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mySewnet™ BIBLIOTEK*

Den första maskinen med möjlighet att ”streama” broderier 
och få tillgång till ett komplett och ständigt växande bibliotek av 
högkvalitativa broderier direkt via symaskinsskärmen.** 

mySewnet™ CLOUD
Skapa ditt kostnadsfria mySewnet™-molnkonto för att använda 
gratisappar, överföra broderier med mera.
 
WIFI-ANSLUTNING
Anslut till mySewnet™-appar, uppdatera din maskin, överför 
broderier trådlöst mellan enheter och mycket annat. De automatiska 
maskinuppdateringarna via WiFi är branschledande.**

 
mySewnet™ BLOG^

Få tillgång till exklusivt innehåll som har skräddarsytts för sy- och 
brodérmaskinen DESIGNER EPIC™ 2 direkt på maskinens skärm. 
Njut av ett levande nyhetsflöde från varumärket HUSQVARNA® 
VIKING® gratisprojekt, gratis broderier och mycket annat. 

WEBBTJÄNSTEN PROJECT CREATOR
Skapa och dela dina favoritsömnads- och broderiprojekt med vänner 
och andra sömnadsentusiaster. Följ instruktionerna bekvämt från 
symaskinsskärmen och ladda broderierna och sömmarna som används 
för att färdigställa projektet. Du kan även se projekten på din dator 
eller i JoyOS ADVISOR™-appen, vilket underlättar när du ska köpa 
material!

NÅGRA EXEMPEL PÅ APPAR SOM INGÅR 
mySewMonitor™-appen för maskinmeddelanden och funktioner för 
placering av broderier, QuickDesign™-app för att skapa broderier från 
din smartphone eller surfplatta, och JoyOS ADVISOR™-appen som 
gör att du kan ”ta med dig” din maskin.

DEN SMARTASTE SÖMNADEN
Frigör ett universum av sömnads- och brodérmöjligheter med mySewnet™-ekosystemet, som inkluderar 
molnbaserad lagring och designöverföring, appar, tjänsten Project Creator, med mera som finns live direkt på 
skärmen från mySewnet™-bloggen. Det bästa och enda ekosystemet i symaskinsindustrin med WiFi-anslutning 
som möjliggör maskinuppdateringar och designöverföringar oavsett var du befinner dig helt gratis.**

Bläddra och sök bekvämt efter det rätta broderiet direkt via skärmen på din DESIGNER EPIC™ 2 Libra via 
branschens första mySewnet™-Library.** Starta din prenumeration och ta del av tusentals högkvalitativa designs 
som du kan redigera och brodera. 

*Kräver att du har tecknat en månadsprenumeration för ”streaming” av broderier. 
^Endast i länder som stöder mySewnet™ Blogg.

SKICKLIG PARTNER
Sy- och brodérmaskinen DESIGNER EPIC™ 2 kan mycket 
väl vara din smartaste och skickligaste partner tack vare 
den branschledande funktionen JoyOS ADVISOR™ med 
fler skärmbaserade tutorials än på någon annan maskin på 
marknaden.**

INTERAKTIVA STEG-FÖR-STEG-TUTORIALS 
Lär dig att sy olika tekniker såsom blixtlås, kragar, fållar och 
mycket mer. Ett komplett bibliotek med tutorials för sömnad, 
broderi och quiltning finns inbyggt i din maskin. 
 
SÖMNADSINSTRUKTIONER
Sömnads- och broderiprojekt med alla instruktioner, sömmar och 
brodérier du behöver.
 
INSTRUKTIONSBOK MED  
STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTIONER 
Lär dig hur du använder alla fantastiska funktioner på maskinen, 
t.ex. Design Positioning, Design Shaping m.m.

LÄTTÅTKOMLIG ANVÄNDARHANDBOK 
Tillgång till den kompletta användarhandboken direkt på 
maskinen genom att trycka på den lättåtkomliga ikonen. Använd 
sökfunktionen för att enkelt hitta det du vill lära dig mer om.

MELLANLÄGGSGUIDE 
Det perfekta verktyget när du väljer mellanlägg för ditt projekt.
 
SNABBSTARTSGUIDE
Lär dig hur du ställer in din maskin för grundläggande sömnad 
och broderi för att komma igång och sy snabbare.

TILLBEHÖRSGUIDE  
Fullständiga inställningar och instruktioner för några av våra mer 
avancerade tillbehör.

VÄLKOMMEN TILL VÅR SÖMNADSVÄRLD!
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  DYNAMISKA BRODERIER
Brodera stora projekt med den stora 
bågen Imperial Hoop 360x260mm eller 
låt din kreativitet växa sig ännu större 
och brodera med marknadens största 
brodérområde med hjälp av 360 x 350mm 
DESIGNER™ Majestic Hoop (extra 
tillbehör).**

   PROBLEMFRI TRÄDNING
Med en knapptryckning är din nål trädd och 
klar att sy med, tack vare den helautomatiska 
nålträdaren.

 THE FUTURE IS BRIGHT 
Developed by optronic experts using 
revolutionary LED technology and 
light guide optics, the work area 
lighting on the DESIGNER EPIC™ 2 
allows you to see stitches in true color 
with virtually no shadows. This best-
in-class lighting is a true eye-saver.**

BÄST I
KLASSEN

    TIDSBESPARANDE NÄR DEN 
    ÄR SOM BÄST 
Sy och brodera längre utan avbrott tack vare 
den större undertrådsspolen. Den separata 
motorn för undertrådsspolning gör det 
dessutom möjligt att spola undertråden 
samtidigt som du arbetar med någonting annat, 
vilket gör att du kan spara ännu mer tid.**

BÄST I
KLASSEN   LÅT INGENTING STOPPA DIG

Oöverträffad sömnadsprestanda med  
elektroniskt nåltryck och fler  
frontmatningssegment än hos  
konkurrenterna.** Perfekt för kraftiga 
tyger eller flera lager.

BÄST I
KLASSEN

  ANPASSA ALLA IDÉER  
   MED LÄTTHET
Med den generösa surfplatteliknande 
10,1”-pekskärmen navigerar du enkelt på skärmen 
med pekrörelser såsom svep, nyp ihop och zooma 
– precis som på din smartphone eller surfplatta.**

   ERGONOMISK DESIGN
Vi använde dig som inspiration för den här 
smarta och intuitiva maskinen. Allt från det 
gummerade handhjulet och bärhandtaget 
till placeringen av varje enskild knapp, är 
genomtänkta detaljer som har utformats med din 
sömnad i åtanke.

BÄST I
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    MORE SPACE
Enjoy more than 12” (310mm) to the right 
of  the needle and the market’s tallest working 
area at over 5.5” (140mm) gives plenty of  
room for large, bulky projects. Your hands 
will rejoice with the generous height under the 
sewing head, 3” (77mm), allowing you more 
space and visibility around the needle.**

    ÖVERLÄGSNA DETALJER
Den teleskopiska trådledaren gör att du kan 
använda större trådrullar utan att behöva 
ytterligare tillbehör.

  PERFEKT, JÄMN TYGMATNING 
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ känner 
automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och 
anpassar tygmatningen. Aktivera bara den inbyggda 
övermataren (Integrated Dual Feed) så matar den 
tyglager och quiltvadd jämnt från både ovan-och 
undersidan.

Over 5.5” (140mm)

Over 12” (310mm)
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LÅT MASKINEN VISA DIG VÄGEN
Funktionen justerbar laserguide för sömnad kommer snabbt att bli din 
favoritsömnadsteknik på sy- och brodérmaskinen DESIGNER EPIC™ 2! 
Med en knapptryckning projiceras den justerbara laserguiden för sömnad 
på tyget och hjälper dig på så sätt att rikta linjerna för dekorativa sömmar, 
konsekvent placera quiltingslinjer och mycket annat – längs raka eller 
formade kanter. 

Den justerbara laserguiden för sömnad visar vägen för ditt nästa 
projekt när du använder exklusiva piktogramsömmar med laser. De 27 
piktogramsömmarna med laser kan användas för att skapa en mängd olika 
kombinationer och unika medaljongmönster.  

PATENTERADE OCH EXKLUSIVA 
SÖMNADSTEKNIKER
Sätt din personliga prägel på projekt med unika, patenterade 
sömnadstekniker som ger ditt projekt flerdimensionella 
effekter som är enkla och oemotståndlig: pop-up-sömmar, 
paljettsömmar, applikationssömmar, temasömmar, 
garnsömmar och laserpiktogramsömmar.

BREDA DEKORSÖMMAR
Skapa effektfulla detaljer med dekorativa sömmar med en 
standardbredd på 9 mm samt sidmatningssömmar (upp till 
54 mm) för alla specialprojekt. 

UNIKA BRODERIER
Skapa tredimensionella bandbroderier med det innovativa 
Ribbon Embroidery Attachment (extra tillbehör). Sy- och 
brodérmaskinen DESIGNER EPIC™ 2 är branschens första 
brodérmaskin för hemmabruk som kan användas med 
Ribbon Embroidery Attachment!** 

Med det motoriserade brodértillbehöret för band - Ribbon 
Embroidery Attachment (extra tillbehör) – kommer din 
DESIGNER EPIC™ 2 sy- och brodérmaskin att guida och 
brodera fast band i alla riktningar. 

TA DIN SÖMNAD TILL NÄSTA NIVÅ
Kontrollera flera maskinfunktioner såsom trådklipp eller backmatning utan 
att ta bort händerna från ditt projekt när du använder Fotpedal med flera 
funktioner (extra tillbehör) på DESIGNER EPIC™ 2. Detta innovativa 
tillbehör ansluts till maskinen via en extra lång (2,5 m) USB-sladd. Du kan tre 
av fem favoritfunktioner direkt på skärmen. 

Den inbyggda övermataren (Integrated Dual Feed) tar din sömnad 
till nästa nivå utan att du behöver använda en separat övermatare. 
Varje sömnadsentusiasts dröm! 

PERFEKT, JÄMN TYGMATNING
Aktivera bara den inbyggda övermataren (Integrated Dual Feed) så 
matar den tyglager och quiltvadd jämnt från både ovan-och undersidan. 
Perfekt för quiltning, stretchtyger och andra tyger som kräver exakt 
mönsterpassning. Sensorn på DESIGNER EPIC™ 2-maskinen talar om 
för dig i vilka situationer som det är bäst att aktivera eller inaktivera den 
inbyggda övermataren baserat på materialval och vald söm. 

MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™



BEYOND EPIC™

HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER EPIC™ 2 sy- och 
brodérmaskin tar dig längre än vad du trodde var möjligt 
med hjälp av den smartaste anslutningen för symaskiner för 
hemmabruk.** Välkommen till vår sömnadsvärld!

husqvarnaviking.com

Upplev DESIGNER | EPIC™ 2 sy- och brodérmaskinen hos din 
närmaste återförsäljare av HUSQVARNA® VIKING® .

**Vid jämförelse med Brother Luminaire XP1, Bernina 880 Plus och Janome Memory Craft 15000.
^^Med tillvalet DESIGNER™ Majestic Hoop

VIKING, DESIGNER, EPIC, MYSEWNET, QUICKDESIGN, MYSEWMONITOR, JOYOS ADVISOR, DELUXE, MADE FOR SEWERS BY SEWERS och EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. 

HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB och används på licens. © 2019 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Med ensamrätt. Artikelnummer: 471065526.

Formgiven och konstruerad i Sverige

• mySewnet™-ansluten – Cloud, Library, blogg, appar och mycket mer!
• Maskinmeddelanden och placering av broderi med appen mySewMonitor™

• Inbyggd dubbelmatning
• Interaktiva övningar, användarhandbok, sömnadsinstruktioner och mycket 

mer med JoyOS ADVISOR™-funktionen
• Justerbar laserguide för sömnad
• Stor arbetsyta – Över 310 mm till höger om nålen
• Störst höjd under syhuvudet, 77 mm
• Större spole
• Breda dekorsömmar på 9 mm
• Fotpedal med flera funktioner
• Ergonomisk design
• Maximal maskinstabilitet
• Helautomatisk nålträdare
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknik
• Design Positioning
• Design Shaping
• Design Appliqué
• Sy knapphål och dekorsömmar i brodérbåge
• Anpassning av broderier direkt på skärmen
• Kostnadsfri, nedladdningsbar programvara
• Smart Save
• Automatiskt trådklipp av hoppstygn
• Två tråcklingsalternativ för broderier
• Broderihastighet på upp till 1 000 stygn/minut

• Kontrollera inställningarna i Välkommen till Sy broderi
• Över 840 sömmar med upp till 54 mm bredd
• Exklusiva patentskyddade sömnadstekniker
• 6 sömnadsalfabet
• Tre frihandssömnadslägen
• Sömplacering
• 37 nålpositioner
• Stygnbalans för flerriktade sömmar
• Perfekt balanserade knapphål
• Stygnplåt för raksöm med sensor
• Anpassad tillbehörslåda med unika fack (pressarfötter i alfabetisk ordning, rak 

stygnplåt och automatisk knapphålsmätare)
• Två USB-portar
• Läser flera mönsterformat
• Sy med brodérenheten fastsatt
• Tre brodérbågar medföljer
• Enkel åtkomst till sömnadsfunktionerna
• Avkännare för över- och undertråd
• Trasselfri roterande gripare
• Automatiskt pressarfotslyft
• Tapering för dekorsömmar
• Frihandssömnad med dekorsömmar
• Fyra brodérbågslägen
• Väska till brodérenhet och mjuk huv ingår

• Avancerat mySewnet™ Library
• Bästa maskinanslutning med mySewnet™  Cloud
• Exklusiv mySewnet™-blogg
• Automatiska trådlösa uppdateringar
• Flest inbyggda interaktiva övningar på skärmen – JoyOS ADVISOR™

• Mellanläggs- och tillbehörsguide på skärmen
• Marknadens första Ribbon Embroidery Attachment
• Flest främre tygmatningssegment
• Högst elektroniskt nåltryck
• 10,1-tums surfplatteliknande pekskärm
• Störst arbetsområdeshöjd, över 140 mm
• Ljusast och jämnast fördelad belysning
• De mest avancerade sömnadsteknikerna

INNOVATIVA OCH ANVÄNDBARA FUNKTIONER, DÄRIBLAND:

BÄST I KLASSEN-FUNKTIONER**, DÄRIBLAND:
• Gummiklätt handhjul
• Trådmatningssystem – deLuxe™ Stitch System
• Största brodéryta, upp till 360 x 350 mm^^

• Flest inbyggda specialbrodértekniker
• Flest frihandssömnadslägen
• Unik inbyggd teleskopisk trådledare
• Den lättaste maskinen i sin klass
• Störst stygnplåt med markeringar – upp till 65 mm på båda sidor
• Spola undertråd via nålen
• Längst linjal med tum/cm tryckt på maskinen
• Frihandssömnad med dekorsömmar


