke koorden.
Zelf een koord (passepoilband) maken:
1. Gebruik 6 mm katoenen vulkoord. Knip diagonale of schuine stofrepen die twee keer zo breed
zijn als koord en naadtoeslag tezamen.
2. Klik de koordvoet voor een enkele rand vast. Kies rechte steek, naaldpositie midden, lengte 3.
3. Leg het koord op de verkeerde kant van de stofreep en vouw de stof om het koord heen.
4. Leg de stof en het koord onder de koordvoet voor een enkele rand waarbij het koord in de
groef onder de naaivoet ligt.
WOONACCESSOIRES NAAIEN

5. Naai de stof om het koord.
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Aan de stof naaien:
1.

Klik de koordvoet voor een enkele rand vast. Kies rechte steek, naaldpositie midden,
lengte 3.

2.

Leg het genaaide koord (passepoilband) langs de stofrand op goede kant van de stof. Leg
de stof en het koord onder de koordvoet voor een enkele rand waarbij het koord in de
groef van de voet ligt. Naai het koord aan de stof vast. Knip de naden van het koord in op
hoeken en in bochten.

3.

Naai het tweede stuk stof met de goede kanten op elkaar. Het koord zit tussen de twee
lagen stof in. Leg het koord in de groef van de voet en naai langs de eerste stiklijn. Druk
op steekbreedte om de naaldpositie iets naar links te verplaatsen om de eerste steeklijn te
bedekken.

ZOOMVOET 10 MM
412990045
8

9

Voor
DESIGNER DI A MOND™ SER IE, DESIGNER RUBY ™
SER IE, BR ILLI A NCE™ SER IE, DESIGNER TOPA Z™ SER IE,
SAPPHIR E™ SER IE, OPA L™ SER IE, DESIGNER JADE™ 35,
JADE™ 20.
10

Voor het naaien van een dubbele 10 mm zoom in dunne tot
normale stoffen. Rechte steek, lengte 2,5. Klik de naaivoet A vast.
1. Klik zoomvoet 10 mm vast op de steekplaat van de machine.
2. Plaats de stof in de schuif/geleider van de 10 mm zoomvoet en rol de stof naar de naad.
3. Begin met naaien. Help niet bij het vouwen van de stof; geleid de stof alleen.

WOONACCESSOIRES NAAIEN

24

6 MM BANDGELEIDER
412989545
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Voor het afwerken van stofranden met 6 mm biaisband knipt u
een 24 mm brede, schuine stofstrook van dunne stof, of gebruikt
u smal, dubbelgevouwen biaisband.
Rechte steek, lengte 2,5 of zigzagsteek/siersteek van gewenste
lengte.
1. Klik de bandgeleider vast.
2. Knip het uiteinde van het biaisband in een punt. Leid de reep stof vanaf de voorkant van
de trechtervormige geleider in de sleuf die overeenkomt met de breedte van het band
(de tweede sleuf is ideaal voor kant‑en‑klaar biaisband) en trek het onder de voet door.
3. Plaats de af te werken rand in de groef links van de trechtervormige geleider.
4. Verstel de naald of zet de trechtervormige geleider in de gewenste stand door de schroef
bovenop de voet los te draaien.

INSTELBARE BIASBANDVOET
412985045
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9

Maak prachtige afgewerkte randen met uw favoriete biaisband.
Instelbaar voor biaisband in verschillende breedtes, van 6 mm tot
20 mm.
5 mm
5 mm

1. Rijg de machine in met naaigaren als boven- en onderdraad.
2. Klik de instelbare biaisbandvoet op de machine.
3. Gebruik de schroef aan de rechterkant van de beugel om de breedte van de opening
aan te passen aan het biaisband.
4. Knip het uiteinde van het biaisband in een hoek van 45 graden. Steek het
5. biaisband vanaf de buitenkant van de beugel in de sleuf die overeenkomt met de
breedte, en trek het onder de naaivoet.

5 mm – 20 mm
5 mm – 20 mm

6. Plaats de rand die u wilt afwerken in de groef aan de linkerzijde van de beugel.
7. Draai de schroef aan de bovenkant, aan de achterkant van de voet los en stel de beugel
zo nodig in.
8. Selecteer een smalle zigzag, een rechte of een decoratieve steek. Naai langzaam, houd
de stof die moet worden afgewerkt in de groef terwijl u naait.

WOONACCESSOIRES NAAIEN

SMALLE ZOOMVOET 5 MM
411851745
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Voor het naaien van een smalle zoom in normale stoffen.
Geschikt voor randen van servetten, gordijnen of kragen. Voor
het naaien van een zeer smalle zoom in zeer dunne stoffen zoals
bijvoorbeeld zijden shawls, batisten zakdoekjes, shirts, kragen en
lingerie.
1. Stel een rechte steek, lengte 2,5 tot 3 in (of kies een siersteek).
2. Klik de smalle zoomvoet vast.
3. Vouw een dubbele zoom (zo breed als de geleider aan de onderzijde van de voet) in de
eerste drie centimeters van de te naaien zoom.
4. Leg de zoom onder de naaivoet en naai een paar steken langs de rand van de zoom.
5. Stop met de naald in de stof, haal de naaivoet omhoog en trek de rand van de stof
omhoog in de schuifgeleider op de voet. Doe de naaivoet omlaag en naai verder. Help
niet bij het draaien van de stofrand, maar houd de rand van de stof gewoon omhoog.

WOONACCESSOIRES NAAIEN
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MEGA PASPELVOET
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413195145
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De Mega paspelvoet is geschikt voor het aanbrengen van dikke
paspels op woonaccessoires in zomen en op randen voor een mooie
afwerking. De sierstrook wordt in één stap tussen de twee lagen
stof genaaid. U kunt ook uw eigen paspels maken voor een op maat
gemaakte afwerking. Deze voet kan rechts of links van de naald op
de machine worden geklikt, zodat de paspel wordt gemaakt en in
de naad wordt genaaid en u meteen netjes naast de paspel kunt
doorstikken.
Paspels maken van uw stof:
1. Klik de Mega paspelvoet op de machine rechts van de naald.
2. Snij biais- of diagonaal gesneden stroken stof. Snij de stof breed genoeg om het koord te
bedekken, plus naadtoeslagen.
3. Leg het koord op de verkeerde kant van de strook en vouw de stof om het koord.
4. Leg de stof met koord onder de Mega paspelvoet met het koord aan de linkerkant van de
naaivoet.
5. Selecteer de naald in de linker positie, rechte steek. Naai.
Tip: Pas bij het vastnaaien van de paspel de naaldpositie zo aan dat de tweede
rij steken één naaldpositie dichter bij het koord komt om de eerste rij steken te
bedekken.
Paspels in een naad naaien:
1. Klik de Mega paspelvoet op de machine rechts van de naald.
2. Leg de paspel langs de naadlijn op de goede kant van de stof en naai vast met de paspel
aan de linkerkant van de naaivoet.
3. Leg de tweede lap stof erop met de goede kanten op elkaar.
4. Leg de stof- en koordlaag onder de Mega paspelvoet met het koord aan de linkerkant van
de naaivoet.
5. Selecteer de naald in de linker positie, rechte steek. Naai.
Tip: Snij de naadtoeslag van de paspel af in bochten en hoeken om de dikte te
verminderen zodat de naad plat ligt.
Doorstikken
Klik de Mega paspelvoet op de machine links van de naald. Open de naad en vouw zo, dat
de paspel langs de stofrand ligt. Pers. Stik door aan de linkerkant van de naadlijn.

WOONACCESSOIRES NAAIEN

TRANSPARANTE PASSEPOILVOET
413097145
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Voor het innaaien van een passepoil in naden of randen voor een
perfecte afwerking. U bereikt een heel fraai effect als u de door
u gebruikte stof om het koord heen naait. Door het transparante
gedeelte hebt u beter zicht waar de passepoil moet komen en
krijgt u meer precisie bij het naaien. Door het heldere zicht kunt
u de eerste stekenrij zien en kunt u de naaldpositie zó aanpassen
dat de volgende steek precies naast de vorige komt. Rechte steek,
lengte 2,5.
Een paspel van de door u gebruikte stof maken:
1. Klik de transparante passepoilvoet vast.
2. Knip diagonale of schuine stofrepen die breed genoeg zijn om het koord en de naadtoeslag
te bedekken.
3. Leg het koord op de verkeerde kant van de stofreep en vouw de stof om het koord heen.
4. Leg stof en koord onder de transparante passepoilvoet met het koord precies in de
uitsparing aan de onderkant van de voet.
5. Begin met naaien. De uitsparing geleidt de stof nauwkeurig om het koord. Tip: Stel bij
het innaaien van deze passepoil de naald een positie dichter bij de passepoil, zodat het
eerst genaaide stiksel wordt bedekt.
Een passepoil tussen een naad meenaaien:
1.

Klik de transparante passepoilvoet vast.

2.

Leg de passepoil langs de naad op de goede kant van de stof en naai vast met de passepoil
in de uitsparing aan de onderkant van de voet.

3.

Leg hierop het tweede stuk stof, goede kanten op elkaar.

4.

Leg stof en passepoil onder de voet en zorg dat het koord precies in de uitsparing
aan de onderkant van de voet valt. Naai. De uitsparing aan de onderkant van de voet
geleidt de passepoil tijdens het naaien. Tip: knip de naadtoeslag van de passepoil bij
rondingen en hoeken schuin in.

WOONACCESSOIRES NAAIEN
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DECORATIEF NAAIEN/STEKEN MET EEN

HANDGEMAAKT UITERLIJK
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Versieringen met lintjes, bandjes, parels e.d. geven uw naaiprojecten een elegante en
trendy look! De naaivoeten van HUSQVARNA® VIKING® zijn onmisbare hulpmiddelen bij
het maken van mooie, decoratieve effecten. Probeer ze uit en geef al uw woonaccessoires
en kleding een persoonlijke en unieke touch.
DECORATIEF NAAIEN/STEKEN MET EEN HANDGEMAAKT UITERLIJK
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GARENDECORATIE NAAIVOETENSET
920403096
8

9

DE SIGNER DI A MOND™ serie, DE SIGNER RU BY ™ serie,
DE SIGNER™ SE , DE SIGNER™ SE Limited Edition,
SA PPHIR E™ 960Q/965Q.
Met de HUSQVARNA® VIKING® garendecoratie naaivoetenset
kunt u eenvoudig decoratieve versieringen met garen maken
tijdens het naaien. De versiering ontstaat als u de speciaal voor
deze naaivoet ontworpen steken gebruikt met garen. Het effect
van de versiering kan totaal anders worden door verschillende
soorten garen te gebruiken.
Deze naaivoet is ontworpen voor gebruik met speciaal
ontworpen steken. U kunt deze steken downloaden op
www.husqvarnaviking.com.
Let op: Er kunnen uitsluitend speciaal ontworpen steken worden gebruikt.
De garendecoratievoet heeft een stelwieltje. Het wieltje wordt
gebruikt om de rode lijn zo af te stellen dat deze samenvalt met
de middelste naaldpositie op de naaivoet.
Als de naald is afgesteld op de rode lijn, zal de garendecoratievoet
meer verschillende soorten garen oppakken.
Inhoud
A. Garengeleiders (voor de serie DESIGNER DIAMOND™, de serie DESIGNER RUBY™,
SAPPHIRE™ 960Q/965Q, met uitzondering van de DESIGNER™ SE)
B. Garengeleiders (voor DESIGNER™ SE en DESIGNER™ SE Limited Edition).
C. Garendecoratievoet
D. Draadinsteker voor garen
- Te downloaden steken

413 14

20

413 14

20

A.

C.

413 14

413 14

21

21

B.

D.

*8 en 9 vereist Garendecoratie Naaivoetenset 920453096
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De machine voorbereiden

1.

2.

1.

Rijg de machine in met naaigaren dat bij het decoratieve garen past of gebruik transparant
garen.

2.

Bevestig de garengeleiders op uw machine in de uitsparingen onder de hendel op de
achterkant van de machine (zie afb. 2).

3.

Trek zoveel draad uit de bol garen als u nodig heeft en leg het neer zoals op afb. 3. Trek
het garen gelijkmatig uit de bol om er niet te veel kracht op te zetten.

4.

Leg het garen in de garengeleiders (zie afb. 3). Het is erg belangrijk dat het garen soepel
loopt tijdens het naaien.

5.

Rijg het garen met de draadinsteker van bovenaf door het gat in de garendecoratievoet
(zie afb. 4). We raden aan om garen met een gelijkmatige dikte te gebruiken. Voor
het beste resultaat moet het garen het gat in de naaivoet opvullen maar er nog wel
makkelijk doorheen lopen.

6.

Klik de naaivoet op de machine. (Zie afb. 5).

7.

Selecteer de steek die u wilt naaien. Gebruik het stelwieltje voordat u begint te naaien om
ervoor te zorgen dat de rode lijn op de naaivoet gelijk loopt met de naald. (Zie afb. 1).

Tip: Trek een lijn op de stof met een stofmarkeerpen, zodat u die kunt volgen.
Let op: Sommige garens werken beter dan andere. Garen met een lossere structuur geeft vaak
een beter resultaat.

3.

5.

4.

Waar vindt u de steken om te
downloaden
Om de steken te downloaden , gaat u naar
www.husqvarnaviking.com.
Zoek onder "Accessoires" de garendecoratie
naaivoetenset op.
Klik op de link om de steken te downloaden.

SET DRAADGELEIDERS
920453096
8

9

In combinatie met de garendecoratie naaivoetenset (art.nr.
920403096) maakt u met deze draadgeleiders en de speciale
steken van uw machine prachtig versierde stofoppervlakken.
De steken naaien zachte, dikke garens zoals wol.
Deze geleiders kunnen ook worden gebruikt in combinatie met
de garendecoratie set (art.nr. 920215096 - zie pag. 44). Maak
mooie decoratieve garenversieringen uit de vrije hand of met
borduurmotieven.

DECORATIEF NAAIEN/STEKEN MET EEN HANDGEMAAKT UITERLIJK
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920344096
8

9

DE SIGNER DI A MOND™ serie, DE SIGNER RU BY ™ serie,
DE SIGNER TOPA Z™ serie, SA PPHIR E™ serie, OPA L™ serie,
EDEN ROSE™ 250C, BR ILLI A NCE™ serie, TR IBU TE™ 140C,
DESIGNER JA DE™ 35, 20, DESIGNER SA PPHIR E™85

920392096
1

2

3

4

5

6

7

Niet voor
DE SIGNER DI A MOND™ serie, DE SIGNER RU BY ™
serie, DE SIGNER TOPA Z™ serie, SA PPHIR E™ serie,
OPA L™ serie, EDEN ROSE™ 250C, TR IBU TE™
140C, BR ILLI A NCE™ serie, DESIGNER JA DE™ 35, 20,
DESIGNER SA PPHIR E™85.
Het cirkelapparaat is het perfecte hulpmiddel als u unieke
versieringen op uw naaiprojecten, kledingstukken of quilts wilt
aanbrengen. U kunt eenvoudige cirkels, bloemen of delen van
cirkels naaien om unieke omrandingen of grafische patronen te
maken. Combineer cirkels met verschillende afmetingen en maak
grote patronen. Bijna alle nuttige of decoratieve steken* kunnen
worden gebruikt, zodat u zonder problemen uw favoriete steken
kunt gebruiken. De mogelijkheden van het cirkelapparaat zijn net zo
oneindig als de cirkels die u ermee maakt!
* Steken met een standaard steekbreedte van meer dan 7 mm en steken
met achterwaarts transport kunnen niet worden gebruikt.
In de verpakking vindt u:
A. Cirkelapparaat met maathulp
B.

Draaipen

C.

Drie verschillende sjablonen: een voor het naaien van cirkels (1), een voor een bloem
met vier blaadjes (2) en een voor een bloem met zes blaadjes (3). De nummers op de
sjablonen komen overeen met de diameter van de cirkel (in cm)

D. CD met gebruiksinstructies in 11 talen, een tutorial en ideeën voor het combineren
van cirkels met behulp van de sjablonen.
Met het cirkelapparaat kunt u cirkels naaien met een diameter van 6 tot 26 cm. De diameters
van de cirkels staan afgedrukt in centimeters en inches.
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TIPS
Aanschuiftafel/quilttafell
Als u het cirkelapparaat gebruikt, raden we aan een aanschuiftafel/quilttafel te gebruiken.
Dit geeft de stof extra ondersteuning en zorgt dat u de stof beter kunt controleren en
geleiden. Aanschuiftafels/quilttafels zijn verkrijgbaar als extra accessoires.

Stekenselectie
Nuttige en decoratieve steken geven prachtige resultaten met dit apparaat. Steken met een
standaard steekbreedte van meer dan 7 mm en steken met achterwaarts transport kunnen
echter niet worden gebruikt.
Tip: Hoe korter de steek is, hoe makkelijker het is om een mooi aansluitende cirkel te
maken. Als de cirkel bijna rond is, verlaagt u de naaisnelheid en past u indien nodig
de steeklengte aan om het gat te dichten.

Applicaties
U kunt ook applicaties maken met het cirkelapparaat. Gebruik stof die niet rafelt of maak
applicaties met zichtbare kniprand. U kunt uw applicatie ook gewoon vastnaaien met een
rechte steek, de overtollige stof wegknippen en afwerken met een cordonsteek over de
knipranden heen. Als u meerdere lagen stof gebruikt, is het nog belangrijker om de stof
goed te geleiden zodat alle lagen gelijkmatig worden getransporteerd.
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CONTOURDRAADVOET
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412580545
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116 machines,
EDEN ROSE™ 250M, TR IBU TE™ 140M/145M.

412554445

2.

1.

Gebruik de contourdraadvoet voor een cordonsteektechniek
met reliëf. De contourdraad wordt door de voet geleid terwijl de
steek eroverheen wordt genaaid.
1. Rijg de machine in met Sulky borduurgaren, dikte 40 en spoel borduurgaren op het
spoeltje.
2. Voer een contourdraad in de geleider op de voet. Plaats het klosje of het siergaren zo, dat
tijdens het naaien het garen soepel door de naaivoet wordt getransporteerd.

0.3 - 0.5

3.

1.5 - 2

3. Kies een smalle cordonsteek. (Volg de applicatie‑instructies – zorg ervoor dat de
breedte van de zigzagsteek net voldoende is om het siergaren te bedekken.) Kies
op computernaaimachines de voorgeprogrammeerde cordonsteek en stel de lengte
en breedte zo af dat u over het siergaren naait. Op andere machines kiest u een
zigzag‑steek, lengte 0,3–0,5, breedte 1,5–2.
4. Teken een ontwerp op de stof en naai er overheen. Doordat de lijnen van het ontwerp als
het ware op de stof liggen, krijgt u een leuk reliëfeffect
Let op contourdraad/soutachegeleider (4125 4445) wordt afzonderlijk verkocht (zie
volgende pagina).
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SMALLE SOUTACHE‑/KOORDVOET
411850945
1

2

3

4

5

6

7

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.

1.5
1.5
2.0
2.0

Voor het versieren van kleding, woonaccessoires en handwerk met
dik garen, smalle bandjes of biezen.
Zigzagsteek, lengte 1,5, breedte aanpassen aan bies of garen. Klik de
koordvoet vast.
1. Gebruik een zigzagsteek, lengte 1,5 en pas de breedte aan de bies of het garen aan.
2. Bevestig de smalle soutache-/koordvoet.

412 55 44-45
412 55 44-45

3. Leg het garen of de bies in de haak/geleider aan de voorkant van de voet en haal het
onder de voet door.
4. Naai de bies vast. Met de contourdraad/soutachegeleider (art.nr. 411554445 - zie
hieronder) wordt het garen of de bies tijdens het naaien op zijn plaats gehouden.
Eventueel verstevigen.

CONTOURDRAAD ‑/
SOUTACHEGELEIDER
412554445
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
Voor het geleiden van biezen, bandjes en koordjes in de
soutachevoet, koordvoet of contourdraadvoet.
1. Plaats het rechte uiteinde van de geleider in de uitsparing bovenin de naaivoethouder. Op
sommige type naaimachines kunt u de geleider met een schroef vastdraaien.
2. Haal band, koord of bies door het gekrulde uiteinde van de geleider en daarna door de
voet.
3. Ondersteun tijdens het naaien het band, het koord of de bies als het de geleider in gaat.
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MINI -PASSEPOILVOET
413183045
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Breng passepoils aan in naden en aan randen voor een
professionele afwerking. Bekleed een koord met stof voor
speciale passepoils. Dankzij het goede zicht kunt u de plaatsing
van de passepoil zien en precies zien waar u naait, zodat u de
eerste rij steken kunt zien en uw naaldpositie kunt aanpassen om
naast de eerste rij te naaien. Rechte steek, lengte 2.5.
Om passepoils te maken van uw stof:
1. Klik de Mini-passepoilvoet op de machine
2. Snijd biais- of schuin van draad gesneden stroken die breed genoeg zijn om het koord te
bedekken, plus naadtoeslagen.
3. Leg het koord op de verkeerde kant van de strook stof en vouw de stof over het koord.
4. Leg de stof en het koord onder de Mini-passepoilvoet met het koord in de groef op de
onderkant van de naaivoet.
5. Naai. De groef geleidt het koord zodat het gelijkmatig wordt bedekt met de stof.
Tip: Als u deze passepoil op een kledingstuk of een ander werkstuk naait, pas de
naaldpositie dan zo aan dat de naald één positie dichter bij het koord naait, om de
eerste steken te bedekken, om de eerste steken te bedekken.
Om passepoils in een naad te naaien:
6. Klik de Mini-passepoilvoet op de machine
7. Leg de passepoil langs de naadlijn van de goede kant van de stof en naai vast met de passepoil
in de groef van de naaivoet.
8. Leg het tweede stukje stof erop met de goede kanten op elkaar.
9. Leg de lagen stof en de paspel onder de Mini-passepoilvoet met de paspel in de groef op de
onderkant van de naaivoet. Naai. De groef op de onderkant van de naaivoet geleidt de
passepoil terwijl u naait.
Tip: Knip de naadtoeslag van de passepoil in rondingen en hoeken schuin in.
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SOUTACHEVOET
412989845
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Voor het versieren van de stof met een soutachekoord of bandje.
Eventueel verstevigen. Rechte steek, lengte 2,5 of zigzagsteek,
breedte 2 tot 4, al naar gelang de breedte van bandje of koord (of
gebruik een siersteek).
1. Haal het bandje van bovenaf door de voorzijde van de voet en leid het onder de voet door.
2. Laat de voet zakken en naai het bandje vast. Met de contourdraad/soutachegeleider
(412554445) wordt het bandje op zijn plaats gehouden.
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GARENDECORATIE SET
920215096
7 8 * 9 *
Niet voor
OPA L™ 670 en 650.

Met de garendecoratie set kunt u eenvoudig mooie decoratieve
draadversieringen naaien uit de vrije hand of borduren. De twee
verschillende naaivoeten zijn geschikt voor veel verschillende
soorten draad.
1. Rijg de machine in met garen dat bij het draad past.
2. Bevestig de juiste draadgeleiders voor uw machine aan de uitsparingen onder de hendel op
de achterkant van de machine.
3. Trek zoveel draad uit de bol als u nodig hebt en leg het neer zoals.
4. Leg de draad in de draadgeleiders. Het is erg belangrijk dat de draad gemakkelijk loopt
tijdens het naaien.
5. Kies Draadopnaaivoet 1 of 2, afhankelijk van de dikte van de draad. Voor het beste
resultaat moet de draad het gat in de naaivoet opvullen maar er nog wel makkelijk
doorheen lopen. We raden aan om draad met een gelijkmatige dikte te gebruiken.
6. Rijg de draad met de draadinsteker van bovenaf door het gat in de naaivoet.
7. Klik de naaivoet op de machine.

*8 en 9 vereist Garendecoratie Naaivoetenset 920453096
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MULTI-LINE DECORATIEVE NAAIVOET
920616096
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gebruik de Multi-line decoratieve naaivoet om op gelijke
afstanden randen decoratieve steken te naaien of als geleider bij
het naaien van Omnimotion- en zijwaartse steken. Er worden
richtlijnen gegeven voor het maken van nauwkeurige hoeken van
6 mm en 12 mm.
1/4"
(6 mm)

Decoratieve randen
1. Rijg uw machine in met naaigaren of decoratief garen als bovendraad en naaigaren op de
spoel.

1/4"
(6 mm)
1/2"
(12 mm)

2. Kies een decoratieve steek.

3/4"
(18 mm)

3. Klik de Multi-line decoratieve naaivoet op de machine.

1"
(24 mm)

4. Trek met een pictogrampen een lijn op de stof waar het midden van de steken moet
komen.
5. Leg scheurversteviging onder de stof.
6. Zet de naaivoet op de gemarkeerde lijn met behulp van de rode middellijn op de naaivoet.
Naai de eerste rij decoratieve steken.
1/2"
(12 mm)

7. Kies een andere decoratieve steek.
8. Breng uw stof naar links. Bedenk hoeveel afstand u tussen de stekenreeksen wilt hebben.
1/2"
(12 mm)

9. Gebruik de rode horizontale lijnen om het begin van iedere reeks gelijk te maken.
10. Naai de volgende stekenreeks met de rode lijnen op de naaivoet als geleider tijdens het
naaien.
11. Spiegel de steek en breng uw stof rechts van de middelste steek. Naai de naad aan de
rechterkant. Zie afbeelding 1. Ga door met nog meer steken voor een bredere rand.
12. Ga door met nog meer steken voor een bredere rand.
13. Scheur de versteviging weg.
Omnimotion- of zijwaartse steken
1.

Rijg uw machine in met naaigaren of decoratief garen als bovendraad en naaigaren op de
spoel.

2.

Kies een Omnimotion- of zijwaartse steek.

3.

Klik de Multi-line decoratieve naaivoet op de machine.

4.

Teken met uw pictogrampen een lijn op de stof om het midden van de steken aan te
geven, zodat u zeker weet dat u een rechte lijn met steken naait. Markeer één of twee
lijnen aan beide zijden van de getekende lijn. Afbeelding 2

5.

Leg de stof en de scheurversteviging onder de naaivoet.

6.

Naai nauwkeurig en laat de machine het transport van de stof regelen.

7.

Houd de gemarkeerde lijnen en de verticale rode lijnen aan beide zijden van de
naaivoet parallel aan elkaar tijdens het naaien. Afbeelding 3

8.

Scheur de versteviging weg.
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GARENDECORATIEVOET MET DRIE
GAATJES
413187045
1

2

3

4

5

6

7

8

920615096
9

Met de garendecoratievoet met drie gaatjes maakt u heel
eenvoudig unieke versieringen. Gebruik verschillende soorten
decoratieve koordjes of garen en mooie brede steken. De
naaivoet geleidt het garen soepel door de openingen aan de
voorkant van de naaivoet en door de groef onder de naaivoet.
U naait op deze manier over het decoratieve garen waardoor
een prachtig resultaat ontstaat.
1. Rijg

uw machine in met normaal naaigaren of decoratief garen als bovendraad en normaal
naaigaren op de spoel.
2. S electeer een brede decoratieve steek om over het garen te naaien. Let op: Decoratieve steken met
een vooruitgaande beweging werken het beste. (Gebruik geen steken met veel achteruitgaande
bewegingen.)
3. R
 ijg vanaf de bovenkant van de naaivoet decoratief garen door de gaatjes met de gareninrijger
voordat u de naaivoet op de naaimachine klikt.
4. C
 ontroleer of de koordjes of het garen soepel door de openingen glijden. Kies gladde garens
met structuur, maar gebruik geen garens met dikkere en dunnere delen. (Als het garen te dik is,
ontstaat er te veel spanning en kan het transport worden bemoeilijkt.)
5. Klik de garendecoratievoet met drie gaatjes op de machine.
6. Leg het ingeregen garen onder de naaivoet en laat 5 cm ervan uitsteken.
7. Leg scheurvlieseline onder de stof en leg uw stof onder de naaivoet.
8. N
 aai voorzichtig en niet te snel. Als uw naaimachine een snelheidsregeling heeft, verlaag dan de
naaisnelheid om de stof en het garen goed te kunnen geleiden terwijl u naait.
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KLEINE PARELVOET 4 MM
412701145
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
1. Klik de kleine parelvoet vast.
2. Gebruik transparant polyester garen als bovendraad en naaigaren in een kleur die bij
de stof past, op de spoel.
3. Kies één van de volgende steken, afhankelijk van de steken die beschikbaar zijn op uw
HUSQVARNA® VIKING® naaimachine:
• Heirloom/applicatiesteek, lengte 3,0, steekbreedte 4,0 of.
• Semi‑Overlocknaaldsteek, lengte 0,9 breedte 5,0 of.
• Overlocknaaldsteek, lengte 3,0 breedte 4,0.
4. Leg een parelsnoer met 4 mm pareltjes in de uitsparing onder de kleine parelvoet. Breng
versteviging aan onder de stof. Laat de voet zakken. Maak een paar steken door het
handwiel voorzichtig te draaien. Naai de pareltjes eerst op een proeflapje vast om de
draadspanning, persvoetdruk, steeklengte en breedte (aangepast aan de pareltjes) te
controleren. Pas indien nodig aan. Naai langzaam. (Bij sommige steken kan het nodig zijn
de steeklengte tijdens het naaien aan te passen, of programmeer een steek voor het beste
resultaat.)

TRANSPARANTE DECORATIEVOET 2–3 MM
413030445
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
Versier uw naaiwerk met pareltjes.
1. Rijg de machine in met transparant polyester garen als bovendraad en gewoon naaigaren
op de spoel.
2. Klik de transparante decoratievoet 2–3 mm vast.
3. Kies één van de volgende steken, afhankelijk van de steken die beschikbaar zijn op uw
HUSQVARNA® VIKING® naaimachine.
Zigzagsteek lengte 4,0 mm, breedte 3,0 mm, Heirloom‑/applicatiesteek, steeklengte 4,5
mm, breedte 3,0 mm
=

=

4,5 mm

3,0 mm

4,0 mm

3,0 mm

4. Leg een parelsnoer met 2–3 mm pareltjes in de uitsparing onder de transparante
decoratievoet 2–3 mm.
5. Naai de pareltjes eerst op een proeflapje vast om de draadspanning te controleren. Pas de
draadspanning indien nodig aan.
6. Versier uw project met de pareltjes. Naai langzaam. (Bij sommige steken kan het nodig zijn
de steeklengte tijdens het naaien aan te passen.)
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PLATTE LOVERTJESVOET
412823845
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
Versier uw project met glinsterende lovertjes met behulp van de
platte lovertjesvoet. Deze voet leidt de lovertjes eenvoudig door
een groef voorin de voet, waarna uw machine de lovertjes met
een bijna onzichtbare steek vastnaait. U kunt alleen cirkelvormige
lovertjes gebruiken.
1. Gebruik transparant garen als bovendraad en gebruik normaal naaigaren als
onderdraad op de spoel. Klik de platte lovertjesvoet vast en kies een “handgemaakte”
applicatiesteek. Stel de steeklengte af op 4,5 en steekbreedte conform de
lovertjesbreedte. Gebruik scheurversteviging onder de stof.
2. Schuif de lovertjes in de groef voorop de naaivoet. Controleer of de lovertjes onder de
voet zijn doorgetrokken en door de achterkant van de voet, voordat u begint met
naaien. Klik de voet vast.
3. Begin op een proeflapje, aangezien verschillende stoffen zich verschillend gedragen. Naai
langzaam om te voorkomen dat u door de lovertjes naait

DECORATIEF NAAIEN/STEKEN MET EEN HANDGEMAAKT UITERLIJK

SPECIAAL SPOELHUIS
920211096
5

6

7

Niet voor
de E M ER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.

920452096
8

9

Maak prachtige steken met de onderdraad, ook wel de
onderdraadsiersteek genoemd, met het speciale spoelhuis
HUSQVARNA® VIKING®.
1. Breng de transporteur omlaag, verwijder de steekplaat en vervang het gewone spoelhuis
door het speciale spoelhuis. Schuif de steekplaat weer op zijn plaats en breng de
transporteur omhoog.
2. Afhankelijk van het type decoratief garen dat u gebruikt voor uw werkstukken zijn er
verschillende manieren om met het Speciale spoelhuis te werken.
Voor dik of speciaal garen:
Wind de spoel met het decoratieve garen langzaam op - met het HUSQVARNA® VIKING®
logo naar buiten. Plaats het spoeltje in het speciale spoelhuis met het HUSQVARNA®
VIKING® logo naar boven. Gebruik voor dun geweven stof dunner speciaal garen, en stel de
draadspanning in met behulp van de schroef op het spoelhuis, zodat het garen gelijkmatig
wordt uitgetrokken. Plaats het spoelhuis en haal het speciale garen door de draadspanner.
Voor extra dik en speciaal garen:
Wind de spoel gelijkmatig rechtsom op met de hand. Niet door de draadspanner: Bij
de meeste geweven stoffen moet u extra dik garen niet door de draad-spanner of het
garenmesje halen, maar direct naar de extra gleuf brengen. Plaats de spoel in het Speciale
spoelhuis. Om de onderdraad naar boven te brengen, houdt u de bovendraad vast en
draait het handwiel één slag naar u toe.
3. Rijg voor beide technieken de machine in met normaal naaigaren als bovendraad.
Gebruik de aanbevolen naalddikte voor uw stof. Plaats voetje B of voetje S.
4. Leg de goede kant van de stof omlaag en leg er scheurversteviging op. Selecteer steken
waarbij de dichtheid minder is. Speel met de rechte steek, zigzag en andere decoratieve
steken. Verleng de steken voor het beste resultaat. Selecteer een lage snelheid en naai met
een gelijkmatige snelheid voor het beste resultaat. Verhoog de bovendraadspanning iets
als dat nodig is. Voordat u uw werkstuk begint te naaien, maakt u een proeflapje totdat
uw aanpassingen juist zijn.
Tip: Hoe zwaarder het garen is, hoe langer de steeklengte. Kies een steek die niet voor- en
achteruit over zichzelf heen naait.
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NAAIVOETENSET VOOR LINTEN
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920239096
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Met de HUSQVARNA® VIKING® naaivoetenset voor linten is het
naaien van mooi versierde linten heel gemakkelijk. De set bevat
drie naaivoeten die geschikt zijn voor linten in verschillende
breedtes (van 6 tot 13,5 mm).
Werken met de naaivoeten voor linten

Linten naaien uit de vrije hand

1. Gebruik strijkvlieseline of scheurvlieseline zodat de stof op
zijn plaats blijft terwijl u naait. Afhankelijk van de dikte van
de stof hebt u meer of minder vlieselineversteviging nodig.
Test dit altijd eerst uit op een proeflapje van de stof waarmee
u werkt.

Voor naaien uit de vrije hand moet uw machine een speciale vrijehand-functie hebben. Deze functie is ter beschikking op vrijwel alle
machinemodellen uit groep 1 t/m 9.
1.

Zet de naaivoet zoals beschreven links.

2.

Stel uw machine in voor naaien uit de vrije hand (raadpleeg
hiervoor de Gebruiksaanwijzing).

3. Kies een rechte steek (andere steken kunnen de naaivoet
beschadigen en/of de naald doen breken).

3.

4. Kies de lintnaaivoet 1, 2, of 3 die past bij de breedte van het
lint. Voor een optimaal resultaat moet het lint precies in de
gleuf van de voet passen en er toch vlot door glijden. Werk
bij voorkeur met linten die even dik zijn.

Houd het lint vast om te beginnen. Begeleid het lint zachtjes
met uw hand. Draai aan de stof om van naairichting te
veranderen.

Tips

2. Rijg de machine in met naaigaren dat bij uw lint past.

5. Rijg het lint van voor naar achter door de gleuf in de
naaivoet. Laat 1" 2 cm lint achter de naaivoet uit komen.
6. Bevestig de naaivoet op de machine.
7. Laat het lint over uw schouder of rechts van de naaimachine
glijden terwijl u werkt. Het is zeer belangrijk dat het lint
ongehinderd glijdt terwijl u naait.

•

Gebruik lichte en gladde linten zoals organza (linten met veel
oneffenheden glijden moeilijker door de naaivoet).

•

Breng variatie in uw linten door ze recht of schuin uit de stof te
knippen.

•

Voor spiraalvormige of gedraaide motieven naait u van binnen
naar buiten.
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ROLZOOMVOET 3 MM
411852045
1

2

3

4
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6
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Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.

ROLZOOMVOET 2 MM
411852445
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
Voor het naaien van een rolzoom in doorschijnende en zeer
dunne stoffen voor avondkleding, lingerie of shawls. Zigzagsteek,
lengte 3, breedte 3.
1. Klik de 2 mm rolzoomvoet vast.
2. Rol een zoom (zo breed als de geleider aan de onderzijde van de voet) in de eerste drie
centimeters van de te naaien stof.
3. Leg de zoom onder de naaivoet en naai een paar steken langs de rand van de zoom.
4. Stop met de naald in de stof, haal de naaivoet omhoog en trek de rand van de stof
omhoog in de schuifgeleider op de voet.
5. Doe de naaivoet omlaag en naai verder. Help niet bij het draaien van de stofrand, maar
houd de rand van de stof gewoon omhoog.

VOET MET 7 GAATJES MET DRAADINSTEKER
412989945
1

2

3

4

5

6

7

8

VOET MET 11 GAATJES MET DRAADINSTEKER
920621096
9

Maak unieke decoraties en naai ze in één keer op hun plaats. Voor
het maken van originele versieringen met maximaal 7 of 11 draden
tegelijk. Siersteek of zigzagsteek, steekbreedte aanpassen aan aantal
draden. Eventueel verstevigen.
1. Haal het garen van bovenaf door de ogen van de voet. Hoe meer draden, des te breder de
versiering. Rol het garen op lege spoeltjes zodat het niet in de knoop raakt.
2. Klik de voet vast en leg de draden onder de voet.
3. Maak een ontwerp op de stof, breng eventueel versteviging aan en begin met naaien. De
afzonderlijke draden vormen tezamen een prachtig sierstiksel.

DECORATIEF NAAIEN/STEKEN MET EEN HANDGEMAAKT UITERLIJK
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HEIRLOOM

NAAIEN

Voordat de naaimachine werd uitgevonden, werd de meest prachtige (Heirloom)
kleding met de hand genaaid. De heirloom naaitechniek geeft u een gevoel van traditie,
romantiek en vervlogen tijden. Met de Heirloom Set en accessoires kunt u heel
eenvoudig dezelfde technieken op uw HUSQVARNA ® VIKING ® naaimachine naaien –
in slechts een fractie van de tijd.

TRANSPARANTE BORDUURVOET B
920622096
5

6

7

8

9

Applicaties met cordonsteken, tapse steken, siersteken. Elke
gewenste lengte. Dankzij de uitsparing aan de onderkant loopt
de voet soepel over de steken. Omdat de voet doorzichtig is en
rode lijnen heeft, wordt het zicht en de nauwkeurigheid verbeterd.
Eventueel verstevigen.
1. Klik de naaivoet vast.
2. Stel een siersteek of cordonsteek in.
3. Begin met naaien.

HEIRLOOM
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TRANSPARANTE B KANTSTIKVOET
MET GELEIDER RECHTS
920624096
5

6

7

De transparante B kantstikvoet met geleider rechts geleidt
siersteken met grote precisie langs de rand van de stof. De
uitsparing aan de onderkant van de naaivoet zorgt dat de steken
perfect worden gevormd en dat de stof probleemloos wordt
getransporteerd De geleider aan de buitenkant van de naaivoet
zorgt voor een gelijkmatige afstand tussen de rand van de stof en
de steek. Wanneer de Naaigids of het grafische informatievenster
naaivoet B aanbeveelt, kunt u de transparante B kantstikvoet met
geleider rechts gebruiken om langs de rand te naaien.
1. Klik de transparante B kantstikvoet met geleider rechts vast.
2. Leg de stof onder de voet met de geleider tegen de rand van het werk.
3. Kies de gewenste siersteek.
4. Begin met naaien.

TRANSPARANTE B KANTSTIKVOET
MET GELEIDER IN HET MIDDEN
920623096
5

6

7

8

9

De transparante B kantstikvoet met geleider in het midden
geleidt siersteken over een naad of een gemarkeerde lijn. De
uitsparing aan de onderkant van de naaivoet zorgt dat de
steken perfect worden gevormd en dat de stof probleemloos
wordt getransporteerd. De geleider in het midden van de
naaivoet zorgt dat de steken perfect in lijn komen met de naad
of de gemarkeerde lijn. Wanneer de Naaigids of het grafische
informatievenster naaivoet “B” aanbeveelt, kunt u de transparante
B kantstikvoet met geleider in het midden gebruiken om langs
een naad of gemarkeerde lijn te naaien.
1. Klik de transparante B kantstikvoet met geleider in het midden vast.
2. Leg de naad of de gemarkeerde lijn onder de geleider in het midden van de naaivoet.
3. Kies de gewenste siersteek.
4. Naai met de geleider langs de naad of de gemarkeerde lijn.

HEIRLOOM
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SPECIALE BOLLETJESVOET
413162345
1

6

7

8

9

Niet voor
IRIS™, SCANDINAVIA™ and EMER ALD™ serie,
EDEN ROSE™ 250M, TR IBU TE™ 140M, 145M.
Naai prachtige nostalgische bolletjessteken (French knots)! De
voet heeft een diepe uitsparing aan de onderkant om eenvoudig
over hoog opgebouwde steken te kunnen gaan.

HEIRLOOM

AJOURVOET
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413064845
6

7

8

Voor
DESIGNER DI A MOND™ serie, DE SIGNER RU BY ™ serie,
DE SIGNER TOPA Z™ serie, SA PPHIR E™ serie, OPA L™ serie,
EDEN ROSE™ 250C, TR IBU TE™ 140C.
Ajoursteken verfraaien elk naaiproject. Ajourwerk wordt gebruikt
om twee afgewerkte randen aan elkaar te naaien. De naaivoet is ook
geschikt om randen aan een rok of gordijn te naaien of om twee
stukken stof aan elkaar te naaien, bijvoorbeeld om een tafellaken te
verlengen.Voor bovenstaande modellen kan de ajoursteekplaat op de
standaard steekplaat worden vastgeklikt.
6,0 mm

1.

Klik de ajoursteekplaat op de gewone steekplaat door de kleine puntjes in de opening van de
plaat te plaatsen. Zorg dat de steekplaat de transporteur niet bedekt. Klik de ajourvoet vast.

2.

Rijg in met siergaren als boven‑ en onderdraad.

3.

Kies een zigzagsteek of genaaide zigzagsteek. Pas de steekbreedte aan om er zeker van te zijn dat
de naald de stofkanten pakt. N.B. Vermijd steken die teveel naar opzij gaan en steken die teveel
naar voren en naar achteren bewegen.

4.

De rand moet zijn afgewerkt. Indien nodig kunt u een 1 cm naadtoeslag persen langs de
stofranden die aan elkaar worden genaaid.

5.

Leg de geperste stofkanten aan beide kanten van de steekplaat.

6.

Laat de naaivoet zakken.

Begin met een lang draaduiteinde bij de boven‑ en onderdraad. Houd deze vast wanneer u begint
te naaien tot de naald in de stof komt. De steek naait eerst meerdere steken in de lucht voordat hij
de stofrand pakt. Wanneer de naald eenmaal de stofrand raakt, kunt u de draaduitenden loslaten.
Houd de stofkanten aan de voorkant van de naaivoet tijdens het naaien voorzichtig bij elkaar.
Extra mogelijkheid: leg siergaren in de uitsparing op de steekplaat.

HEIRLOOM

BIEZENVOET MET 9 UITSPARINGEN
412370045
1

2

3

4

5

6

7

8

* 9 *

Voor het snel naaien van biezen in zeer dunne stoffen. Gebruik in
combinatie met een tweelingnaald. Rechte steek, lengte 1,5–2,0.
1. Klik de biezenvoet vast. Plaats tweelingnaald 1,6 en steek het garen door de naalden.
2. Begin met naaien. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de
voet en met de tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies.

TWEELINGNAALD

*Niet geschikt in combinatie met automatische draadinsteker

1,6mm

BIEZENVOET MET 7 UITSPARINGEN
412362845
1

2

3

4

5

6

7

8

* 9 *

Voor het snel naaien van biezen in dunne stoffen. Gebruiken met
tweelingnaald. Rechte steek, lengte 2,0.
1. Klik de biezenvoet vast. Plaats tweelingnaald 1,6 of 2,0 en steek het garen door de
naalden.
2. Begin met naaien. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de
voet en met de tweelingnaald vastgezet.

TWEELINGNAALD

3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies.

1,6 mm of 2mm

*Niet geschikt in combinatie met automatische draadinsteker

BIEZENVOET MET 5 UITSPARINGEN
MET BIEZENPL AATJE
412369945
6

7

8

* 9 *

Voor het snel naaien van biezen in dunne tot normale stoffen.
Gebruiken met tweelingnaald. Rechte steek, lengte 2,5
1. Klik de biezenvoet vast. Plaats tweelingnaald 2,0 en steek het garen door de naalden.

2,0

2. Begin met naaien. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de
voet en met de tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies.

TWEELINGNAALD
2 mm
*Niet geschikt in combinatie met automatische draadinsteker

HEIRLOOM
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BIEZENVOET MET 3 UITSPARINGEN MET
BIEZENPL AATJE

52

412992845
8 * 9 *
Voor
DESIGNER DI A MOND™ serie, DESIGNER RUBY ™serie,
DESIGNER TOPA Z™ serie, SAPPHIR E™ serie, OPA L™ serie,
BR ILLI A NCE™ serie, EDEN ROSE™ 250C, TR IBUTE™ 140C,
145C, DESIGNER JADE™ serie, DESIGNER SAPPHIR E™ 85.
Voor het snel naaien van biezen in normale stoffen. Gebruiken met
tweelingnaald. Rechte steek, lengte 2,5.
2,0/2,5

1. Klik de naaivoet vast. Plaats tweelingnaald 2,0 of 2,5 en steek het garen door de naalden.
2. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de voet en met de
tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies
Let op: Voor dikke stoffen of om een koord in de bies te naaien moet u het biezenplaatje
gebruiken.
Let op: Gebruik de geleider voor doorstikken (412 60 19‑45) voor gelijkmatig verdeelde
biezen.
*Niet geschikt in combinatie met automatische draadinsteker

TWEELINGNAALD
620104696: 2 mm
920546096: 2,5 mm

HEIRLOOM

2,0/2,5

BIEZENVOET MET 3 UITSPARINGEN
MET BIEZENPL AATJE
412845645
1

2

3

4

5

6

7

2,0/2,5

Niet voor
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY™ serie,
DESIGNER TOPAZ™ serie, SAPPHIRE™ serie, OPAL™
serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, JADE™serie,
BRILLIANCE™ serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.
Voor het snel naaien van biezen in normale stoffen. Gebruiken
met tweelingnaald. Rechte steek, lengte 2,5.
1. Klik de naaivoet vast. Plaats tweelingnaald 2,0 of 2,5 en steek het garen door de
naalden.

TWEELINGNAALD
2 mm of 2,5 mm

2. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de voet en met de
tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies
Let op: Voor dikke stoffen of om een koord in de bies te naaien moet u het
biezenplaatje gebruiken.
Let op: Gebruik de geleider voor doorstikken (412 60 19‑45) voor gelijkmatig
verdeelde biezen.

DOORSL AGVOET
411850345
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116 EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
Voor het doorslaan van patronen. Ook handig voor het naaien van
ajournaden of het maken van lussen voor franje of namaakvachten.
Zigzagsteek, lengte 1,5–2,5, breedte 3. Klik de doorslagvoet vast.
Verminder de draadspanning.
Rijgsteken:
1. Naai een aantal steken en knip de draad niet af. De steken vormen lussen en kunnen
gemakkelijk worden verwijderd.
Ajournaden:
2. Naai twee stukken stof met de goede kanten op elkaar.
3. Trek de stukken stof uit elkaar zodat de open naad die door de lussen is ontstaan zichtbaar
wordt.
4. Vouw de naadtoeslag terug en naai deze eventueel vast.
Sierlussen of franjes:
5. Naai met de doorslagvoet volgens het gewenste patroon.
6. Strijk met uw hand de lussen naar een kant en naai de lussen langs de basis met een rechte
steek vast. (Knip voor franjes de lussen in het midden door.)
HEIRLOOM
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GELEIDER VOOR DOORSTIKKEN
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412601945
5

6

7

8

9

De geleider voor doorstikken wordt gebruikt voor brede
naadtoeslagen, biezen, doorstikken of het naaien van tunnels.
1. Schuif de geleider in de clip van de naaivoethouder.
2. Stel de geleider in de juiste positie.

HEIRLOOM

QUILTEN

Wat vroeger met de hand werd gequilt, gaat tegenwoordig snel en eenvoudig met een naaimachine van HUSQVARNA®
VIKING® . Machinaal quilten biedt ook nog eens een compleet nieuwe dimensie; het versieren van de stof. Laat uw
creativiteit de vrije loop! Door de vele mogelijkheden die een moderne naaimachine tegenwoordig heeft, is het quilten met
de naaimachine uitgegroeid tot een ware kunstvorm. Met een creatieve mix van stoffen, garens en decoratieve of met de
vrije hand genaaide steken, ontstaan unieke kunstwerken. Om het quilten nog eenvoudiger en creatiever te maken, heeft
HUSQVARNA® VIKING® quilttoebehoren en -accessoires ontwikkeld die plezier geven en aanzetten tot nieuwe quiltideeën.
Versier uw quilts ook met beeldschome quiltborduurmotieven. U zult versteld staan van de mogelijkheden.

AANSCHUIFTAFEL MET VERSTELBARE
GELEIDER
920361096
Voor
DESIGNER DIAMOND™serie, DESIGNER RUBY™ serie,
DESIGNER TOPAZ™serie, BRILLIANCE™ serie, SAPPHIRE™,
OPAL serie and DESIGNER SAPPHIRE™85.

920437096
8

9

Ontworpen en gefabriceerd voor HUSQVARNA® VIKING® machines. Deze
aanschuiftafel sluit op dezelfde manier aan op uw machines als de accessoiredoos
en vergroot uw werkgebied aanzienlijk. De tafel is erg stabiel en omdat er geen
pootjes nodig zijn, heeft u ruimte onder de aanschuiftafel voor ronde projecten.
De verstelbare geleider met liniaal heeft zowel centimeters als inches om u
zomen, randen en meer te laten naaien met perfecte nauwkeurigheid. De liniaal is
direct op de aanschuiftafel gedrukt en meet vanaf de naald in zowel centimeters
als inches zodat u altijd de benodigde maten bij de hand heeft.

QUILT TAFEL
920459096
Voor
DESIGNER JADE™ 35, 20.
Deze stevige aanschuiftafel heeft verstelbare pootjes. De tafel zorgt voor een
aanzienlijk groter werkgebied, handig voor grote projecten.

QUILT TAFEL
413112001
Voor
DESIGNER DIAMOND™ serie, DESIGNER RUBY ™ serie,
DESIGNER TOPAZ™ serie, BRILLIANCE™ serie,SAPPHIRE™
serie, OPAL™ serie.

920633096
9

Vergroot het werkgebied voor grote quilts of andere naaiprojecten.
1. Verwijder bij het openen van het pakket het witte beschermpapier van de lexan-tafel.
2. Houd de tafel met de HUSQVARNA® VIKING® naam en meetlint met de goede kant
naar boven. Plaats de schroeven vanaf de bovenzijde in de gaten. Schroef de poten in de
onderkant van de tafel. Schroef de stelvoet in de tafelpoten.
3. Schuif de tafel op de vrije arm van de machine en stel de poten in op de juiste hoogte door
aan de voet te draaien.

QUILTEN
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BOVENTRANSPORTVOET MET
VERWISSELBARE NAAIVOETEN

58

920219096
5

6

7

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
De boventransportvoet met 2 verwisselbare naaivoeten is ontworpen
om lagen stof en/of tussenvulling gelijkmatig te transporteren. Perfect
voor quilten, het naaien van fluweel, sommige Stretchnaaldstoffen,
kunstleer en stoffen waarvan het patroon nauwkeurig aan moet sluiten.
Klik de verwisselbare rechtstikvoet op de machine en gebruik de rechte
steek met naald in het midden tot niet meer dan lengte 6. Klik de
verwisselbare zigzagvoet op de machine en selecteer steken van 7 mm
breed en 6 mm lang.
1. Verwijder de persvoethouder door de houderschroef los te draaien.
2. Plaats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over
de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet dan op de naaivoetstang met de
naaivoethouderschroef. Verminder de naaivoetdruk tot 3.
De naaivoet op de machine klikken en verwijderen
3. Met de naaivoetstang in de hoogste positie plaatst u de naaivoet onder de
boventransportvoet.
4. Duw de naaivoet omhoog zodat de voet vastklikt.
5. Om de naaivoet te verwijderen, duwt u de voorkant van de voet omhoog totdat de
naaivoet losklikt.
De geleider bevestigen
De twee geleiders die bij de boventransportvoet horen, helpen u parallelle rijen steken naast
elkaar te maken bij het quilten of als u paspels maakt. Er is één geleider voor de linkerkant
en één voor de rechterkant.
6. Breng de geleider aan in het gat in de achterkant van de boventransportvoet.
7. Pas de ruimte tussen de naaivoet en de geleider aan door de geleider naar links of naar
rechts te trekken.

BOVENTRANSPORTVOET
416358301
Voor
EMER A LD™ 183 en 203.
Met de boventransportvoet worden stoffen perfect getransporteerd. Stoffen
met een patroon sluiten perfect op elkaar aan, gladde stoffen verschuiven tijdens
het naaien niet. De transporteur van de boventransportvoet zorgt samen met
de transporteur van de machine voor een gelijkmatig transport, niet alleen van
onderen, maar ook van boven. De boventransportvoet grijpt de bovenste stoflaag
en de machine de onderste. Kleine stofdelen zoals bijv. patchwork worden goed
vastgehouden en getransporteerd. Streep- en ruitstoffen sluiten perfect op elkaar
aan. Moeilijk te transporteren stoffen zoals leer en kunstleer worden moeiteloos
getransporteerd.
1. Verwijder de naaivoet en de naaivoethouder.
2. Plaats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over
de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet dan op de naaivoetstang met de
naaivoethouderschroef. Opmerking: De transporteur beweegt met de naald op en neer en
transporteert de bovenste stoflaag gelijktijdig met de onderste stoflaag.
3. Kies een rechte steek, een zigzagsteek of een andere steek. Gebruik geen steek met veel
achterwaartse bewegingen.
QUILTEN

4. Leg de stoflagen onder de boventransportvoet en begin met naaien.

VERWISSELBARE APPLICATIEVOET
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( Voor boventransport voet met ver wisselbare naaivoeten 920219096)

413237845
5

6

7

8

Niet voor de
E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is ontworpen
om lagen stof en/of tussenvulling gelijkmatig te transporteren. Perfect
voor quilten, het naaien van fluweel, sommige stretchstoffen, kunstleer
en stoffen waarvan het patroon nauwkeurig aan moet sluiten. Gebruik
de verwisselbare applicatievoet bij het naaien van applicaties met de
cordonsteek, tapse steken en decoratieve steken. Uw steken lopen soepel
door de groef aan de onderkant van de naaivoet en de open voorkant
biedt meer zicht en een zeer goed overzicht van de steken.
1. Bevestig de boventransportvoet op de naaimachine:
a. Verwijder de naaivoethouder door de houderschroef los te draaien.
b. Plaats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over
de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet op de naaivoetstang met de
naaivoethouderschroef.
c. Met de naaivoetstang in de hoogste positie plaatst u de verwisselbare applicatievoet
onder de boventransportvoet.
2. Duw de verwisselbare applicatievoet omhoog zodat de voet vastklikt.
3. Kies een decoratieve steek of een cordonsteek. Naai.
4. De rode markeringen op de naaivoet helpen u de stof tijdens het naaien te geleiden.

VERWISSELBARE QUILTGELEIDEVOET
( Voor boventransport voet met ver wisselbare naaivoeten 920219096)

413155545
5

6

7

8

Niet voor EMER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M, 145M.
Gebruik de verwisselbare quiltgeleidevoet bij het naaien in de
naad. De geleiderlijnen op de voet zijn handig bij het maken van
nauwkeurige hoeken op 6 mm of 3 mm.

1/4”
1/4”

1/2”

De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is ontworpen om lagen stof en/of
tussenvulling gelijkmatig te transporteren. Perfect voor quilten, het naaien van fluweel,
sommige stretchstoffen, kunstleer en stoffen waarvan het patroon nauwkeurig aan moet
sluiten.
1. "Naaien in de naad" betekent dat u precies over de genaaide naadlijn naait.
2. Klik de verwisselbare quiltgeleidevoet op de machine. Selecteer de rechte steek en een
naaipositie in het midden. Maximale steeklengte 6.
3. Leg de stof die u gaat naaien onder de naaivoet met de geleider precies in het midden, exact
op de naadlijn.
4. Om op 6 mm van het einde te draaien: Selecteer "Naald omhoog/omlaag" om "Naald
omlaag" te activeren. Naai de naad. Stop met naaien wanneer de voorste lijn op de naaivoet
gelijk ligt met de rand van de stof. Breng de naaivoet omhoog, draai en ga door met naaien.
5. Met de boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten worden zelfs meerdere lagen stof
eenvoudig getransporteerd.
QUILTEN

QUILTBANDGELEIDEVOET
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920507096
8

9

BR I L L I A NCE™ serie, DE SIGN ER DI A MOND™ serie*,
DE SIGN ER RU BY ™ serie*, DE SIGN ER TOPA Z™ serie*,
SA PPH IR E™ serie*, OPA L™ serie*, EDEN ROSE™ 250C*,
T R IBU T E™ 140C*, 145C*, DE SIGN ER SA PPH IR E™85.

Met de quilt bandgeleidevoet 12 mm, maakt u in een mum van tijd een
prachtige bies rondom uw quilt. Knip een bies van dunne, geweven stof
van 45 mm breed, plaats de stof in de geleider en naaien maar!

2

**

voor gebruik met 920568096 quiltbindervoet voor IDF-systeem

1

3

1. Bevestig de verwisselbare boventransportvoet (voor sommige
modellen is dit een optioneel accessoire – art.nr. 920219096) en
de speciale naaivoet die u in de verpakking vindt. Stel de machine
in op een rechte steek of een quiltsteek met handgemaakt uiterlijk.
Plaats de bevestigingsplaat op de steekplaat van de machine. Zorg
dat de pin aan de onderkant van de bevestigingsplaat in de opening
van de steekplaat valt. Schroef de bevestigingsplaat met een van de
bijgeleverde schroeven vast.
2. Plaats de geleider op de bevestigingsplaat.
3. Pas de geleider zo aan als op de afbeelding. Zet de geleider vast met
de twee schroeven en de twee ringetjes.
4. Meet de lengte van uw bies en voeg minstens 15 cm extra lengte toe.
Snij voldoende stroken van 45 mm om aan die lengte te voldoen
en naai de stroken als volgt aan elkaar: Plaats twee stroken met de
goede kanten op elkaar in een hoek van 90 graden. Naai de stroken
diagonaal aan elkaar in een hoek van 45 graden. Knip de overtollige
naadtoeslag weg en pers de naad open. Knip het einde van de strook
in een punt.
5. Schuif de punt van de stofstofstrook in de metalen geleider met de
verkeerde kant van de stof naar u toe. Gebruik een pincet om de
stofstrook verder te schuiven.
6. Als de stof door het einde van de geleider is, houdt u de gevouwen strook met uw linkerhand vast en blijft u deze in de geleider
schuiven zodat er een dubbel gevouwen strook ontstaat.
7. Breng de naaivoet omhoog en trek de strook onder de naaivoet en
recht naar achteren, zo’n 5-6 cm achter de naald.
8. Schuif de stofranden die u wilt afwerken met de goede kant omhoog
in de opening van de geleider. Indien nodig gebruikt u een pincet.
Voor een mooie, afgewerkte bies, begint u in het midden van een
zijde van de quilt met naaien. Naai een paar steken om te zien of
de steek op de gewenste plaats komt. Verplaats de naaldpositie naar
links of rechts om de juiste steekpositie te krijgen. Maak eerst een
proeflapje voordat u uw project naait.
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Het naaien van hoeken:
Naai tot de rand van uw quilt, hecht af en haal de quilt uit de geleider.
Houd de quilt dichtbij de geleider terwijl u de hoek vouwt. Strijk met
uw vingers de stofvouw glad.
Zo naait u een verstekhoek:
1. Vouw en pers de bovenste verstekhoek, speld op z’n plaats met een
lange speld. Herhaal dit aan de achterzijde van de quilt.
2. Om verder te gaan met het naaien van de bies; trek de stofstrook
terug in de geleider en plaats tegelijkertijd de quilt weer terug onder
de naaivoet en weer door de geleider.
3. Om ervoor te zorgen dat de stofvouw zowel aan de bovenkant als
onderkant goed is; trek de quilt een paar keer naar voren en naar
achteren.
4. Zet de naald omlaag om de bies op zijn plaats te houden en verwijder de speld(en). Zorg ervoor dat de draaduiteinden achter de
naald lang genoeg zijn voordat u begint met naaien. Maak een paar
aanhechtsteken en naai de bies op zijn plaats. Doe hetzelfde bij de
andere hoeken.
Het afmaken van de bies:
1. Naai de bies helemaal rondom de onafgewerkte randen van de quilt.
Wanneer de randen van de bies elkaar bijna raken, knipt u de overtollige stof bij het beginpunt van de bies af.
2. Ga verder met naaien en overlap de bies. Verwijder de quilt uit de
geleider en knip overtollige bies af, maar zorg dat er nog 2,5 cm
overblijft. Vouw de opening terug en speld de bies op zijn plaats.
Naai een steek over de gevouwen rand.
OPMERKING:
De quilt bandgeleidevoet wordt geleverd inclusief gedetailleerde
instructies.

VERWISSELBARE GELEIDEVOET (6 MM)
(voor boventransport voet met ver wisselbare naaivoeten 920219096)

413238345
5

6

7

8

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.

1/4”
1/2”

1/4”

De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is ontworpen
om lagen stof en/of tussenvulling gelijkmatig te transporteren. Perfect
voor quilten, het naaien van fluweel, sommige stretchstoffen, kunstleer
en stoffen waarvan het patroon nauwkeurig aan moet sluiten. Gebruik
de verwisselbare geleidevoet (6 mm) voor de rechte steek en de
handwerkquiltsteek. De geleider helpt u een afstand van 6 mm te houden.
1. Bevestig de boventransportvoet op de naaimachine::
a. Verwijder de naaivoethouder door de houderschroef los te draaien.
b. P
 laats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over
de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet dan op de naaivoetstang met de
naaivoethouderschroef.
c. M
 et de naaivoetstang in de hoogste positie plaatst u de verwisselbare geleidevoet 6 mm
onder de boventransportvoet.
2. Duw de verwisselbare geleidevoet (6 mm) omhoog zodat de voet vastklikt.
Patchwork:
3. Deze naaivoet heeft een kleine opening om de steken voor patchwork beter te kunnen
vormen. Daarom kunt u alleen de midden naaldpositie en de rechte steek of de handwerkquiltsteek gebruiken.
4. Om aan de rand van de stof te beginnen met naaien, legt u de stof onder de naaivoet
waarbij u de knipranden gelijk legt met de geleider op de naaivoet.
5. Naai de naad en houd de randen op dezelfde hoogte als de geleider.
Quilten:
6. De rode markeringen op de naaivoet helpen u de stof goed te leggen als u begint met
naaien, op de hoeken en aan het einde van uw stof.
7. Naai met de geleider in de patchworknaad (ditch) van de quilt. Als u bij een hoek komt,
stopt u wanneer de rode 6 mm-markering op de naaivoet bij de naad is.
8. Draai met de naald in de stof en ga door met naaien.
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VERWISSELBARE DECORATIEVE
GELEIDEVOET

62

(Voor boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten 920219096)

413340845
5

6

7

8

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118, 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is gemaakt om
gelijkmatig lagen stof en/of tussenvulling te transporteren. Perfect voor
quilten en voor het naaien van fluweel, de meeste elastische stoffen,
kunstleer en stoffen met patronen die goed op elkaar moeten aansluiten.
Gebruik de verwisselbare decoratieve geleidevoet wanneer u in de naad
doorstikt met een decoratieve steek. De metalen geleider in het midden
van de naaivoet helpt u bij het geleiden van de stof.
1. Bevestig de boventransportvoet op uw machine:
a. Verwijder de naaivoethouder door de houderschroef los te draaien.
b. P
 laats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over
de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet dan op de naaivoetstang met de
naaivoethouderschroef.
c. M
 et de naaivoetstang in de hoogste positie plaatst u de verwisselbare decoratieve geleidevoet
onder de boventransportvoet.
2. Duw de verwisselbare decoratieve geleidevoet omhoog totdat hij vastklikt.
3. Kies een decoratieve steek naar keuze.
4. Leg de stof waarop u gaat naaien onder de naaivoet met de geleider in het midden van de naaivoet
op de naad. Zie afbeelding.
5. Naai met de geleider op de naad.

QUILTERS NAAIVOETENSET
413035302
5

6

7

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116 machines,
EDEN ROSE™ 250M, TR IBU TE™ 140M/145M.
Bevat: Boventransportvoet met geleider, meandervoet,
transparante patchworkvoet 6 mm met geleider rechts.
Alles wat u nodig heeft om prachtig quiltwerk te maken!
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INSTELBARE QUILTVOET 6 MM
920455096
1

2

3

4

5

6

7

8

De instelbare quiltvoet 6 mm is ontworpen om u te helpen bij
het maken van een naad van exact 6 mm of een krappe naad
(minder dan 6 mm) bij patchwork.
Het gat voor de naald in de naaivoet is ovaal zodat u de
naaldpositie kunt aanpassen. De afstand tussen de middelste
naaldpositie en de geleider is 6 mm.
1/4”

1/4”

1/4”

1. Klik de instelbare quiltvoet 6 mm op de machine.
2. Kies een rechte steek.
a. Voor een naadtoeslag van 6 mm selecteert u de naaldpositie in het midden.
b. Voor een krappe naad van minder dan 6 mm past u de naaldpositie twee stappen
naar rechts aan.
3. Leg de twee stofdelen met de goede kanten op elkaar onder de naaivoet en leg de randen van
de stof gelijk met de geleider op de naaivoet.
4. Naai de stofdelen aan elkaar en leid de stof zo dat de stofranden de geleider raken.
5. Pers de naadtoeslag.
Let op: Afhankelijk van de dikte van uw stof en garen kan het nodig zijn om de naaldpositie aan
te passen om de gewenste naadtoeslag te krijgen. Breng de naald naar rechts om de naadtoeslag
kleiner te maken en naar links om de naadtoeslag groter te maken. U kunt de naald veilig drie
stappen in beide richtingen verplaatsen, maar niet meer.
* Gebruik de instelbare quiltvoet 6 mm niet in combinatie met de rechtstiksteekplaat.
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TRANSPARANTE PATCHWORKVOET
6 MM

64

920651096
5

6

7

8

9

Voor duidelijk zicht bij het naaien van een rechte steek met 6 of
3 mm naadtoeslag. Met markeringen die het draaien in hoeken bij
naadtoeslagen van 6 of 3 mm vereenvoudigen.
1. De transparante patchworkvoet 6 mm kan worden gebruikt wanneer u met een
naadtoeslag van 6 of 3 mm wilt werken. Hij is ideaal wanneer u 6 mm van de kant
van een applicatie, borduurmotief e.d. wilt naaien, bijvoorbeeld bij echoquilten. De
transparante patchworkvoet 6 mm is ook praktisch wanneer u midden op de stof moet
naaien.

1/4"
1/4" 1/8"

1/4"
1/4"

2. Klik de transparante patchworkvoet 6 mm vast. Rijg in met naaigaren of transparant garen
als bovendraad en naaigaren in de spoel. Druk op naaldstop omlaag.
3. De transparante patchworkvoet 6 mm heeft rode markeringen op de voet. Die helpen u de
stof aan het begin en eind van de steek en in hoeken goed te leggen.
4. Om 6 mm van de rand te beginnen, legt u uw stof onder de voet met de rand ter hoogte
van de voorste rode markering op de naaivoet. Deze markering zit op 6 mm van de
naald. Om 3 mm van de rand te beginnen, de stof onder de voet leggen met de rand
ter hoogte van de tweede markering.
5. Om 6 mm van het eind te keren, stopt u met naaien wanneer de voorste lijn op
de naaivoet ter hoogte van de rand van het quiltproject is. De naald stopt in de
stof. Sommige naaimachines stoppen automatisch in de draaipositie. Bij de overige
modellen moet u de naaivoet handmatig omhoog doen. Keer de stof.
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TRANSPARANTE PATCHWORKVOET
6 MM MET GELEIDER RECHTS
412927445
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Voor een rechte steek en quiltsteken met een handgenaaid
uiterlijk. De geleider helpt u op 6 mm afstand van de rand te
blijven. Transparant betekent dat u goed zicht op het naaiwerk
hebt. Voor beginners en voor ervaren quilters.
1. Voor aan elkaar naaien: Kies een rechte steek met de naald in de middenpositie.
Omdat deze naaivoet een open heeft om de steken beter te kunnen vormen, kunt u
alleen een rechte steek of de quiltsteek met handgenaaid uiterlijk gebruiken.
2. De rode markeringen op deze naaivoet helpen u de stof aan het begin en eind van de
steek en in hoeken goed te leggen.
3. Om bij de rand van de stof te beginnen, leg de stof onder de voet met de onafgewerkte
randen langs de geleider. naai de steek met de onafgewerkte randen langs de geleider.
4. Om 6 mm van de rand van de stof te beginnen, leg de rand van de stof ter hoogte van
de achterste lijn op de naaivoet, zie afbeelding. Om 3 mm van de rand van de stof te
beginnen, leg de rand van de stof ter hoogte van de volgende lijn.
5. Om 6 mm van de rand te stoppen met naaien, stop met naaien wanneer de voorste lijn op
de naaivoet ter hoogte van de rand van de stof is.
6. Naai met de geleider langs de rand van de stof wanneer u de transparante
patchworkvoet 6 mm met geleider rechts wilt gebruiken om een afgewerkte rand door
te stikken. De quiltsteek met handgenaaid uiterlijk kan ook worden gebruikt wanneer
u wilt dat de steek eruit ziet alsof hij met de hand is genaaid.
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TRANSPARANTE PATCHWORKVOET 		
6 MM MET GELEIDER IN HET MIDDEN
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412927446
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Voor een uitstekend zicht en veel gemak bij het aaien
doorstikken in de naad. Markeringen vereenvoudigen het draaien
in hoeken met een exacte naadtoeslag van 6 mm of 3 mm.
1/4"

1/4"
1/8"

1. Bij het naaien in de naad, naait u over een eerder genaaide quilt- of andere steek,
vanaf de goede zijde van de stof. In de regel is de stofkant waar de naadtoeslag naartoe
is gestreken, dikker en voller dan de andere kant, dus de kant zonder naadtoeslag.

1/4"
1/4"

2. Klik de transparante patchworkvoet 6 mm met geleider in het midden vast. Gebruik
bijpassend naaigaren of transparant garen als bovendraad en garen dat bij de
quiltvoering past, als onderdraad.
3. De stof zo onder de naaivoet leggen, dat de geleider van de naaivoet exact over de
naad loopt. De geleider zal automatisch de lage kant van de naad volgen zodat u
feilloos en nauwkeurig de naad kunt doorstikken.
4. Om 6 mm van de rand te stoppen met naaien, stop met naaien wanneer de voorste lijn
op de naaivoet ter hoogte van de rand van de stof is.

INSTELBARE QUILTVOET MET GELEIDER
920457096
1

2

3

4

5

6

7

8

920567096
9

Naaien/doorstikken in de naad betekent dat u over de eerder
genaaide naad van een quilt naait, vanaf de goede zijde van de stof.
In de regel is de stofkant waar de naadtoeslag naartoe is gestreken,
dikker en voller dan de andere kant, dus de kant zonder naadtoeslag.
1. Klik de instelbare quiltvoet met geleider op de machine. Rijg in met bijpassend garen of
transparant garen als bovendraad en garen dat bij de achterkant van de quilt past, als onderdraad.
2. Leg de stof die u gaat naaien onder de naaivoet met de geleider in het midden van de naaivoet
exact op de naad die u wilt doorstikken. De geleider zal automatisch de lage kant van de naad
volgen zodat u feilloos en nauwkeurig de naad kunt doorstikken.
3. Als de steek niet exact in de naad loopt, zet de naald omhoog en verplaats de naaldpositie naar
rechts of links.
4. Om 6 mm van de rand te stoppen met naaien, stop met naaien wanneer de voorste lijn op de
naaivoet ter hoogte van de rand van de stof is.
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INSTELBARE QUILTVOET 6 MM MET
GELEIDER RECHTS
920456096
1

2

3

4

5

6

7

8

920566096
9

Patchwork: De instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts is ontworpen
om u te helpen bij het maken van een naad van exact 6 mm of een krappe
naad (minder dan 6 mm) bij patchwork. Het gat voor de naald in de
naaivoet is ovaal zodat u de naaldpositie kunt aanpassen. De afstand tussen
de middelste naaldpositie en de geleider is 6 mm.
1. Klik de instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts op de machine.
2. Kies een rechte steek.
a. Voor een naadtoeslag van 6 mm selecteert u de naaldpositie in het midden.
b. Voor een krappe naad van minder dan 6 mm past u de naaldpositie twee stappen naar rechts ann.
3. Leg de twee stofdelen met de goede kanten op elkaar onder de naaivoet en leg de randen van de stof
gelijk met de geleider op de naaivoet.
4. Naai de stofdelen aan elkaar en leid de stof zo dat de stofranden de geleider raken.
5. Pers de naadtoeslag.
Let op: Afhankelijk van de dikte van uw stof en garen kan het nodig zijn om de naaldpositie aan te passen
om de gewenste naadtoeslag te krijgen. Breng de naald naar rechts om de naadtoeslag kleiner te maken
en naar links om de naadtoeslag groter te maken. U kunt de naald veilig drie stappen in beide richtingen
verplaatsen, maar niet meer.
* Gebruik de instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts niet in combinatie met de rechtstiksteekplaat
Doorstikken: De instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts is ook erg handig bij het
doorstikken. Pas de naaldpositie aan en gebruik de geleider om de steken precies daar te plaatsen
waar u ze wilt hebben op uw quiltblokken, kledingstukken of woondecoratieprojecten.
1. Klik de instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts op de machine.
2. S electeer een rechte steek, drievoudige rechte steek of de imitatie-handquiltsteek. Pas de
naaldpositie indien nodig naar wens aan.
3. L eg het project zo onder de naaivoet dat de geleider op de voet in de naad of langs de rand van
de stof loopt. Begin met naaien.
Tip: De rode markeringen op de instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts helpen u de stof
goed te leggen wanneer u begint te naaien, in hoeken en aan het einde van uw stof.
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TRANSPARANTE APPLICATIEVOET
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413031945
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Voor applicaties met cordonsteken, tapse teken en siersteken. Dankzij
de uitsparing aan de onderkant loopt de voet soepel over de steken.
De transparantie en de open voorkant van de naaivoet zorgen voor
een goed zicht op uw werk.
1. Klik de naaivoet vast.
2. Stel een siersteek of cordonsteek in.
3. Gebruik voor het beste resultaat een markeerstift om lijnen te trekken die de naaivoet kan
volgen.

APPLICATIEVOET
412800945
1

2

3

4

5

6

7

920564096
9
Applicatievoet

Voor applicaties met cordonsteken, tapse steken en siersteken.
Dankzij de uitsparing aan de onderkant loopt de voet soepel
over de steken. De open voorkant van de naaivoet zorgt voor
een goed zicht op uw werk.
1. Klik de applicatievoet op de machine.
2. Stel een siersteek, cordon- of applicatiesteek in.
3. Begin met naaien.
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TRANSPARANTE NAAIVOET VOOR
NAAIEN UIT DE VRIJE HAND
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412860645 (zwevend)
1

7

8

9

De transparante naaivoet voor naaien uit de vrije hand is ideaal
voor het uit de vrije hand naaien. De steek is duidelijk zichtbaar.
1. Klik de transparante naaivoet voor naaien uit de vrije hand op de machine.
2. Naai- of borduurgaren als bovendraad en onderdraad inrijgen.
3. De steeklengte-instelling speelt geen rol omdat de stof niet door de naaimachine maar
door uzelf met de hand wordt getransporteerd. De transporteur is bij het naaien uit
de vrije hand verzonken. Om de steek aan het begin en einde vast te hechten, maakt u
gewoon enkele steken op dezelfde plaats.

RING VOOR HET QUILTEN UIT DE
VRIJE HAND
412538845
Plaats de quilt die u uit de vrije hand gaat doorstikken
of borduren onder de naaivoet. De stof hoeft niet in een
borduurring te worden ingespannen. Door het gripoppervlak aan
de onderkant van de ring blijft de stof goed liggen en kan deze
aan de handgrepen worden verplaatst.
1. Verzink de transporteur en zet de persvoetdruk op "stoppen".
2. Stel een rechte of andere gewenste steek in.
3. Bevestig de naaivoet voor het quilten uit de vrije hand.
4. Plaats de ring bovenop de quilt of de stof die u gaat doorstikken.
5. Verplaats de quilt langzaam aan de handgrepen voor gelijkmatige steken
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FREE MOTION ZWEVEND EN FREE MOTION VEREND
MEANDERVOET
412801045 (zwevend)
7

8

9

MEANDERVOET (VEREND)
413037646 (verend)
5

6

7

8

Niet voor
de E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
De verende meandervoet geeft duidelijk zicht bij het quilten en
borduren uit de vrije hand. Door de open voorkant is quilten uit
de vrije hand eenvoudig en kunt u ook gemakkelijk een patroon
op de stof volgen. De vering voorkomt dat de stof door de naald
wordt opgetild wanneer de steek wordt genaaid. Hierdoor wordt
voorkomen dat de draad breekt bij het werken met speciale of
dikkere garens. Zorg dat u een geschikte naald kiest voor het
garen dat u gebruikt.
Selecteer voor de SAPPHIRE™-serie Free Motion Verend in het menu Set. Selecteer voor
de DESIGNER™-serie de Sensorvoet Q in het menu Set.
1. Verwijder naaivoethouder en naaivoet, en klik de verende meandervoet vast.
2. Haal de onderdraad op door een steek te naaien.
3. Zet de naaivoet omlaag.
4. Naai en verplaats de stof zoals u wilt om de stof te quilten of om een patroon uit de vrije
hand te naaien. Beweeg de stof in een rustig tempo en verplaats deze sneller bij een
hogere machinesnelheid. De steeklengte creëert u zelf wanneer u de stof beweegt.
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FREE MOTION ZWEVEND EN FREE MOTION VEREND
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GESLOTEN FREE MOTION VOET (VEREND)
413385645 (verend)
5

6

7

8

Niet voor
E M ER A LD™ 122, 118 en 116, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M/145M.
De Gesloten Free Motion voet (verend) geeft u een goed zicht
om de naaivoet heen bij het quilten of naaien uit de vrije hand.
De gesloten, afgeronde vorm van de naaivoet zorgt dat er geen
draden of stof in de naaivoet blijven haken. De verticale en
horizontale markeringen op de naaivoet zijn handig te gebruiken
als steekgeleiders. De verende beweging voorkomt dat de stof
met de naald mee omhoog komt als de steek wordt gemaakt. Dit
voorkomt dat de draad breekt bij speciale of dikkere garens.
1. Draai de schroef van de naaivoethouder helemaal los en verwijder de houder. Plaats de
Gesloten Free Motion voet (verend) om de naaivoetstang; bevestig de naaivoet met de
schroef.
Tip: Breng de naald iets omlaag om de metalen geleider op de naaivoet makkelijker in
de juiste positie te kunnen plaatsen op de naaldschroef.
2.

Rijg uw naaimachine in.

3.

Kies de middelste naaldpositie en een rechte steek.

4.

Stel uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine in op Free motion verend. De
transporteur gaat automatisch omlaag.
Let op: Wanneer de transporteur is verzonken, wordt de stof niet meer
getransporteerd door de naaimachine. U moet de stof zelf verplaatsen.

5. Breng de onderdraad naar boven door één steek te maken. Houd de beide draden vast en
naai een paar steken op dezelfde plaats om te beginnen.
6.

Houd uw snelheid constant en verplaats de stof met een soepele beweging. De lengte
van de steek wordt gevormd door uw verplaatsing van de stof. Gebruik de rode
markeringen op de naaivoet als geleider om dezelfde afstand aan te houden.
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FREE-MOTION ECHO QUILTVOET
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413320245
7

8

9

Niet voor
OPA L™ 670 en 650.
De Free-motion Echo Quiltvoet is gemaakt om u meer controle
te geven tijdens het quilten uit de vrije hand. De brede basis
zorgt voor een goed contact met de stof en geeft een betere
controle tijdens het naaien. Dankzij de transparante basis heeft u
een zicht van 360°. Verticale, horizontale en ronde markeringen
op de naaivoet maken het eenvoudig om een quiltpatroon met
een doorlopende lijn of een motief op de stof te volgen. Naai
rechte lijnen of volg motieven met ronde randen in iedere
gewenste richting.
1. Draai de schroef van de naaivoethouder helemaal los en verwijder de houder. Plaats
de Free-motion Echo Quiltvoet om de naaivoetstang; bevestig de naaivoet met de
bijgevoegde schroef.
2. Rijg uw machine in.
3. Selecteer een rechte steek.
4. Stel uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine in op Free Motion zwevend. De
transporteur gaat automatisch omlaag.
Let op: Wanneer de transporteur is verzonken, wordt de stof niet meer
getransporteerd door de machine. U moet de stof zelf verplaatsen.

Activate:
Free Motion Floating
or V-menu

5. Breng de onderdraad naar boven door één steek te maken. Houd de beide draden vast en
naai een paar steken op dezelfde plaats om te beginnen.
6. Houd uw snelheid constant en verplaats de stof met een soepele beweging. De lengte van
de steek wordt gevormd door uw verplaatsing van de stof.
7. Naai rondom het quiltmotief, de applicatie of het motief op de stof, met een gelijkmatige
afstand om de vorm heen.
8. Naai nog een rij, op gelijkmatige afstand van de eerste rij. Gebruik de rode
markeringen op de naaivoet als geleide om dezelfde afstand aan te houden (zie
afbeelding).
9. Herhaal dit zo vaak als u wilt voor het gewenste effect.
Let op: Bij Free Motion zwevend naaien met lage snelheid gaat de naaivoet bij elke
steek omhoog en omlaag om de stof op de steekplaat te houden terwijl de steek
wordt gevormd. Bij een hogere snelheid zweeft de naaivoet tijdens het naaien over
de stof.
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QUILTEN

DE LINIAALBASIS VOOR HET DESIGNER TM
FABRIC FRAME

74

920631096
8

9

De liniaalbasis voor het Designer Fabric Frame biedt extra
stabiliteit rond het naaldgedeelte voor ondersteuning van linialen
en andere sjablonen tijdens het naaien en quilten. Verwijder
de accessoiredoos van de machine en plaats de machine op
het draaggedeelte van het Designer Fabric Frame. Bevestig de
liniaalbasis rond de arm van de machine.

QUILTEN

FREE MOTION RULERVOET

75

920508096
8

9

BR IL L I A NCE™ serie
Naai decoratieve ontwerpen, ornamenten die tot bloemen
verwerkt kunnen worden, quiltmotieven en meer. Door de
speciale hoogte van de ronding van de voet naait u eenvoudig
langs de rand van sjablonen. De stof wordt daarbij met de hand
verschoven/getransporteerd.
1.

Draai de schroef van de naaivoethouder los en verwijder de naaivoethouder. Plaats de
Free Motion rulervoet rondom de naaldstang en bevestig de voet met de bijgeleverde
schroef.

2.

Rijg uw machine in.

3.

Kies een rechte steek.

4.

Stel uw machine in op de Free Motion rulervoet modus. Het transport wordt
automatisch verzonken. Let op: Als het transport is verzonken, wordt de stof niet meer
getransporteerd door de machine. U moet zelf de stof verplaatsen.

5.

Plaats de stof onder de naaivoet en laat de naaivoet zakken.

6.

Breng de spoeldraad omhoog door één steek te maken. Houd beide draden vast en
naai een paar steken op dezelfde plaats om aan te hechten.

7.

Schuif de rand van het sjabloon tot aan de voet. Zet met uw vingertoppen voldoende
druk op het sjabloon om de voet voorzichtig langs de rand te leiden zonder het
sjabloon te verplaatsen.

8.

Naai langs de rand van het sjabloon. Als u bijna klaar bent, stopt u met naaien, zet
u de naaivoet omhoog en schuift u het sjabloon in positie om het ontwerp verder te
naaien.

9.

Wanneer u van positie verandert, stopt u de machine en verplaatst u eenvoudig het
sjabloon en naait u in de richting die nodig is om het sjabloon te volgen.

INSPIRA™ RULER FOOT TEMPLATE COLLECTION Art.nr. 620145796 Vier
bijpassende sjablonen en plaatsingshulp.
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U zult versteld staan van de vele mogelijkheden die de extra accessoires voor uw naaien borduurmachine u bieden. Laat u inspireren en maak uw projecten nog unieker.

LINTBORDUURAPPARAAT
920562096
9

DESIGNER EPIC TM
Een ware innovatie op het gebied van borduurmachines voor
huishoudelijk gebruik. Met het lintborduurapparaat geleidt
uw DESIGNER EPIC™ 2 naai- en borduurmachine linten in
alle richtingen en borduurt ze vast. Zo ontstaan prachtige,
dimensionale borduurmotieven
• 360 graden rotatie
• Biedt ruimte aan maximaal 8 meter lint
• Eenvoudig aan te passen aan verschillende lintbreedtes
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VILT EMBROIDERY SET
920402096
8

Voor
DESIGNER BR ILLI A NCE™ serie, DESIGNER DI A MOND™
serie, DESIGNER RUBY ™ serie, DESIGNER TOPA Z™ serie

920617096
9

Met de HUSQVARNA® VIKING® vilt embroidery set kunt u de
prachtigste gevilte borduurmotieven maken. Het effect ontstaat
als u zonder garen borduurt met de speciale naald die de vezels
van de stof laat vervilten. Het effect van de versiering kan totaal
anders worden door verschillende soorten stof/wol te gebruiken.
Inhoud
A. Viltvoet
B. Viltspoel

A.

B.

C. Afdekplaat voor de viltnaald
D. Viltnaalden (x5)
E. Schroef

C.

D.

E.

STOFFEN
Vrijwel alle stoffen kunnen worden gevilt met de borduurset voor vilten. Sommige stoffen
geven echter een beter resultaat dan andere wanneer ze worden versierd of gewassen.
De aanbevolen stoffen zijn van natuurlijke vezels, zoals wol en lontwol. De stoffen
kunnen het best opgeruwd zijn of een ingeweven structuur hebben.
Opgeruwde stoffen hechten zich aan een opgeruwd oppervlak, natuurlijke vezels of een
basis van gemengde vezels.
Gebruik geen synthetische "kreukvrije" stoffen en stoffen met een glad oppervlak.
Het effect is per stof verschillend. Probeer het altijd uit op een proeflapje voordat u gaat
beginnen.

INSPANNEN IN DE BORDUURRING
Als u met viltnaalden borduurt, wordt er geen garen gebruikt. De stof wordt met de goede
kant omlaag in de borduurring gespannen.
Bij het borduren van vrijstaande borduurmotieven of als u lontwol gebruikt, is er een
wateroplosbare versteviging nodig.
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VILTTECHNIEKEN
Er kunnen drie borduurmotieven worden gedownload op "www.husqvarnaviking.com".
Bij ieder borduurmotief wordt een andere vilttechniek gebruikt: vrijstaand borduurmotief,
borduurmotief met enkele laag en borduurmotief met meerdere lagen.
Om de borduurmotieven te downloaden, gaat u naar www.husqvarnaviking.com
Zoek de Vilt Embroidery Set. Klik op de link om de borduurmotieven te downloaden.

1. Vrijstaand borduurmotief
2. Borduurmotief met enkele laag
3. Borduurmotief met meerdere lagen

1.Vrijstaand borduurmotief

2. Borduurmotief met enkele laag

3. Borduurmotief met meerdere lagen

BORDUREN

L ARGE METAL HOOP 240 X 150MM

80

920438096
Niet voor
TOPA Z™ 40, 30, 25, 20.

MEDIUM METAL HOOP 180X130MM
920362096

SMALL METAL HOOP 100X100MM
920439096
8

9

Niet voor
TOPA Z™ 20 or 30.
Voor
DESIGNER EPIC™, DESIGNER EPIC™ 2,DESIGNER
DI A MOND™, DESIGNER RUBY ™, BR ILLI A NCE™ serie,
TOPA Z™ serie, DESIGNER SA PPHIR E™ 85.
Sommige stoffen zijn moeilijker te borduren dan andere stoffen of
mogen helemaal niet worden ingespannen omdat het spannen de stof
kan beschadigen. Dikke en grove stoffen kunnen moeilijk te borduren
zijn, maar ook dunne en glanzende stoffen. Het borduren van gekochte
kledingstukken is vaak moeilijk of onmogelijk vanwege naden, smalle
gebieden of knopen. Bij gebruik van de Metal Hoop is dit allemaal geen
probleem! Ook wanneer u wilt borduren op quilts of andere projecten
waarbij u geen restanten van versteviging aan de achterkant wilt, is de
Metal Hoop perfect! Borduur gewoon zonder versteviging. Verschillende
borduurmotieven na elkaar borduren of eindeloos borduren is
eenvoudig, verwijder gewoon de magneten en verplaats de stof. Klaar om
in een mum van tijd het volgende motief te borduren!

PETTEN BORDUURRINGACCESSOIRE
920485096
Met dit accessoire kunt u kleine borduurmotieven of initialen
op hoeden en petten borduren. Bevestig gewoon de petten
borduurringaccessoire op de Metal Hoop 180 x 130 mm en
borduur letters, kleine logo's en andere motieven.
Gebruik in combinatie met de Metal Hoop 180 x 130 mm - art.
nr. 920362096.

BORDUREN
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SET VAN VIER MAGNETEN
620132696
Voor
M ETA L HOOP
Als optioneel accessoire is er een set met vier extra magneten
verkrijgbaar. Daarmee kunt u uw stof nog beter vastzetten. Voor
extra stabiliteit zonder versteviging. Gebruik niet meer dan 8
magneten in totaal.
! Veiligheidswaarschuwing voor magneten
Magnetische velden kunnen schadelijk zijn voor dragers van een
pacemaker. Dragers van pacemakers houdt de magneten op een
afstand van minimaal 30 cm.

STOFGELEIDERSET VOOR METAL HOOP
920509096
Voor
A L L E M ETA L HOOPS
Set met twee handige metalen stofgeleiders. Plaats de geleiders
op de HUSQVARNA® VIKING® Metal Hoop en houd de stof
tijdens het borduren weg van het stofdeel dat u wilt borduren.
In combinatie met de Small Metal Hoop (Art.nr. 920439096)
kunt u met deze geleiders zelfs de meest kleine stofdelen heel
eenvoudig borduren.

MEGA QUILTERS HOOP
920563096
Voor
DE SIGNER EPIC T M , DE SIGNER EPIC 2 T M
De 260 x 260 mm Mega Quilter Hoop heeft een groot vierkant
oppervlak voor het perfect borduren van borduurmotieven in
een quiltblok. Wordt geleverd inclusief borduurringklemmen
voor extra stabiliteit. Het borduurformaat is op de binnenring
afgebeeld als geheugensteun.
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BORDUURRINGEN, VAN MINI TOT MAJESTIC
Een verscheidenheid aan borduurringgroottes, van Mini tot Majestic, staan tot uw beschikking
voor het maken van prachtige borduurmotieven. Kies altijd de kleinste borduurring die geschikt
is voor de grootte van het borduurmotief voor het beste resultaat en eenvoudig inspannen. De
Mini Hoop is perfect voor het borduren van kinder- en poppenkleding. Kies de Majestic Hoop
voor het maken van de meest unieke woonaccessoires of kledingstukken.

DESIGNER™ Majestic Hoop

DESIGNER™ Imperial Hoop

DESIGNER™ Royal Hoop

920222096

68000057

412944501

14

1/6"

x 13

3/4

" (360 x 350 mm)

14

1/6"

x 10

1/4

" (360 x 260 mm)

DESIGNER™ Crown Hoop

MEGA ENDLESS HOOP

413116501

920307096

10

1/4 "

x 8 " (260 x 200 mm)

10

1/4 "

x 6 " (260 x 150 mm)

14

1/6 "

x 8 " (360 x 20 0 mm)

200 X 200 DO ALL
QUILTER'S HOOP
920264096
8 " x 8 " (20 0 x 20 0 mm)

DESIGNER™ Jewel Hoop
412968501
9

6/13 "

x 6 " (240 x 150 mm)
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ENDLESS
EMBROIDERY HOOP II

DESIGNER™ SPLENDID
SQUARE HOOP

SMALL SQUARE
HOOP

920310096

412968201

920334096

7 " x 4 " (18 0 x 10 0 mm)

4

9/13 "

x 4

9/13 "

(120 x 120 mm)

3 " x 3 " (8 0 x 8 0 mm)

DO ALL QUILTER'S
HOOP

5" X 7" DESIGN HOOP

6 " x 6 " (150 x 150 mm)

920115096

5 " x 7 " (18 0 x 130 mm)

LARGE METAL HOOP

MEDIUM METAL HOOP

SMALL METAL HOOP

920438096

920362096

920439096

9 - /13 " x 6" (240 X 150 mm)

5 " x 7 " (180 x 130 mm)

4" x 4" (100 x 100 mm)

TEXTURE HOOP
920225096

6

6 " x 6 " (150 x 150 mm)

200 X 200 QUILTER'S
METAL HOOP

MINI EMBROIDERY
SPRING HOOP

920597096

412573901

8 " x 8 " (20 0 x 20 0 mm)

920644096

1

7/13 "

x 1

7/13 "

STANDARD HOOP
412527401
4 " x 4 " (10 0 x 10 0 mm)

(4 0 x 4 0 mm)
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WELKE BORDUURRING BIJ WELKE MACHINE?

DESIGNER EPIC 2™
DESIGNER EPIC™

MAX. BORDUURGEBIED

BORDUURRINGEN

DESIGNER DIAMOND Royal™
DESIGNER DIAMOND deLuxe™
DESIGNER DIAMOND™
DESIGNER BRILLIANCE™ 80

360 x 350 mm

360 x 350 mm
X

AFMETING

920222096

(360 x 350 mm)

X

68000057

(360 x 260 mm)

X

412944501

(360 x 200 mm)

X

X

413116501

(260 x 200 mm)

X

X

920563096

(260 x 260 mm)

X

920307096

(260 x 150 mm)

X

X

920264096

(200 x 200 mm)

X

X

412968501

(240 x 150 mm)

X

X

X

X

920362096

(240 x 150 mm)
920644096
1.
(180 x 130 mm)

X

X

920439096

(100 x 100 mm)

X

X

920310096

(180 x 100 mm)

X

X

412968201

(120 x 120 mm)

X

X

920334096

(80 x 80 mm)

X

X

920225096

(150 x 150 mm)

X

X

920115096

(150 x 150 mm)

X

X

920644096

(180 x 130 mm)

X

X

(100 x 100 mm)

X

X

(40 x 40 mm)

X

X

DESIGNER™ Majestic Hoop
DESIGNER™ Imperial Hoop
DESIGNER™ Royal Hoop
DESIGNER™ Crown Hoop
MEGA QUILTERS HOOP
MEGA ENDLESS HOOP
200 X 200 QUILTER'S HOOP
DESIGNER™ Jewel Hoop
920438096

LARGE METAL HOOP
MEDIUM METAL HOOP
SMALL METAL HOOP
ENDLESS EMBROIDERY HOOP II
DESIGNER™ Splendid Square Hoop
SMALL SQUARE HOOP
TEXTURE HOOP
DO ALL QUILTER'S HOOP
5" X 7" DESIGN HOOP
412527401

STANDARD HOOP
412573901

MINI EMBROIDERY SPRING HOOP

BORDUREN

WELKE BORDUURRING BIJ WELKE MACHINE?

DESIGNER RUBY Royal™
DESIGNER RUBY deLuxe™
DESIGNER RUBY™
DESIGNER TOPAZ™ 50, 30

360 x 200 mm

DESIGNER TOPAZ™ 20

DESIGNER TOPAZ™
40, 25

DESIGNER™ SE LE
DESIGNER™ SE
DESIGNER™ I, II
QUILT DESIGNER™ II
PLATINUM™ 955E

260 x 200 mm

240 x 150 mm

240 x 150 mm

JADE™ 35

240 x 150 mm

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(niet voor
DESIGNER
TOPAZ ™ 30)

X
X

X

(niet voor
DESIGNER
TOPAZ ™ 30)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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SENSOR Q VOET

86

68017593
9

413192045
7

De sensor Q voet wordt gebruikt voor borduren en naaien uit
de vrije hand. Ook dikkere lagen stof en quiltstoffen kunnen
met deze voet goed worden verwerkt. De sensor Q voet wordt
gebruikt in de verende vrije hand modus.
Voor de SAPPHIRE™ serie; kies Free Motion verend in het
instellingenmenu. Voor de DESIGNER™ serie; kies de sensor Q voet in
het instellingenmenu.
1. Verwijder de naaivoethouder en bevestig de sensor Q voet
2. Haal de spoeldraad omhoog door één steek te maken.
3. Zet de naaivoet naar beneden.
4. N
 aai en beweeg de stof naar wens om de stof te quilten, of maak een
ontwerp uit de vrije hand. Beweeg de stof in een vloeiende beweging,
beweeg de stof sneller als de machine sneller naait. U bepaalt de
steeklengte door de mate waarin u de stof beweegt.

BORDUUR-/STOPVOET R
412849801
1

Niet voor
1200, 1100, 1090, 1070, 1070S, 1050.
De borduur-/stopvoet (zwevend) wordt gebruikt voor borduurwerk
uit de vrije hand, decoratief naaiwerk en borduren. De voet geeft
beter zicht bij borduren en naaien uit de vrije hand.

BORDUREN
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NAALDENSET VOOR OPEN
BORDUURWERK

88

920268096
1

6

7

8

9

Voor
Naai- en borduurmachines
Met de HUSQVARNA® VIKING® Naaldenset voor Open
Borduurwerk kunt u heel gemakkelijk open borduurwerk creëren.
Deze set helpt u op weg!
Inhoud: Naalden voor open borduurwerk, multifunctioneel
gereedschap/knopenhulpstuk, CD met instructiefilmpje,
borduurmotieven, tips en inspiratie om u op weg te helpen!

BORDUREN

OVERIGE

ACCESSOIRES

HUSQVARNA ® VIKING ® heeft diverse speciale accessoires ontwikkeld om het naaien
te vereenvoudigen. Speciale naalden, steekplaten, spoelen en nog veel meer toebehoren
die tijd besparen en een professioneel resultaat geven.

MULTI-FUNCTIONEEL VOETPEDAAL
920561096
8

DESIGNER SAPPHIRETM 85, DESIGNER BRILLIANCETM 80
U kunt diverse functies, zoals het afsnijden van de draden of
achteruitnaaien, bedienen zonder uw handen van uw werkstuk af
te halen.
Drie individueel instelbare schakelaars voor gebruik:
• Linkervleugel en rechtervleugel
• Hielfunctie
Vijf programmeerbare naaimachinefuncties voor:
• Naaivoet omhoog
• Afsnijfunctie
• Achteruit naaien
• Fix-functie
• Steek opnieuw starten
- Separate functie „Naaldstop boven/onder“
- Extra lange USB-kabel met een lengte van 2,5 meter
- Ergonomisch design
- Rubberen basis voor optimale stabiliteit

HULPSTUK VOOR HET AANNAAIEN
VAN KNOPEN
413105601
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dit hulpstuk maakt een soort steeltje onder de knoop waarbij
de hoogte van het steeltje afhankelijk is van welke zijde van het
hulpstuk u gebruikt. Het hulpstuk kan ook worden gebruikt bij
het naaien over dikke naden om balans te geven aan de naaivoet.
1. Plaats het hulpstuk tussen knoop en stof.
2. Volg de instructies voor het aanzetten van knopen.

OVERIGE ACCESSOIRES
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VINGERBESCHERMER
413137545
5

6

7

Niet voor
E M ER A L D™ serie, EDEN ROSE™ 250M, TR IBU TE™ 140M, 145M.

De vingerbeschermer is een veiligheidsmaatregel tijdens het naaien.
Deze metalen beschermer zit vast aan de naaivoet, zodat u de naald
niet per ongeluk kunt aanraken tijdens het naaien.

8-PINS GARENREK
920505096
7

8

9

Klikt vast op de bovenkant van de machine en heeft pennen voor
maximaal acht garenklosjes. De garenpennen zijn genummerd voor
eenvoudige borduurkleurenwissels.

HOUDERS
920515096
8

9

Heeft u al een HUSQVARNA® VIKING® 8-pins garenrek en
heeft u een DESIGNER EPIC™ of DESIGNER EPIC™ 2 naai- en
borduurmachine gekocht? Geen probleem. Met deze houders
kunt u het 8-pins garenrek aan de achterzijde van de machine
bevestigen.

PASTELKLEURIGE SPOELEN, 20 STUKS
413198445
5

6

7

Niet voor E M ER A LD™ serie, EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M, 145M, DESIGNER JADE™ 35, JADE™ 20.
Spoelen in 4 verschillende kleuren voor het eenvoudig gebruiken
van speciale garens.

PASTELKLEURIGE SPOELEN, 20 STUKS,
VERSIE 2
920364096
5

6

7

Niet voor E M ER A LD™ SER IE , EDEN ROSE™ 250M,
T R IBU T E™ 140M, 145M, DE SIGNER JA DE™ 35, JA DE™ 20.
Spoelen in 4 verschillende kleuren voor het eenvoudig gebruiken van
speciale garens.
OVERIGE ACCESSOIRES
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BLAUWE SPOELEN, 8 STUKS
920434096
8

9

8 blauwe spoelen voor het eenvoudig gebruiken van bijv.
speciale garens.

SPOELEN 10 STUKS
412061245
2

3

4

Oude uit voering

412097545
1

Nieuw uit voering

413182545
5 6 7 Groen
Niet voor
E M ER A LD™ SER IE , EDEN ROSE™ 250M, T R IBU T E™
140M, 145M, DE SIGNER JA DE™ 35, JA DE™ 20.

KUNSTSTOF SPOELEN KLASSE 15 - PER STUK
68001389
Voor
EM ER A LD™ 122, 118, 116, 203, T R IBU T E™ 140M/145M145M,
EDEN ROSE™ 250M, DESIGNER JA DE™ 35 en JA DE™ 20.

68000175
Voor
EM ER A LD™ 203, 183 en H- CL A SS™ 100Q.

SPOELEN INCLUSIEF GAREN
140000746
7

PL AT I N U M™ M N 1000

Wit; 144 stuks

68008984
7

PL AT I N U M™ M N 1000

Zwart; 144 stuks.

920535096
8

9

Wit; 10 stuks

920536096
8

9

Zwart; 10 stuks.
OVERIGE ACCESSOIRES
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MEGA-SPOELSTANDAARD
413108301
1

2

3

4

En voor
DESIGNER DI A MOND™ serie, DE SIGNER RU BY ™ serie,
DE SIGNER TOPA Z™ serie, SA PPHIR E™ serie, OPA L™
serie, EDEN ROSE™ 250C, TR IBU TE™ 140C, DESIGNER
SA PPHIR E™ 85.

GARENNETJE
412397701
1

2

3

4

5

6

7

SMALLE NAAIVOETHOUDER

MAGNETISCHE
ZOOMGELEIDER

412616145

920506096
8

5

6

7

Niet voor
de E M ER A LD™ serie,
EDEN ROSE™ 250M,
TR IBU TE™
140M/145M.

OVERIGE ACCESSOIRES

9

DESIGNER DI A MOND™ serie, DESIGNER
RUBY ™ serie, DESIGNER TOPA Z™ serie,
SA PPHIR E™ serie, BR ILLI A NCE™ serie,
DESIGNER SA PPHIR E™ 85.
Deze simpel te gebruiken zoomgeleider
plaatst u eenvoudig aan weerszijden van de
naaivoet op de steekplaat voor nauwkeurige
naadtoeslagen en rechte lijnen. Gebruik de
markeringen op de steekplaat als hulp om de
magnetische zoomgeleider te positioneren.
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STANDAARD ZIGZAGSTEEKPLAAT
MET INCH - MARKERINGEN

RECHTSTIKSTEEKPLAAT
MET INCH - MARKERINGEN

412964207

680 03153

Voor
DESIGNER DI A MOND™ serie, DE SIGNER
RU BY ™ serie, DE SIGNER TOPA Z™ serie,
SA PPHIR E™ serie, OPA L™ serie, EDEN
ROSE™ 250C, TR IBU TE™ 140C, 145C.

Voor
DESIGNER DI A MOND™ serie,
DE SIGNER RU BY ™ serie, DE SIGNER
TOPA Z™ serie, SA PPHIR E™ serie, OPA L™
serie, EDEN ROSE™ 250C, TR IBU TE™
140C, 145C.

RECHTSTIKSTEEKPLAAT MET
INCH - MARKERINGEN
413339345

Voor
H CL A SS™ 100Q

OVERIGE ACCESSOIRES

OVERLOCKEN EN

VERSIEREN

HUSKYLOCK™ S25
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Top of the line overlockmachine met SEWING
ADVISOR™ (Naaigids). Heeft 25 steken en werkt
met 5, 4, 3, of 2 draden. Veiligheidssteek, deksteek en
kettingsteek. Automatisch differentieel transport en
meer. De HUSKYLOCK™ S25 heeft bovendien een
grote werkruimte, een groot grafisch touchscherm, een
infosysteem, dubbele LED verlichting en een inrijggids.
Inclusief verlengtafel.

HUSKYLOCK™ S21
4, 3, 2-draads overlockmachine met 21 steken inclusief
deksteek en kettingsteek, De HUSKYLOCK™ S21 heeft
voorprogrammeerde steekinstellingen, een inrijggids en
veel, veel meer. Inclusief verlengtafel.

HUSKYLOCK™ S15
4, 3, 2-draads overlockmachine met 15 steken, differentieel
transport, inrijggids, vrije arm en instelbare steeklengte,
snijbreedte en persvoetdruk.

OVERLOCKEN EN VERSIEREN
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AMBER™ S|100
4, 3, 2 draads overlockmachine met 16 verschillende steken.
Bijzonder detail: Zowel de linker- als de rechtervoorkant kan
worden geopend. Hierdoor heeft u volledige toegang tot het
grijpergedeelte en dat maakt het inrijgen supereenvoudig!
Het differentieel transport zorgt voor perfect gelijkmatige
naden. Het voorkomt het uitrekken of vervormen van de stof
en het kan ook worden gebruikt om te rimpelen.

AMBER™ AIR S|400
Overlockmachine met luchtinrijgsysteem. Eén druk op de
hendel en de draden voor de grijper worden met behulp van
lucht ingeregen.
De ingebouwde draadinsteker rijgt de naalddraden snel door
de naald. De AMBER™ AIR S|400 heeft een differentieel
transport, instelbare steeklengte, instelbare snijbreedte en
instelbare persvoetdruk. Naai met 4, 3 of 2 draden en 15
steken.

AMBER™ AIR S|600
Coverlockmachine met luchtinrijgsysteem en innovatieve
technologie. Werkt met 2-3-4-5 draden. De AMBER™ Air
S|600 coverlockmachine heeft een groot aantal topfuncties
waaronder elektronische one-touch luchtinrijggrijpers, een
kleuren-touchscreen, een exclusieve SEWING ADVISOR,
LED-verlichting en meer!

OVERLOCKEN EN VERSIEREN
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Een lockmachine is de perfecte aanvulling op uw naaimachine. Met een lockmachine naait u
de stof aan elkaar, wordt overtollige stof weggesneden en werkt u tegelijkertijd de randen
snel, precies en op een professionele manier af. Met speciaal ontworpen lockaccessoires
kunt u ook nog eens creatief en decoratief naaien. U zult versteld staan van de vele
mogelijkheden die deze accessoires u bieden. Voeg nét dat beetje extra toe met
bijvoorbeeld een parelvoet, een rimpelvoet of een passepoilvoet.

GOLVENDE DRAADROLZOOMVOET
620097296

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.
Met deze naaivoet kunt u eenvoudig een decoratieve golvende
rand naaien. De golvende, iets geplisseerde rand is een perfecte
afwerking voor bruidssluiers, schaatspakjes, balletrokjes,
decoratieve werkstukken enz.
Gebruik voor de beste resultaten een elastische stof. Knip niet-elastische stoffen schuin van
draad.
1. Stel de machine in op een 3-draads rolzoom.
2. Klik de golvende draadrolzoomvoet vast.
3. Breng een nylon visdraad van 0,3 mm (of vergelijkbaar garen) aan in de opening van de
naaivoet. Het visdraad wordt bedekt door de rolzoom.
4. Begin langzaam te naaien. Zorg ervoor dat de visdraad verborgen wordt in de rolzoom
terwijl u naait.

Tip: * Met rayon borduurgaren dikte 40 in een afstekende kleur in de bovenste
en onderste grijper krijgt u een prachtige kleurrijke rand.
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KOORDVOET
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620117396

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s15.
Voor het eenvoudig naaien van decoratieve, golvende zomen. Naai
aan de zoom een koordje of nylon draad mee. Een golvende zoom
is een perfecte versiering voor bruidskleding, woondecoraties en
meer. U kunt ook een platte, vlakke zoom naaien.
Voorbereiden van de machine
•

Naald:

Rechts

•

Steeksoort:

2-draads rolzoom of 3-draads rolzoom

•

Steeklengte:

2 mm

•

Differentieel transport hefboom: Normaal

•

Bovenmes:

Ingeschakeld

Naaien
1. De stof onder de naaivoet leggen.
2. Leid het garen, koordje (of nylon draad) door de opening (A) en onder de geleider (B) van
de naaivoet.
3. Maak eerst een proeflapje
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EL ASTIEKVOET
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620117896

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.

Let op: Om de rek van het elastiek aan
te passen:
• Draai de spanschroef naar rechts voor
meer rek
• Draai de schroef naar links voor
minder rek.
• Rek de stof niet uit tijdens het naaien.

De elastiekvoet geleidt smal elastiek (6-12 mm) en rekt het uit
terwijl u het op stof naait. Ideaal voor sportkleding, lingerie en
andere technieken waarbij elastiek wordt gebruikt.
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Maak de schroef op de voorkant van de elastiekvoet los om de spanning van het rolletje te
halen. Breng het elastiek aan in de voet.
3. Klik de voet op de machine en trek het elastiek tot achter de voet.
4. Draai de spanschroef vast om het elastiek te spannen.
5. Draai aan het handwiel om de eerste paar steken te naaien om het elastiek vast te zetten.
6. Leg de stof onder de naaivoet en naai het elastiek op de stof.
7. Controleer de steek en pas indien nodig de spanning aan.

ELASTIEKVOET
620116796

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s15.
Deze naaivoet wordt gebruikt voor het bevestigen van elastiek aan
het kledingstuk, hierbij kan de spanning van het elastiek naar behoefte
worden afgesteld. Deze persvoet kan ook worden gebruikt voor het
bevestigen van band om de rek tegen te gaan.
Voorbereiden van de machine
•

Naald:

Links of rechts, of links en rechts

•

Steeksoort

3-draads overlocksteek of 4-draads overlocksteek

•

Steeklengte:

3-5 mm

•

Differentieel transport:

Normaal

•

Bovenmes:

In- of uitgeschakeld

Naaien
1. Haal, voordat u de naaivoet aan de machine bevestigt, het elastiek door de persvoet en
stel de rek af met de afstelschroef (A).
2. Bevestig de naaivoet aan de machine.
3. Naai 2-3 steken terwijl u het elastiek licht naar de achterzijde van de machine trekt.
4. Ga verder met het naaien van het elastiek op de stof terwijl u licht aan het uiteinde van het
elastiek trekt.
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BLINDZOOM- & KANTVOET
620117796

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.
De blindzoomvoet is perfect voor het naaien van onzichtbare
zomen en voor het aanbrengen van kant. De zoom wordt in één
stap genaaid, afgewerkt en afgesneden.
Instructies voor blindzoom:

Instructies voor het aanbrengen van kant:

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.

1.

Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.

2. Klik de blindzoomvoet op de machine.

2.

Klik de blindzoomvoet op de machine.

3. Vouw en pers de zoom. Keer de zoom terug naar de goede kant
van de stof toe. Laat 6 mm van de rand uitsteken. (Zie
afbeelding.)

3.

Leg de verkeerde kant van het kant op de goede kant van de stof.

4.

4. Leg de zoom onder de naaivoet met de vouw tegen de geleider op
de naaivoet.

Leg dit onder de naaivoet met de uitstekende stof aan de
rechterkant van de geleider. De bovenkant van het kant ligt
tegen de linkerkant van de geleider.

5.

5. Draai de geleiderschroef los om de geleider zo aan te passen dat
de naald net een draad van de vouw grijpt.

Draai de geleiderschroef los om de geleider zo aan te passen dat
de naald net een draad van het kant grijpt.

6.

6. Geleid de stof terwijl u naait en zorg ervoor dat de vouw van de
stof altijd tegen de geleider ligt.

Geleid de stof terwijl u naait en zorg ervoor dat de bovenkant van
het kant altijd tegen de geleider ligt.

7.

Als u dat gedaan hebt, opent u het kant en legt u het plat. Vouw
de naadtoeslag naar de achterkant van de stof en pers.

8.

Als u inzetkant gebruikt, herhaalt u dit aan de andere kant.

7. Open de stof en pers lichtjes op de verkeerde kant.
8. Maak eerst een proeflapje voordat u echt begint.

BLINDZOOMVOET
620117096

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s15.
Perfect voor het naaien van manchetten van rekbare stoffen,
maar ook voor het naaien van rok- en broekzomen, voor een
onzichtbare naad.
Voorbereiden van de machine
•

Naald:

Rechts

•

Steeksoort:

3-draads overlocksteek of 3-draads flatlocksteek

•

Steeklengte:

4-5 mm

•

Differentieel transport:

Normaal

•

Bovenmes:

Uitgeschakeld

Naaien
1. Vouw de stof zoals afgebeeld en leg deze onder de naaivoet.
2. Draai de schroef (A) los en stel de geleider zo af dat de naald dicht bij de gevouwen rand
door de stof zal gaan.
3. Geleid de stof tijdens het naaien voorzichtig zo, dat de naald net door de rand van de vouw
gaat.
OVERLOCKEN EN VERSIEREN
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620117596

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.
De paspelvoet is geschikt voor het aanbrengen van kant
en klare paspels in zomen en op randen voor een mooie
afwerking. De sierstrook wordt in één stap tussen de twee
lagen stof genaaid. De paspel wordt geleid door een groef
onder de voet. U kunt ook uw eigen paspels maken voor een
op maat gemaakte afwerking. Met de paspelvoet kunt u snel en
eenvoudig een koord met stof bedekken en paspels in zomen
naaien voor een professioneel effect!
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de paspelvoet op de machine.
Paspels in een naad naaien:
3. Leg de paspel langs de naadlijn op de goede kant van de stof. Leg de tweede lap stof erop
met de goede kanten op elkaar.
4. Leg de stof- en koordlaag onder de paspelvoet met het koord in de groef aan de onderkant
van de naaivoet.
5. Naai de paspel in de naad.
6. De groef op de onderkant van de naaivoet geleidt de paspel terwijl u naait.
Paspels maken van uw stof:
3. S nij biais- of diagonaal gesneden stroken die breed genoeg zijn om het koord te bedekken
plus naadtoeslagen.
4. L
 eg het koord op de verkeerde kant van de strook en vouw de stof over het koord.
5. P
 laats stof en koord onder de paspelvoet met het koord in de groef aan de onderkant van
de voet.
6. Naai. De groef geleidt het koord terwijl u naait.
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620116996

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s15.
Met deze naaivoet naait u een paspel tussen twee stoflagen.
Voorbereiden van de machine
•

Naald:

Links, of links en rechts

•

Steeksoort:

3-draads overlocksteek of 4-draads overlocksteek

•

Steeklengte:

2-5 mm

•

Differentieel transport:

Normale stand

•

Bovenmes:

Ingeschakeld

Naaien
1. Leg de stoffen met de goede kanten op elkaar.
2. Leg de paspel tussen de twee stoflagen en plaats het geheel vervolgens onder de
paspelvoet met de paspel in de groef aan de onderkant van de naaivoet.
3. Geleid tijdens het naaien zowel het koordje (bies) als de stof.
N.B.: Met deze naaivoet is het ook mogelijk een koordje met biaisband aan te brengen.

PARELVOET
620117496

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.
De parelvoet geleidt kraaltjes en parels soepel door een gleuf
op de voet zodat u ze eenvoudig op kledingstukken of andere
werkstukken kunt naaien.
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Trek het snoer met kraaltjes/parels door de groef op de onderkant van de naaivoet.
3. Klik de parelvoet op de machine.
4. Draai aan het handwiel om de eerste twee steken te naaien die de parels op hun plaats
houden.
5. Naai parels op een stofrand en snij een heel klein stukje stof af terwijl u naait. Of naai
langs de vouw zonder stof af te snijden.
Let op: De naald moet op ongeveer 1,5 mm vanaf de stofrand in de stof steken.
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106

620117196

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s15.
Leg de paspel tussen de twee stoflagen en plaats het geheel
vervolgens onder de paspelvoet met de paspel in de groef aan de
onderkant van de naaivoet.
Voorbereiden van de machine
•

Naald:

Links of rechts (links verdient de voorkeur)

•

Steeksoort:

3-draads overlocksteek of 4-draads overlocksteek

•

Steeklengte:

3-5 mm

•

Differentieel transport hefboom: Normaal

•

Bovenmes:

In- of uitgeschakeld

Naaien
1. Kies eerst naaimethode (A) of (B) en bepaal vervolgens de stand van de naald en naai 2 of 3
steken.
2. Draai met de hand aan het handwiel tot de punt van de naald op dezelfde hoogte is als
het oppervlak van de stof tijdens de opwaartse slag. Steek vervolgens het uiteinde van het
kralensnoer in de geleider van de naaivoet.
3. Naai 2-3 steken door met de hand aan het handwiel te draaien.
4. Druk tijdens het naaien voorzichtig met uw linkervinger op de kralen.
5. Naai de laatste steken door met de hand het handwiel te draaien om te voorkomen dat de
kralen in aanraking komen met de naald of grijper.

RIMPELVOET
620117996

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.

Tip:
Om voller te rimpelen:
• Verhoog de bovendraadspanning
• Zet het differentieel transport op een
hoger cijfer
• Zet de steeklengte op een hoger cijfer
U kunt ook een enkele laag stof
rimpelen door de stof onder de
naaivoet te leggen en de steeklengte,
het differentieel transport en de
bovendraadspanning aan te passen op de
gewenste volheid.
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De rimpelvoet is perfect voor het rimpelen van een enkele laag
stof of voor het gelijktijdig rimpelen en naaien van twee lagen stof.
De onderste laag stof wordt gerimpeld en de bovenste laag blijft
gewoon glad. Geschikt voor dunne en normale geweven stof.
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de rimpelvoet op de machine.
3. Schuif de onderste laag stof (de te rimpelen stof ) tussen de steekplaat en de rimpelvoet,
helemaal tot aan het mesje, met de goede kant omhoog.
4. Schuif de bovenste stoflaag in de opening van de rimpelvoet en op gelijke hoogte met de
onderste laag met de goede kant omlaag.
5. Breng de naaivoet omlaag en naai. Geleid de stof tegen de stofgeleider en laat de onderste
laag vrij transporteren om te rimpelen.
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RIMPELVOET
620116896

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s15.
De rimpelvoet is perfect voor het rimpelen van een enkele laag stof of
voorhet gelijktijdig rimpelen en naaien van twee lagen stof. De onderste
laag stof wordt dan gerimpeld en de bovenste laag blijft gewoon glad.
Voorbereiden van de machine
•

Naald:

ln linker- of rechterstand, of zowel links als rechts

•

Steektype:

3-draad overlocksteek of 4-draads overlocksteek

•

Steeklengte:

3-5 mm

•

Differentieel transport:

Rimpelstand

•

Bovenmes:

Ingeschakeld

Naaien
1. Plaats twee lagen stof in de machine met de afscheidingsplaat (A) tussen de bovenste en de
onderste stof.
2. Naai 2-3 steken.
3. Houd de bovenste en onderste stof afzonderlijk vast en geleid beide stukken stof lichtjes
tijdens het naaien.

KANTVOET
620117296

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s15.
Deze naaivoet wordt gebruikt voor het aan- of opnaaien van kant.
Voorbereiden van de machine
•

Naald:

Rechts

•

Steeksoort:

3-draads overlock of 3-draads rolzoom

•

Steeklengte:

1,5 tot 3,0 mm

•

Differentieel transport:

Normaal

•

Bovenmes:

In- of uitgeschakeld

Naaien
1. Leg de stof onder de geleidevinger (A) en het kant op de geleidevinger (A).
2. Draai indien nodig schroef (C) los en schuif het plaatje (B) naar links of rechts om de juiste
steekbreedte in te stellen.
3. Draai schroef ( C ) vast.
4. Geleid het kant langs geleider (B) en begin te naaien.
N.B. Als het niet nodig is de stof af te snijden, leg dan zowel stof als kant boven op
geleidevinger (A). Schakel in dit geval het bovenmes uit.
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620117696

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.
De naadbandvoet wordt gebruikt om naadbanden op naden aan
te brengen om te voorkomen dat deze uitrekken. Dit is speciaal
geschikt voor het verstevigen van schoudernaden. Met deze
naaivoet kunt u naden in één stap naaien en verstevigen.
1. Stel de overlockmachine in op de 4-draads overlocksteek.
2. Leg het naadband in de geleiders op de naaivoet.
3. Pas de geleiders met de schroef aan voor de breedte van het band.
4. Klik de naadbandvoet op de machine.
5. Naai de naad.
Let op: Werkt het beste met naadband van 8 mm breed.

OVERLOCKEN EN VERSIEREN

AMBER™ AIR S|400 SIERVOETENSET
920574096
Voor
AMBER™ AIR s|400.
Deze set bevat 6 accessoires die perfect zijn voor het maken van
versieringen, het naaien van woonaccessoires, kleding en meer.
Inhoud:
• Koordvoet A

Voor het versieren van randen of ter versterking ervan.
Ook geschikt voor het maken van golvende zomen.

• Koordvoet B

Voor het versieren van randen of ter versterking ervan.
Ook geschikt voor het maken van golvende zomen.

• Paspelvoet 3 mm

Voor het naaien van zelfgemaakte paspels of voor
het naaien van kant-en-klare paspels voor prachtig
afgewerkte randen.

• Paspelvoet 5 mm

Voor het naaien van zelfgemaakte paspels of voor
het naaien van kant-en-klare paspels voor prachtig
afgewerkte randen.

• Parelvoet met geleider

Voor het aannaaien van parels.

AMBER™ AIR S|400 NUTTIGE NAAIVOETENSET
920573096
Voor
A MBER™ A IR s|400.
Deze set bevat 5 accessoires, perfect voor verschillende vormen van
naaien.
Inhoud:
• Rimpelapparaat

Perfect om een enkele stoflaag te rimpelen en deze op
een tweede stoflaag vast te naaien.

• Blindzoomvoet

Naait een blindzoom, snijdt de stof af en werkt de rand
af; allemaal in één handeling.

• Rimpelvoet

Perfect voor het snel en eenvoudig van rimpelen van
stoffen.

• Elastiekvoet

Geleidt smal elastiek en rekt en uit terwijl u het op de
stof naait. Ideaal voor sportkleding, lingerie en andere
technieken waarbij elastiek wordt gebruikt.

• Stofgeleider

Ideaal om de naad tijdens het naaien op gelijke
afstand te houden en te leiden. Vooral geschikt voor
flatlocknaden.

OVERLOCKEN EN VERSIEREN
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NIEUW!

RIMPELVOET
413306145
Voor
A MBER™ s|100
De rimpelvoet is perfect voor het rimpelen van een enkele laag stof
of voor het gelijktijdig rimpelen en naaien van twee lagen stof. De
onderste stoflaag wordt dan gerimpeld en de bovenste laag blijft plat.
Geschikt voor dunne en normale geweven stof.
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de rimpelvoet vast.
3. Schuif de onderste stoflaag (stof die moet worden gerimpeld) tussen de steekplaat en de
rimpelvoet helemaal tot aan het snijmes, met de goede kant naar boven.
4. Schuif de bovenste stoflaag in de opening van de Rimpelvoet en op gelijke hoogte met de
onderste laag met de goede kant omlaag.
5. Zet de naaivoet omlaag en naai. Leid de stof tegen de stofgeleider en laat de onderste laag vrij
bewegen om te rimpelen.
Tip: Om voller te rimpelen:
•

Verhoog de bovendraadspanning

•

Stel het differentieel transport in op een hoger cijfer

•

Zet de steeklengte op een hoger cijfer

U kunt ook een enkele laag stof rimpelen door de stof onder de naaivoet te leggen en de
steeklengte, het differentieel transport en de bovendraadspanning aan te passen aan de
gewenste volheid.

NIEUW!

PARELVOET
413306245
Voor
A MBER™ s|100
De parelvoet geleidt kralen en parels soepel door een gleuf op de
naaivoet zodat u ze eenvoudig op uw project kunt naaien.
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Trek het snoer met kralen/parels door de gleuf op de naaivoet.
3. Klik de parelvoet op de machine.
4. Draai aan het handwiel om de eerste twee steken te naaien om de kralen op hun plaats te
houden.
5. Naai de parels langs de stofrand en snij een heel klein stukje stof af terwijl u naait. Of naai
langs een stofvouw zonder stof af te snijden.
Opmerking: De naald moet op ongeveer 1,5 mm (5/8") vanaf de stofrand in de stof steken.
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BLINDZOOMVOET
413305945
Voor
A MBER™ s|100
De blindzoomvoet is perfect voor het naaien van onzichtbare
zomen. De zoom wordt in één eenvoudige stap genaaid, afgewerkt
en afgesneden.
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de blindzoomvoet vast.
3. Vouw en pers de zoom. Keer de zoom naar de goede kant van de stof toe. Laat ¼” (6 mm)
van de rand uitsteken.
4. Plaats de zoom onder de voet met de vouw tegen de geleider van de voet.
5. Draai de geleideschroef los om de geleider zo af te stellen dat de naald net de draad van de
vouw grijpt.
6. Geleid de stof terwijl u naait en zorg ervoor dat de vouw van de stof altijd tegen de geleider
aan ligt.
7. Open de stof en pers lichtjes aan de verkeerde kant.

NIEUW!

ELASTIEKVOET
413306054
Voor
A MBER™ s|100
De elastiekvoet geleidt en smal elastiek en rekt het uit terwijl u het
op de stof naait. Ideaal voor sportkleding, lingerie en andere
technieken waarbij elastiek wordt gebruikt.
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Draai de schroef aan de voorkant van de elastiekvoet los om de spanning van de rol te
halen. Breng het elastiek aan in de voet.
3. Klik de voet vast en trek het elastiek tot achter de voet.
4. Draai de spanschroef vast om het elastiek te spannen.
5. Draai aan het handwiel om de eerste paar steken te naaien om het elastiek vast te zetten.
6. Leg de stof onder de voet en naai het elastiek op de stof.
7. Controleer de steek en pas indien nodig de spanning aan.
Opmerking: Om de rek van het elastiek aan te passen:

OVERLOCKEN EN VERSIEREN

•

Draai de spanschroef naar rechts voor meer rek.

•

Draai de schroef naar links voor minder rek.

•

Pas op dat u de stof niet uitrekt tijdens het naaien.
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NIEUW!

PASPELVOET
413305745
Voor
A MBER™ s|100
De paspelvoet is perfect voor het aanbrengen van kant-en-klare
paspels in zomen en op randen voor een mooie afwerking. U kunt
ook uw eigen paspels maken voor een op maat gemaakte afwerking.
Bedek snel en eenvoudig een koord met stof en naai paspels in
zomen voor een professioneel effect!
1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de paspelvoet vast.
Om een paspel in een naad te naaien:
3. Leg de paspel langs de naadlijn op de goede kant van de stof. Leg het tweede stuk stof erop
met de goede kanten op elkaar.
4. Leg stoflagen met paspel onder de paspelvoet met de paspel in de groef aan de onderkant
van de voet.
5. Naai de paspel in de naad.
6. De groef aan de onderkant van de voet leidt de paspel tijdens het naaien.
Om paspels te maken van uw stof:
1. Snijd schuine of diagonale stroken die breed genoeg zijn om het koord plus de
naadtoeslagen te bedekken.
2. Leg het koord op de verkeerde kant van de stoffen strook en vouw de stof over het koord.
3. Plaats de stof en het koord onder de paspelvoet met het koord in de groef aan de
onderkant van de voet.
4. Naai. De groef leidt het koord tijdens het naaien.

OVERLOCKEN EN VERSIEREN

OVERLOCKEN EN

DEKSTEEK

Voor uw HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ zijn er optionele accessoires
verkrijgbaar die speciaal ontworpen zijn voor dek- en kettingsteken waarmee u eenvoudig
de meest professionele zomen, decoratieve details en randen maakt.

TRANSPARANTE DEKSTEEKVOET
620096896

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.
Met de transparante deksteekvoet heeft u tijdens het naaien een
goed zicht op de stof en op eventuele markeringslijnen.
1. Stel de machine in op een deksteek of een kettingsteek.
2. Teken met een wateroplosbare markeerpen een lijn op de stof om de steeklijn te markeren.
3. Klik de transparante deksteekvoet op de machine.
4. Gebruik de standaard-steekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
5. Leg de stof onder de naaivoet en de naalden. Begin te naaien op de stof zonder eerst de
ketting af te hechten.
6. Gebruik de rode middenmarkering op de naaivoet als geleider terwijl u een lijn volgt
die op de stof is getekend. De transparante deksteekvoet geeft u zeer goed zicht op de
gemarkeerde lijn en op uw stof terwijl u naait.

OVERLOCKEN EN DEKSTEEK
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PLATTE NAADVOET
620096996

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25.
Met de platte naadvoet kunt u eenvoudig met een deksteek kant
en sierranden aan de bovenkant van de stof aanbrengen voor
prachtige decoratieve randen en effecten.
1. Stel de machine in op een brede deksteek.
2. Klik de platte naadvoet op de machine.
3. Gebruik de standaard-steekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
4. Breng de stofrand aan in het onderste gedeelte aan de linkerkant van de naaivoet. Schuif de
stof onder de naaivoet en onder de naalden.
5. Breng de sierrand aan in het bovenste gedeelte aan de rechterkant van de naaivoet. Schuif
de sierrand naar de achterkant van de naaivoet achter de naalden en laat een kort stukje
sierrand over achter de naalden.
Tip: Schuif de stof en de sierrand met behulp van een pincet in de juiste positie
onder de naalden.
6. Breng de naalden omlaag in de sierrand en in de stof. Breng de platte naadvoet omlaag.
7. Houd de stof tijdens het naaien in uw linkerhand en de sierrand in uw rechterhand.
Tip: Als u een afgewerkte stofrand wilt, perst u een naad van 6 mm naar de goede
kant van de stof voordat u de stof in de platte naadvoet aanbrengt. Het kant bedekt de
knipranden van de stof terwijl het wordt vastgenaaid.

OVERLOCKEN EN DEKSTEEK

NAAI- EN VOUWVOET
620097396
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Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25
Gebruik de naai- en vouwvoet om de rand van de stof af te werken
en tegelijkertijd een kantrand aan te brengen.
1. Stel de machine in op een brede deksteek.
2. Gebruik de standaard-steekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
3. Klik de naai- en vouwvoet vast.
4. Schuif de kniprand van de stof met de goede kant boven door de geleider (afbeelding 1).
5. Schuif de stof naar achteren onder de naaivoet en de naalden.
6. Plaats het kant in de juiste kantgeleider en trek een stukje kant van ongeveer 2,5 cm tot
achter de voet (afbeelding 2). Gebruik indien nodig een pincet.

1.

7. Laat de naaivoet zakken. Houd de stof in uw linker- en het kant in uw rechterhand en begin
te naaien.
Let op: Pas de schroef op de geleider aan om indien nodig de steekpositie bij te
stellen.

2.

OVERLOCKEN EN DEKSTEEK

BAND- EN RIEMLUSVOET
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620097196

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25
Met de band- en riemlusvoet kunt u eenvoudig bandjes en
riemlussen maken met een deksteek. Knip een strook stof en leid
deze door de naaivoet. De strook stof wordt tijdens het naaien
automatisch gevouwen en vastgenaaid.
1. Stel de machine in op een brede deksteek.
2. Gebruik de standaard-steekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
3. Knip een strook stof, 25 mm breed.
4. Knip de bovenhoek van de strook af in een punt, met een hoek van 45 graden.

1.

5. Breng de afgeknipte hoek aan in de geleider met de goede kant van de stof omhoog. Trek
de geknipte strook door de gleuf en onder de naaivoet. Laat het uiteinde van de strook
uitsteken achter de naaivoet (afbeelding 1). Gebruik indien nodig een pincet om de
strook aan te brengen in de naaivoet.
6. Klik de band en riemlusvoet op de machine.
7. Schuif de strook ongeveer 5 cm achter de naaivoet.

2.

8. Laat de naaivoet zakken. Zorg ervoor dat de beide knipranden van de strook naar binnen
zijn gevouwen voordat u gaat naaien. Naai de eerste paar steken. Stop en knip de draden
dicht bij de naaivoet af en ga dan weer door met naaien.
9. Houd voor een gelijkmatig transport de strook stof lichtjes vast achter de eerste geleider aan
de voorkant van de naaivoet (afbeelding 2).
10. Naai met gemiddelde snelheid. Controleer de stof terwijl u naait voor een goed transport.
Let op: Naai de gevouwen stofstrook zonder extra stof eronder om bandjes en
riemlussen te maken of naai de gevouwen biaisstrook op een andere stof voor
decoratieve effecten.

OVERLOCKEN EN DEKSTEEK

PASPELVOET MET KOORDGELEIDER
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620097096

Zolang de voorraad strekt

Voor
HUSK Y LOCK ™ s21 en s25
Met de paspelvoet met koordgeleider kunt u eenvoudig paspels, biezen en sierranden maken.

PASPEL

1.

BIEZEN

SIERBAND

Zo werkt het!
1. Stel de machine in op kettingsteek.
2. Gebruik de standaardsteekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
Let op: De machine raadt naald D aan, maar u moet voor deze techniek naald E
gebruiken.
3. Klik de paspelvoet op de machine. (De koordgeleider wordt bij deze techniek niet
gebruikt.)
4. Leg het koord in de gleuf aan de onderkant van de voet en zorg dat het koord ongeveer 5 cm
uitsteekt aan de achterkant van de voet.
Let op: Gebruik koord van 1,5 - 2,0 mm dik.
5. Knip schuin van draad een strook van 25 mm breed.
6. Wikkel de stof rond het koord voor de naaivoet. Schuif de stof onder de naaivoet.
7. Breng de naaivoet omlaag en naai net naast het koord op de stof (afbeelding 1). Houd
het koord achter de naaivoet vast als u begint te naaien.

OVERLOCKEN EN DEKSTEEK
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2.

BIEZEN
U kunt een mooi, decoratief trapunto effect krijgen door een
deksteek over een koord - dat door de geleider loopt, te naaien.
1. Stel de machine in op een brede deksteek.
Let op: De machine raadt de naalden C en E aan, maar u moet voor deze techniek
naalden D en E gebruiken.
2. Bevestig de paspelvoet en bevestig de koordgeleider volgens afbeelding 2.
3. Leid het koord door het ronde gaatje van de koordgeleider en vervolgens in de gleuf aan
de onderkant van de paspelvoet.

3.

4. Leg de stof met de goede kant naar boven bovenop het koord. Schuif het onder de naaivoet
tot onder de naalden (afbeelding 3).
5. Breng de naalden omlaag in de stof. Breng de naaivoet omlaag en begin op gemiddelde
snelheid te naaien. Houd het koord achter de voet vast wanneer u begint met naaien.

SIERBAND
4.

Gebruik siergaren en lint om speciale effecten en unieke afwerkingen
te creëren.
1. Stel de machine in op 3-draads brede decoratieve flatlocksteek met siergaren in de
grijpers.
2. Klik de standaardnaaivoet op de machine en bevestig de koordgeleider volgens
afbeelding 4.
3. Leg een 6 mm breed lint met de goede kant naar beneden in de rechthoekige opening
van de geleider.
4. Plaats het lint onder de naaivoet aan de rechterkant van de naald en laat een 5 cm lang
stukje achter de naaivoet uitsteken.

5.

5. De naald moet net naast, en niet in, de rand van het lint in de machine gaan. Zie
afbeelding 5.
6. Naai over het lint om sierband te maken.
Tip: Maak het sierband lang genoeg om het in drie stukken te knippen en vlecht het
vervolgens. Zie afbeelding 6.

6.

OVERLOCKEN EN DEKSTEEK
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DEKSTEEK ZOOMAPPARAAT
920634096
Voor
AMBER™ AIR S|600, HUSKYLOCK T M s21, s25
Het deksteek zoomapparaat wordt gebruikt om 25 mm stof om te slaan
zodat er een perfect rechte zoom ontstaat zonder dat er veel op de stof
hoeft te worden gedrukt.
Aanbevolen stof: Geweven stof (dun en medium) en rekbare stof (dun en
medium).
1. Stel de machine in op de deksteek breed, smal of drievoudig met steeklengte 3.0. Plaats
de bevestigingsplaat op de machine. Plaats de twee schroeven in de opening en schroef de
bevestigingsplaat op zijn plaats.
2. Plaats het zoomapparaat op de bevestigingsplaat en stel het zoomapparaat helemaal naar
rechts af. Zet de zoom vast met de twee schroeven en ringen.
3. Vouw onder een zoom van 25 mm stof en druk met uw vinger de eerste centimeters op hun
plaats.
4. Schuif de stof met de goede kant naar boven in het zoomapparaat vanaf de rechterkant, zodat
de zoom onder de geleider krult.
5. Breng de naaivoet omhoog en trek de stof onder de voet en recht naar achteren 2 tot 3 cm
achter de naald. Zet de naaivoet omlaag en draai aan het handwiel om een paar steken te
maken om de steken in de stof vast te zetten.
6. Naai een paar steken om te zien of de deksteek zich in de gewenste positie bevindt. Om de
steekpositie te wijzigen, draait u de schroeven los en beweegt u het zoomapparaat naar links
om de gewenste naaldpositie te bereiken. Naai een proeflapje voordat u uw project naait.
7. Houd de stof naar beneden gedraaid bij het invoeren in de geleider om ervoor te zorgen dat de
stof naar beneden rolt tijdens het naaien.

Tips en hints
1. Als er een vrije arm beschikbaar is op de machine, wordt het naaien van een doorlopende/
ronde zoom nog gemakkelijker
2. Verhoog de steeklengte tot 4,0 als u een dikkere stof heeft of bij naaien over een dikke naad.
3. Geef bij naaien over een dikke naad de stof wat extra hulp wanneer deze door de
zoomgeleider gaat.

INSPIRA COVERSTITCH BINDER
The Three Fold 3/8”(10mm) binder will turn a light weight knitted
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INSPIRA® COVERSTITCH BINDER
fabric strip into a binding and attach it to the project edges all in one

620143096
coverlock™ 4.0 and 3.0
620143096
coverlock™ 4.0 and 3.0

step.Fold DEKSTEEK
BANDGELEIDEVOET
TheINSPIRA®
Three
3/8”(10mm) binder
will turn a light weight knitted
fabric
strip
intoedges
a binding
and attach
it toCoverstitch
the projectBinder,
edges cut
all in
620143096
To
bind
with 3/8”
(10mm)
a one
step. 11/8”(28mm) wide strip of light weight knit fabric, such as light weight
Voor
orwith
interlock.
SKYLOCK™
s25 (10mm)
/ s21 enCoverstitch
AMBER™ Binder,
AIR s|600.
To HU
bindjersey
edges
3/8”
cut a
11/8”(28mm)
wide strip
of light weight
fabric,
asstrook
light weight
Met de deksteek
bandgeleidevoet
(10knit
mm)
kuntsuch
u een
jersey
or interlock.
dunne,
rekbare stof omzetten in een biasband dat
tegelijkertijd aan de randen van uw project wordt bevestigd.
Om uw randen met de deksteek bandgeleidevoet af te werken
met een biasband van 10 mm, knipt u een strook dunne,
rekbare stof, bijvoorbeeld jersey, van 28 mm breed. De
strook wordt door de bandgeleidevoet, die op de steekplaat
wordt bevestigd, doorgevoerd en met de deksteek genaaid.

INSPIRA® COVERSTITCH KIT
Create more with your PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 machine with the

INSPIRA® COVERSTITCH KIT exciting INSPIRA® Coverlock kit.

®
™
CreateIncrease
more with
your
PFAFFwhile
coverlock
3.0/4.0
with the Foot.
your
visibility
sewing
with the machine
Clear Coverstitch
®
exciting INSPIRA Coverlock kit.
Create beautiful decorative edges and effects with the Flat Trim Foot
Increase
your
and
the visibility
Join andwhile
Fold sewing
Edging with
Foot.the Clear Coverstitch Foot.

620142996

CreateStraps
beautiful
and effects
with the
Foot
anddecorative
belt loops edges
are effortless
to create
withFlat
theTrim
Strap
and Belt
and the
Join
and
Fold
Edging
Foot.
Loop Foot.

coverlock™ 4.0 and 3.0
620142996

Straps Add
and piping,
belt loops
are effortless
create
withwonderful
the Strap and
Belt trims
corded
tuck andtoeven
create
decorative
Loop Foot.
with the Piping Foot with Cording Guide.

coverlock™ 4.0 and 3.0

Add piping, corded tuck and even create wonderful decorative trims
with the Piping Foot with Cording Guide.
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HUSQVARNA® VIKING®

TASSEN

125

NIEUW!

TAS VOOR LOCKMACHINE
Deze HUSQVARNA® VIKING® tas zorgt ervoor dat uw lockmachine en
accessoires op een veilige manier vervoerd kunnen worden.

920725096

126

HUSQVARNA® VIKING®

TOEBEHOREN

TOEBEHOREN
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NIEUW!

QUILTERS BOX
De HUSQVARNA® VIKING® quilters box bevat een hoogwaardig
assortiment "must-have" accessoires voor quilters.
• Roterende zelfherstellende snijmat (30 x 30 cm)
• Rolmes + vervangbladen
• Liniaalset (15 x 30 cm en 15 x 15 cm)
• HUSQVARNA® VIKING® naalden:

920728296

Universele naalden 80/12 - 5 stuks
Quiltnaalden assortiment - 5 stuks

NIEUW!

SPOELOPWINDER
Tijdbesparend - u hoeft uw machine nooit uit de draad te halen om uw spoel
op te winden.
• Eenvoudig, met één druk op de knop te bedienen.
• Automatische uitschakeling wanneer de spoel vol is.
• Draagbaar en compact zodat u hem gemakkelijk overal mee naartoe kunt
nemen

920730096
5

6

7

8

9

Niet voor EMER
ALD™ serie, EDEN
ROSE™ 250M,
TR IBU TE™ 140M,
145M, JA DE™ 35, 20.

• Werkt op stroom (adapter inbegrepen) of batterijen (niet inbegrepen).
• Op maat ontworpen voor gebruik met HUSQVARNA® VIKING® spoelen
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HUSQVARNA® VIKING®

SCHARENCOLLECTIE
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NIEUW!

GEBOGEN BORDUURSCHAAR 8.9CM
Gebogen bladen voor moeilijk bereikbare plekken.
Zeer fijne scherpe punt voor precisieknippen en meer nauwkeurigheid.

920665996

NIEUW!

BORDUURSCHAAR MET MICROPUNT 10.2CM
Ideaal voor het knippen van kleine, moeilijk te bereiken plekken, het
doorsteken van stof en het knippen van kleine, strakke draadjes.
Zeer fijne scherpe punt voor precisieknippen en meer nauwkeurigheid.

920663996
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NIEUW!

GEBOGEN BORDUURSCHAAR MET
MICROPUNT 10.2CM
Ideaal voor het knippen van kleine, moeilijk te bereiken plekken, het
doorprikken van stof en het knippen van kleine, strakke draadjes.
De gebogen bladen beschermen uw naaiwerk.
Zeer fijne scherpe punt voor precisieknippen en meer nauwkeurigheid.

920664996

NIEUW!

EASY SNIP SCHAAR 11.4CM
Werkt met een veer. Kan zowel door links- als rechtshandigen gebruikt
worden.
Perfect voor personen met aandoeningen die daardoor geen normale
garenschaar kunnen gebruiken.
Knip niet langer onbedoeld in stof.
Dun, gebogen blad - U kunt zo dichtbij komen als u wenst zonder uw
naaiwerk te beschadigen of erin te steken.

920666996
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NIEUW!

GEBOGEN PINCET 11.4CM
Eenvoudige bediening - Knijp de pincet samen om hem te openen en laat hem
los om hem te sluiten.
Houd uw stof of garen vast zonder de pincet dicht te knijpen. Superhandig!
Uitstekende keuze voor creatief handwerk waarbij kleine voorwerpen precies
op hun plaats moeten worden gehouden

920667996

NIEUW!

DUBBEL GEBOGEN BORDUURSCHAAR 15.2CM
Dankzij het dubbel gebogen design kunt u uw hand gemakkelijker boven het
werkstuk in de borduurring of bij de naaimachine manouvreren.
Met de gebogen bladen kunt u veilig en beheerst knippen zonder dat de stof
beschadigt.

920668996
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NIEUW!

APPLICATIESCHAAR VOOR RECHTSHANDIGEN
15.2CM
De speciale vorm biedt een grote mate van nauwkeurigheid om
gemakkelijk langs randen te knippen.
De perfecte schaar om rondom applicaties te knippen, versteviging aan de
achterkant van uw borduurwerk weg te knippen en om dicht langs naden
te knippen.

920669996

NIEUW!

APPLICATIESCHAAR VOOR LINKSHANDIGEN
15.2CM
Met deze schaar voor linkshandigen heeft u zicht op de juiste kant van het
snijblad.
De speciale vorm biedt een grote mate van nauwkeurigheid om
gemakkelijk langs randen te knippen.
De perfecte schaar om rondom applicaties te knippen, versteviging aan de
achterkant van uw borduurwerk weg te knippen en om dicht langs naden
te knippen.

920670996

NIEUW!
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APPLICATIESCHAAR 15.2CM
De perfecte schaar om stofranden en garen dichtbij, precies en snel af te
knippen.
Met de messcherpe randen en punten kunt u over de volledige lengte van
het blad, tot aan de punt, knippen.

920674996

NIEUW!

STILETTOSCHAAR 15.2CM
Compact op te bergen met power lock schroefontwerp.
Verwijder fijne steken en gebruik deze schaar als geleider om stof tegen de
naald te houden of te duwen.

920671996
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NIEUW!

TORNMESJE 15.2CM
Het extra scherpe blad snijdt gemakkelijk door ongewenste steken.
Handvat met schroefvergrendeling voor eenvoudige vervanging van het
lemmet.

920673996

NIEUW!

GEBOGEN SCHAAR 20,3 CM
De gebogen bladen houden de stof plat.
Knipt lange stukken en is dus ideaal voor patronen, naden of lange
stofdelen.
Met de scherpe randen kan door meerdere lagen heen worden
geknipt.
Met deze ergonomische schaar voor zowel links- als rechtshandigen
knipt u grote projecten gemakkelijk en moeiteloos.

920672996
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HUSQVARNA® VIKING®

NAALDEN

For optimum performance, SINGER®

®
®
HUSQVARNA
VIKING
adviseert
recommends
to change
your needle
omevery
uw naald
te
vervangen
na
6-8
uurand/or
6-8 hours of sewing
naaien of bij het naaien van een andere
type of fabric.
stofsoort.
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NIEUW!

134R TITANIUM
NAALDEN
920709096 (dikte 100/16 - 10 stuks)
920712096 (dikte 110/18 - 10 stuks)
De titanium coating is bestand tegen lijm en maakt de naald slijtbestendiger.
Ook prikt de naald gemakkelijk door dicht geweven stoffen.

NIEUW!

BALLPOINTNAALDEN
920669096 (dikte 70/10 - 5 stuks)
920670096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920671096 (dikte 90/14 - 5 stuks)
920716096 (dikte 100/16 - 5 stuks)
920672096 (assorti - 5 stuks)
Ontworpen om tussen de draden van geweven stoffen te steken zonder deze te
beschadigen, dankzij de afgeronde punt.

NIEUW!

NAALDEN VOOR OPEN BORDUURWERK
920549096 (assorti - 4 stuks)

Maak snel en eenvoudig prachtige ontwerpen met stofuitsnijdingen en
omgekeerde applicaties, zonder moeizaam knipwerk.

For optimum performance, SINGER®

HUSQVARNA® VIKING® adviseert om
to change
your needle
uwrecommends
naald te vervangen
na 6-8 uur
every
6-8
hours
of
sewing
and/or
naaien of bij het naaien van een andere
type of fabric.
stofsoort.
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NIEUW!

JEANSNAALDEN
920714096 (dikte 70/10 - 5 stuks)
920659096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920660096 (dikte 90/14 - 5 stuks)
920661096 (dikte 100/16 - 5 stuks)
920662096 (dikte 110/18 - 5 stuks)
920551096 (assorti - 5 stuks)
Voorkomt het beschadigen van de stof en het overslaan steken dankzij het
verstevigd blad met afgeronde punt en taps toelopend uiteinde.
NIEUW!

BORDUURNAALDEN (TITANIUM)
920541096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920666096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

Voorkomt overmatige wrijving. Voor perfect borduren en decoratief
naaien.

NIEUW!

BORDUURNAALDEN
920664096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920665096 (dikte 90/14 - 5 stuks)
920540096 (assorti - 5 stuks)

Voorkomt overmatige wrijving. Voor perfect borduren en decoratief
naaien.

For optimum performance, SINGER®

HUSQVARNA® VIKING® adviseert om
recommends to change your needle
uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien
every
6-8 hours
of andere
sewing and/or
of bij
het naaien
van een
type
of
fabric.
stofsoort.
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NIEUW!

LEERNAALDEN
920673096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920543096 (dikte 90/14 - 5 stuks)
920674096 (dikte 100/16 - 5 stuks)
920675096 (dikte 110/18 - 5 stuks)

Prikt door leer en ander stug, niet-geweven materiaal zoals imitatieleer en suède zonder grote gaten te maken dankzij de wigvorm van de iets scherpere
naaldpunt.

NIEUW!

M ICROT E X NA A LD E N
920676096 (dikte 60/08 - 5 stuks)
920677096 (dikte 70/10 - 5 stuks)
920678096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920679096 (dikte 90/14 - 5 stuks)
920545096 (assorti - 5 stuks)
Perfect voor microvezels, polyester en andere synthetische stoffen. Met zijn zeer
dunne, scherpe punt is deze naald bij uitstek geschikt voor het precies doorstikken
van quilts.
NIEUW!

OVERLO CK NA ALDEN
920680096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920542096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

Speciaal ontworpen voor overlocken.

For optimum performance, SINGER®

HUSQVARNA® VIKING® adviseert om uw
recommends to change your needle
naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij
of sewing
and/or
hetevery
naaien6-8
van hours
een andere
stofsoort.

type of fabric.
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NIEUW!

QUILTNAALDEN ( TITANIUM)
920683096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920684096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

De stof kan gemakkelijker worden doorgestoken. De taps toelopende
naaldpunt zorgt er bovendien voor dat er geen steken worden
overgeslagen.

NIEUW!

QUILTNAALDEN
920681096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920682096 (dikte 90/14 - 5 stuks)
920544096 (assorti - 5 stuks)

De stof kan gemakkelijker worden doorgestoken. De taps toelopende
naaldpunt zorgt er bovendien voor dat er geen steken worden
overgeslagen.

NIEUW!

STRETCHNAALDEN
920703096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920550096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

Perfect voor het naaien van rekbare stoffen. De punt is afgerond, maar
minder afgerond dan de ballpointnaald om door dikkere stoffen te prikken.

For optimum performance, SINGER®

HUSQVARNA® VIKING® adviseert
recommends to change your needle
om uw naald te vervangen na 6-8 uur
every
6-8het
hours
sewing
and/or
naaien
of bij
naaienofvan
een andere
type
of
fabric.
stofsoort.
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NIEUW!

DOORSTIKNAALDEN
920686096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920539096 (dikte 90/14 - 5 stuks)
920687096 (dikte 100/16 - 5 stuks)

Bereik perfect rechte steeklijnen met dikke of meervoudige garens met
dit zeer lange oog van de naald.

NIEUW!

TWEELINGNAALD JEANS
920713096 (4.0mm - dikte 100/16 - 1 stuks)

Maak in één keer twee rijen steken. Gebruik twee bovendraden en één
onderdraad.
Vermindert breuk en overgeslagen steken dankzij het versterkte mes
met de afgeronde punt en het taps toelopende uiteinde.

NIEUW!

TWEELINGNAALD BORDUURWERK
920718096 (2.0mm - dikte 75/11 - 1 stuks)

Maak in één keer twee rijen steken. Gebruik twee bovendraden en
één onderdraad.
Groot oog en afgeronde punt zorgen voor probleemloos borduren
en decoratief stiksel.

For optimum performance, SINGER®

HUSQVARNA® VIKING® adviseert
recommends to change your needle
om uw naald te vervangen na 6-8 uur
every
6-8het
hours
sewing
and/or
naaien
of bij
naaienofvan
een andere
type
of
fabric.
stofsoort.
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NIEUW!

TWEELINGNAALDEN STRETCH
920547096 (2.5mm - dikte 75/11 - 1 stuks)
920548096 (4.0mm - dikte 75/11 - 1 stuks)
920685096 (4.0mm - dikte 80/12 - 1 stuks)

Maak twee rijen steken in rekbare stoffen met een afgeronde naaldpunt
voor het doorsteken van dikkere stoffen.

NIEUW!

TWEELINGNAALDEN UNIVERSEEL
920721096 (1.6mm - dikte 70/10 - 1 stuks)
920654096 (1.6mm - dikte 80/12 - 1 stuks)
920655096 (2.0mm - dikte 80/12 - 1 stuks)
920546096 (2.5mm - dikte 80/12 - 1 stuks)
920657096 (3.0mm - dikte 90/14 - 1 stuks)
920658096 (4.0mm - dikte 80/12 - 1 stuks)
920656096 (4.0mm - dikte 90/14 - 1 stuks)
920717096 (4.0mm - dikte 100/16 - 1 stuks)

Maak in één keer twee rijen steken. Gebruik twee bovendraden en
één onderdraad.
NIEUW!

TWEELINGZWAARDNAALD
920722096 (2.5mm - dikte 100/16 - 1 stuks)

Voor mooie ajoursteken maakt de zwaardnaald een gaatje in uw stof,
terwijl de naaimachine om het gaatje heen naait.

For optimum performance, SINGER®

HUSQVARNA® VIKING® adviseert om
recommends to change your needle
uw naald te vervangen na 6-8 uur
every
6-8het
hours
sewing
and/or
naaien
of bij
naaienofvan
een andere
type
of
fabric.
stofsoort.

NIEUW!
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UNIVERSELE NAALDEN( TITANIUM)
920697096 (dikte 80/12 - 5 stuks)
920698096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

Met de afgeronde punt en het taps toelopend uiteinde glijdt deze naald
gemakkelijk door gebreide en geweven stoffen.

NIEUW!

UNI VER SELE NA ALDEN
920705096 (dikte 60/08 - 5 stuks)

920692096 (assorti - 5 stuks)

920688096 (dikte 70/10 - 5 stuks)

920693096 (dikte 70/10 - 10 stuks)

920537096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920694096 (dikte 80/12 - 10 stuks)

920689096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920695096 (dikte 90/14 - 10 stuks)

920690096 (dikte 100/16 - 5 stuks)

920696096 (dikte 100/16 - 10 stuks)

920691096 (dikte 110/18 - 5 stuks)

920538096 (assorti - 10 stuks)

Met de afgeronde punt en het taps toelopend uiteinde glijdt deze naald
gemakkelijk door gebreide en geweven stoffen.

NIEUW!

ZWAARDNAALDEN
920667096 (dikte 100/16 - 1 stuks)
920668096 (dikte120/21 - 1 stuks)

Voor mooie ajoursteken maakt de zwaardnaald een gaatje in uw stof, terwijl
de naaimachine om het gaatje heen naait.

For optimum performance, SINGER®

HUSQVARNA® VIKING® adviseert om
to change
your
needle
uwrecommends
naald te vervangen
na 6-8 uur
naaien
every
6-8
hours
of
sewing
and/or
of bij het naaien van een andere
type of fabric.
stofsoort.
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