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FUNKTIONER DESIGNER EPIC™ 2 DESIGNER BRILLIANCE™ 80 DESIGNER TOPAZ™ 50
DESIGNER TOPAZ™ 40 DESIGNER JADE™ 35

Exklusiv SEWING ADVISOR™
Ja, utökad med 

funktionen JoyOS 
ADVISOR™ 

Ja, utökad med 
JoyOS ADVISOR™

-funktionen
• •

EMBROIDERY ADVISOR™
Ja, utökad med JoyOS 

ADVISOR™

-funktionen

Ja, utökad med 
funktionen JoyOS AD-

VISOR™

mySewnet™ Library Ja, åtkomst via skär-
men

Inbyggd dubbelmatning (IDT) •
Justerbar laserguide för söm-
nad •

Ribbon Embroidery Attach-
ment •

Fotpedal med flera funktioner •

deLuxe™  Stitch System • •

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ + Sänkning av matar-
tänder med extra lyft

+ Sänkning av matar-
tänder med extra lyft •

Tillbehörsguide •

Välj färgschema för skärmen •

Skärmtyp

Stor interaktiv färg-
pekskärm på 10,1 

tum (217x136 mm) 
med 180° visnings-
vinkel och hög upp-
lösning (1280x800).

Optimal interaktiv 
färgpekskärm på 7,0 
tum (154,2x85,9 mm) 
med hög upplösning 

(1024x600)

Stor färgpek-
skärm på 3,5 tum 

(70x53 mm)

Grafisk skärm, 
monokrom, 3⅛ tum 

(71,5x34,5 mm)

Inbyggda sömmar 844 Kan uppgraderas 
med fler sömmar.

555 Kan uppgraderas 
med fler sömmar. 261/208 120

Broderier som ingår 756 571

159 inbyggda brode-
rier/ 

100 inbyggda bro-
derier

70

Stygnbredd 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm
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FUNKTIONER DESIGNER EPIC™ 2 DESIGNER BRILLIANCE™ 80 DESIGNER TOPAZ™ 50
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Brodérteckensnitt i olika stor-
lek

8 5 2/1 1

Brodérenhetens storlek Large Large Medium/Small Small

Imperial Hoop 360 x 260 mm 
ingår •
Royal Hoop 360 x 200 mm 
ingår • /nej

Crown Hoop 260 x 200 mm 
ingår • •
Jewel Hoop 240 x 150 mm 
ingår

nej/  •

Splendid Square Hoop 
120 x 120 mm ingår • • /nej

DESIGNER™  Majestic Hoop 360 
x 350 mm ingår

Tillbehör Tillbehör

Högre brodérhastighet • •
Nålträdare Automatisk Manuell Manuell Manuell

Design Appliqué – Välj mellan 
motiv och alfabet och skapa 
applikationer på skärmen

• •

Design Shaping • •
Design Positioning – Passa in 
dina broderier perfekt, varje 
gång.

Fullständig Fullständig Grundläggande

Ändra storlek på motiv med 
stygnomräkning • •

Anpassa broderier på skärmen • • Upp till 10 broderier/
upp till 5 broderier

Automatiskt trådklipp med 
automatisk avklippning av 
hoppstygn

  
Automatiskt tråd-

klipp

Stor sömnadsyta 310 mm till höger om 
nålen

250 mm till höger om 
nålen

250 mm till höger om 
nålen 

/200 mm till höger 
om nålen

200 mm till höger om 
nålen



Jämförelsetabell för DESIGNER™-serien 1.2
3

FUNKTIONER DESIGNER EPIC™ 2 DESIGNER BRILLIANCE™ 80 DESIGNER TOPAZ™ 50
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Belysning
Marknadsledande 

LED-belysning. Juste-
ra tätheten.

Tack vare LED-tekni-
ken och ljusriktarna 

är arbetsområdet väl 
upplyst.

Rader med lysdioder 
(LED) 

/3 LED-lampor
3 LED-lampor

USB-anslutning Två USB-portar för 
Embroidery Stick

 USB-port för Em-
broidery Stick Embroidery Stick Embroidery Stick

Överför broderi med trådlöst 
nätverk

 

Uppdateringar via Internet
Med hjälp av trådlöst 

nätverk eller USB 
Embroidery Stick

Med hjälp av trådlöst 
nätverk eller USB 
Embroidery Stick

Via USB Embroidery 
Stick

Via USB Embroidery 
Stick

Upplyst trädningsområde 

Mjuk väska till brodérenhet 
ingår

 

Skärmsläckare med start-
skärm

  /nej

Möjlighet att använda USB-
mus

/nej

Alternativet lås skärm   /nej

Inbyggd hållare för pekpinne Ej tillämpligt – Inter-
aktiv färgpekskärm

Ej tillämpligt – Inter-
aktiv färgpekskärm 

Ej tillämpligt – LCD-
skärm

Snabbspolning – separat 
motor för att spola undertråd 
under sömnad eller broderi

 

HUSQVARNA® VIKING® 

USB Embroidery Stick
mySewnet™-tjänster mySewnet™-tjänster  

Gratis QuickFont- och Embroi-
dery-programvara att ladda 
ned

  
Embroidery In-

tro-programvara för 
PC

Snabbhjälp direkt på skärmen 
eller utskriven

Snabbhjälp, index-
hjälp

Snabbhjälp, index-
hjälp Snabbhjälp

Automatisk sänkning av 
matartänder

Sömnad och broderi Sömnad och broderi Endast broderi Endast broderi

Löstagbar tillbehörslåda Dubbelsidig Dubbelsidig  

Avkännare för över- och un-
dertråd

   Övertrådssensor

Flera språk 12 10 12 12

Helautomatisk elektronisk 
trådspänning

Plus 
deLuxe™ Stitch System

Plus 
deLuxe™ Stitch System  
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Förlängda stödlinjer på stygn-
plåten

Stödlinjer upp till 
65 mm på båda sidor 

om nålen

Stödlinjer upp till 
40 mm på båda sidor 

om nålen

Stödlinjer upp till 
40 mm på båda sidor 

om nålen

Stödlinjer upp till 
40 mm på båda sidor 

om nålen

Automatisk upphämtning av 
undertråd

   

Trasselfri roterande gripare    

Smörjfri    

Förvaring Mjuk huv medföl-
jer Hårdhuv medföljer Hårdhuv medföljer Inbyggt tillbehörsfack

Formgiven och konstruerad i 
Sverige

   Utvecklad i Sverige

Färgblockssortering – Ta bort 
färgförändringar med ett tryck

 

Slå ihop färger – Ta bort färg-
stopp i stora eller kombinera-
de mönster

 

Gruppering av broderier – Ska-
pa en grupp av utvalda brode-
rier på skärmen för redigering

 

Smart save
 

I sömnadsläget, 
redigera broderi och 

sy broderi


I sömnadsläget, 

redigera broderi och 
sy broderi

Knapphål kan broderas i en 
brodérbåge

 

Ångra/gör om när du skapar 
mönsterkombinationer

 

Ändra broderiordning  

Tapering i brodérläge  

Sy dekorsömmar i brodérbå-
gen

 

Design-Select – välj ett eller fle-
ra broderier för redigering

 

Tryck och håll nedtryckt för 
enkel hantering av broderier, 
filer och annat

 



Jämförelsetabell för DESIGNER™-serien 1.2
5

FUNKTIONER DESIGNER EPIC™ 2 DESIGNER BRILLIANCE™ 80 DESIGNER TOPAZ™ 50
DESIGNER TOPAZ™ 40 DESIGNER JADE™ 35

Välj broderi från miniatyrbilder   

Gå till broderiets exakta stygn-
nummer

  /nej

Zooma och panorera   

Ladda in och se multifor-
mat-broderier

  

Lägg till rutnät på skärmen för 
placering

 

Nedräkning av broderitid efter 
färg

  /nej

Markering med markör på 
skärmen medan du broderar

  

Redigera färg

Ändra färg på 
broderiet, ändra 

bakgrundsfärg, välj 
monokrom (enfär-

gad)

Ändra färg på brode-
riet, välj monokrom 

(enfärgad)

Välj att sy i färg eller 
monokrom (enfär-

gad)

Välj att sy i färg eller 
monokrom (enfär-

gad)

Rotera broderier I steg om en grad I steg om en grad I steg om en grad I steg om 90 grader

Tråckla fast tyget i brodérbå-
gen

2 alternativ 2 alternativ  

Förstora/förminska broderi    

Stega genom broderi efter färg 
och stygn för stygn

   

Kontrollera storlek och place-
ring innan du börjar brodera

   

Mina brodérbågar – Välj de 
brodérbågar du har

  

Exklusiva sömnadstekniker 6 5

Övermatare med utbytbara 
pressarfötter medföljer

Inbyggd dubbelmat-
ning (IDT) 

Stygnplåt för raksöm med 
sensor

 

Sidmatningssömmar  

Välj taperingvinkel för sömmar 
– välj mellan 18 olika vinklar

  /nej
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Sömnad i olika riktningar (4-
vägs och 8-vägs)

 

Sy med brodérenheten fast-
satt

 

Permanenta minnen

mySewnet™-molnet 
och USB Embroidery 

Stick

mySewnet™  -molnet 
och USB Embroidery 

Stick

Mina filer + 
USB Embroidery 

Stick

Mönsteromstart   

Menyn "Mina sömmar"

100 MB minne till-
gängligt via trådlöst 
nätverk/USB-minne 

100 MB minne till-
gängligt via trådlöst 

nätverk/
USB-minne 

24 minnen/ 
20 minnen 1 minne

Programmerbara typsnitt
5 

kan även broderas
5 

kan även broderas 5/4 2

PBK (perfekt balanserade 
knapphål) med automatisk 
knapphålsmätare

16 knapphål + 
3 snörhål + 
sy i knapp

11 knapphål + 
2 snörhål + 
sy i knapp

9 knapphål + 2 snör-
hål + sy i knapp 

/7 knapphål + snör-
hål 

+ sy i knapp

6 knapphål + snörhål

Sömmar på skärmen

  
Sömmens startpunkt 

visas på skärmen

  
Sömmens startpunkt 

visas på skärmen

   
Sömmens startpunkt 
visas på skärmen/nej



Hastighetskontroll
5 sömnadshastig-

heter
5 sömnadshastig-

heter
5 sömnadshastig-

heter
5 sömnadshastig-

heter

Inställning för tvillingnål

 
Utseendet på styg-
nen/sömmen visas 

på skärmen

 
Utseendet på styg-
nen/sömmen visas 

på skärmen

     
Utseendet på styg-
nen/sömmen visas 

på skärmen/nej



Frihandssömnad

3 lägen: 
Free Motion Ruler 

Foot, svävande 
frihandssömnad och 
fjädrande frihands-

sömnad

3 lägen: 
Free Motion Ruler 

Foot,  
svävande frihands-

sömnad och fjädran-
de frihandssömnad

2 lägen: 
Svävande frihands-

sömnad och fjädran-
de frihandssömnad

Fjädrande frihands-
sömnad

Stygnposition   

Anpassa söm: längd, bredd, 
spegelvänd sidledes och 
längdledes

   

Tvillingnål och stygnbreddsbe-
gränsning

   

Sy med eller utan fotpedal    

Ljus indikerar nålstopp uppe/
nere
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FIX-funktion (fästning)    

Omedelbar och låsbar back-
matning

   

Stoppfunktion    

Pressarfötter med klicksystem    

Nålpositioner 37 29 29 29

Elektroniskt nåltryck Pulserande nåltryck, 
150 N

Pulserande nåltryck, 
150 N  

VIKING, DESIGNER, EPIC, BRILLIANCE, TOPAZ, JADE, SEWING ADVISOR, JOYOS ADVISOR, EMBROIDERY ADVISOR, MYSEWNET, DELUXE och EXCLUSI-
VE 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.


