
En ny berättelse, sydd av dig

Symaskin



SY I STARKA FÄRGER
Se sömmar i verklig storlek och all sömnadsinformation du behöver direkt på den 
interaktiva färgpekskärmen. 3,5"-skärmen (70 x 53 mm) har en upplösning på 
320 x 240 och är Made for Sewers, by Sewers™, vilket ger en användarvänlig upplevelse. 

STOR SÖMNADSYTA
Tack vare den nästan 250 mm breda arbetsytan kan du sy stora quiltar, 
heminredningsföremål och klädesplagg utan problem. Den generösa 
sömnadsytan på BRILLIANCE™ 75Q gör det möjligt att skapa konstverk av 
vilken storlek som helst. Låt inspirationen komma!

HJÄLPEN FINNS ALLTID NÄRA TILL HANDS
Låt SEWING ADVISOR® välja bästa söm, stygnbredd, stygnlängd, 
trådspänning och pressarfotstryck åt dig. Välj bara typ av tyg och 
sömnadsteknik så visas sömmen på skärmen tillsammans med rekommenderad 
pressarfot, nåltyp och nålstorlek.

SÄTT FART PÅ KREATIVITETEN
De inbyggda sömmarna håller högsta tänkbara kvalitet och utökar de kreativa 
möjligheterna. Med paljettsömmar, pop-up-sömmar, applikationssömmar 
och temasömmar kan du lägga till unika inslag i varje projekt. Endast hos 
HUSQVARNA VIKING®.

• Våra patentskyddade dimensionssömmar skapar du genom att lägga 
till tyg eller paljetter som ger en flerdimensionell effekt. Sy vertikalt, 
sy horisontellt, sy vartsomhelst så länge paljetterna fångar upp ljuset!

• Kombinera de fyra olika sömmarna i samma grupp och skapa en unik 
temasöm.

PROBLEMFRI MATNING
SENSOR SYSTEM™-tekniken känner automatiskt och kontinuerligt av 
tygtjockleken och anpassar tygmatningen. Resultatet är en perfekt, jämn 
matning när du syr. 

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT
• Pressarfoten sänks och höjs automatiskt så att du får maximalt utrymme 

när du syr i tjocka tyger.
• Matartänderna sänks automatiskt när pressarfoten är i läget extra lyft för 

att ge maximalt utrymme för tjocka tyger och quiltar.
• Foten har fyra olika lägen: ner, vänd, upp och extra lyft.
 VÄNDLÄGE
• Foten hålls automatiskt i svävande läge med nålen nere för omedelbar 

vändning (pivot), enkel applikationssömnad och quiltning.
• Du har händerna fria och kan styra tyget.
AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK
• Pressarfoten känner av tygtjockleken och justerar trycket så att matningen 

blir jämn på alla materialtyper.

Börja på din nya berättelse.
Förverkliga dina drömmar med symaskinen HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q! 
Sömnadsentusiaster världen över vet värdet av äkta kvalitet och ser skönheten i strävan efter något 
större och bättre. Nu är det upp till dig – din framtid väntar på att sys!

10 TUM (250 MM)

4 TUM (103 MM)

ÄNDLÖSA MÖJLIGHETER
Med över 460 sömmar med upp till 54 mm 
bredd, indelade i 19 olika kategorier, 
är möjligheterna praktiskt taget outtömliga! 
Sy med våra exklusiva patentskyddade 
sömnadstekniker eller välj mellan de 4 
sömnadsalfabeten med både stora och små 
bokstäver som är enkla att programmera. 

DEKORATIV 
TAPERINGSEFFEKT
Vill du anpassa en dekorsöm 
genom att lägga till denna 
speciella designeffekt? Med 
den här funktionen minskas 
stygnbredden automatiskt till en 
vacker spets. Genom att välja 
olika vinklar kan du också skapa 
diagonala hörn.

LYCKAS MED DINA KNAPPHÅL, VARJE GÅNG
Att mäta upp och sy knapphål kan vara en stor utmaning, 
men inte med symaskinen BRILLIANCE™ 75Q! Med 
systemet för perfekt balanserade knapphål sys båda 
sidorna av knapphålet i samma riktning. På så sätt blir 
knapphålen helt jämna. Det finns 11 typer av knapphål 
för olika användningsområden.

LYSANDE BELYSNING
Se hur BRILLIANCE™ 75Q sätter fokus 
på ditt tyg och dina sömmar. Arbetsytans 
revolutionerande LED-belysning ger ett 
effektivt, jämnt ljus över hela området så att 
du ser dina projekt i verklig färg. 

RÖRELSENS SKÖNHET
BRILLIANCE™ 75Q har tagits fram för 
dig som syr eller quiltar. Välj mellan två 
olika frihandslägen för quiltning, eller sy 
vackra frihandsbroderier med vilken söm 
som helst. Välj den frihandsmetod som 
passar dig bäst: fjädrande eller svävande 
frihandssömnad. Du kan se fram emot ett 
briljant resultat!

STYGNPLÅT FÖR 
RAKSÖM MED SENSOR 
Med den här stygnplåten 
syr du en bättre raksöm 
än någonsin tidigare. 
När stygnplåten för 
raksöm används aktiveras 
stygnbreddsbegränsning 
automatiskt och en varning 
visas om du väljer något 
annat än raksöm med 
nålen i mittläge. På så sätt 
förhindras att nålen går av.

BÄTTRE, FRÅN SPOLEN TILL NÅLTRÄDAREN
Att spola undertråd via nålen är praktiskt och 
tidsbesparande. Undertrådsavkännaren meddelar 
när undertråden är på väg att ta slut. Den inbyggda 
nålträdaren underlättar trädningen och du behöver inte 
anstränga ögonen.
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Med symaskinen HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 

75Q är det enkelt att sy färgglada och spännande kreationer. 
När du börjar efterlämna något till världen börjar du berätta 

din historia.

VIKTIGASTE SÖMNADSFUNKTIONER:
• 3,5" (70 x 53 mm) interaktiv färgpekskärm med en upplösning 

på 320 x 240
• Rymlig sömnadsyta (250 mm)
• SEWING ADVISOR®

• Exklusiva sömnadstekniker från HUSQVARNA VIKING®, 
bland annat dimensionssömmar (patentskyddade) och 
temasömmar.

• SENSOR SYSTEM™

• Över 460 inbyggda sömmar indelade i 19 kategorier
• Praktiska funktionsknappar för bl.a. nålstopp uppe/nere, start/

stopp, stopp och fix
• Automatiskt trådklipp
• 4 sömnadsalfabet med både små och stora bokstäver
• Stygnplåt för raksöm med sensor
• Sidmatningssömmar med upp till 54 mm bredd
• 11 perfekt balanserade knapphålstyper
• 29 nålpositioner
• Frihandssömnad med valfri söm 
• 2 frihandslägen
• Stygnbreddsbegränsning
• Dekorativ taperingseffekt
• Stygnposition
• 24 permanenta minnen i ”Mina sömmar”
• Spegelvändning av sömmar
• Tvillingnålssäkerhet 

VIKTIGASTE MASKINFUNKTIONER:
• Helautomatisk elektronisk trådspänning
• Inbyggd nålträdare
• Undertrådsavkännare med varningsfunktion
• LED-lampor lyser upp arbetsytan
• Automatisk sänkning av matartänder
• Spolning av undertråd via nålen
• Snabbhjälp
• 43 cm lång linjal på bottenplattan
• Knapplinjal på bottenplattan
• Inbyggd hållare för pekpinne
• Hårdhuv som skyddar maskinen vid förvaring
• Uppdateringsbar
• USB-port
• 11 inbyggda språk: danska, nederländska, engelska, finska, 

franska, tyska, italienska, norska, ryska, spanska och svenska.
• 12 medföljande pressarfötter (bland annat patchwork pressarfot 

6 mm (1/4") och transparent öppen pressarfot)
• Formgiven och konstruerad i Sverige

HUSQVARNA VIKING® har tillverkat användarvänliga 
symaskiner av högsta kvalitet i över 145 år. 
Symaskinen BRILLIANCE™ 75Q är en stolt 
fortsättning på denna tradition av avancerad 
teknik och snygg design.


