
Kleuren mengen
Herinneringen maken
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Gebruikersvriendelijke innovatie
•	 Het	heldere	Interactieve	kleuren-touchscreen*	helpt	u	om	gemakkelijk	

door	diverse	naai-	en	programmeerschermen	te	navigeren.	Wat	een	
zeldzaamheid	om	een	scherm	van	dit	kaliber	te	vinden	in	deze	prijsklasse.

•	 Uw	rechte	steken	worden	beter	dan	ooit	wanneer	u	de	steekplaat	voor	
rechte	steken	met	sensortechnologie*	gebruikt.	

•	 U	kunt	iedere	steek	uit	de	vrije	hand	naaien.	

slim Gemak
•	 De	EXCLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™	technologie	registreert	automatisch		

de	dikte	van	elke	stof	voor	een	perfecte	stofdoorvoer.

•	 De	exclusieve	SEWING	ADVISOR™	functie	stelt	alles	onmiddellijk	voor	u	in.

•	 De	automatische	draadafsnijder	snijdt	de	draad	door	na	één	druk	op	de	toets.

•	 Voor	alle	steken	en	technieken	wordt	automatisch	de	beste	draadspanning	
ingesteld.

uitzonderlijke moGelijkheden
•	 Met	zijwaarts	naaien*	krijgt	u	bredere	en	mooiere	steken.	

•	 Een	groot	gebied	rechts	van	de	naald	zorgt	voor	fantastisch	naaigemak.

•	 Honderden	7	mm	steken,	speciale	steken	en	wel	vijf	verschillende	
lettertypestijlen.

Doe wat je leuk vindt 
(naai!) met de mensen 

van wie je houdt!
“Eén grote quilt. Drie fantastische kussens. Geweldige tafellopers. 
Persoonlijke  bekerhouders (zes, om exact te zijn). En óók nog een 
superstar t-shirt voor de jongste.

Ons jaarlijkse naaiweekend, waarin alle vrouwen uit onze familie bij 
elkaar komen om een gezellig weekend met elkaar te naaien, was een 
groot succes! Geen wonder dat het een van onze meest gekoesterde 
tradities is. Doen wat je leuk vindt, omgeven door de mensen waar je 
van houdt... kan het leven nog beter?

We zijn een vrij ambitieuze groep naaisters en willen veel van onze 
dromen en ideeën in werkelijkheid omzetten. Dit jaar (en nog vele 
jaren hierna) kon het niet anders dan een succes worden met onze 
nieuwste aanwinsten binnen de familie, de HUSQVARNA VIKING® 
SAPPHIRE™ naaimachines. Onze speciale dank aan de grote 
hoeveelheid tijdbesparende functies, waarmee we zo veel mooie 
dingen in zo weinig tijd konden maken.

Na ons fantastische naaiweekend zijn we allemaal veel rijker huiswaarts gekeerd 
vol herinneringen aan onze meest leuke hobby. Van 15 tot 75 jaar oud, we zijn er 
allemaal trots op om de Anderson-familie van HUSQVARNA VIKING® naaisters te zijn!” 

* SAPPHIRE™ 960Q model

Dierbare herinneringen!
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“Wanneer je je op het 
naaien wilt concentreren, 
is het geweldig dat je de 
hulp die je nodig hebt  
recht voor je hebt!”

eXClusive sensor sYstem™
Met	 een	 tikje	 op	 het	 voetpedaal	 of	 een	 druk	 op	
een	toets	wordt	de	naaivoet	automatisch	omlaag	en	
omhoog	gebracht.	De	sensorgestuurde	persvoetdruk	
past	de	druk	automatisch	aan	voor	iedere	stofdikte	-	
voor	een	perfect	gelijkmatig	transport	van	iedere	stof.	
Er	is	zelfs	een	extra	hoge	stand	voor	maximale	ruimte	
om	 dikke	 naaiprojecten,	 zoals	 quilts,	 eenvoudig	
onder	 de	 naaivoet	 door	 te	 kunnen	 schuiven.	
De sensorgestuurde	draaipositie	registreert	de	dikte	
van	de	stof	om	gemakkelijk	te	kunnen	draaien.

heldere kleuren - altijd!
Uw	SAPPHIRE™	960Q	naaimachine	heeft	een	interactief	
kleuren-touchscreen	met	hoge	resolutie	dat	gemakkelijk	
te	 gebruiken	 is.	 Gebruik	 gewoon	 uw	 stylus	 of	 een	
optionele	USB-muis	om	alle	mogelijke	functies,	steken	en	
informatie	met	een	aanraking	te	activeren!	De kleuren	met	
hoge	contrasten	op	het	scherm	maken	het	gemakkelijk	
uw	weg	te	vinden	tijdens	het	navigeren	door	de	diverse	
schermen	voor	naaien	en	programmeren.

De	 SAPPHIRE™	 930	 naaimachine	 heeft	 een	 grafisch	
display.	Druk	op	de	selectietoetsen	op	het	touchscreen	
of	loop	door	de	steken	met	de	navigatiepijlen.	

neem wat Goede raad  
aan van uw naaimaChine! 
Voer	 het	 type	 stof	 en	 de	 naaitechniek	 in	 en	 de	
exclusieve	 SEWING	 ADVISOR™	 functie	 stelt	 de	
machine	onmiddellijk	voor	u	in.	De	functie	selecteert	
de	beste	steek,	steekbreedte,	steeklengte,	naaisnelheid	
en	 draadspanning	 en	 geeft	 aanbevelingen	 voor	
andere	instellingen.	Het	beveelt	ook	de	naaivoet,	het	
naaldtype	en	de	naaldgrootte	aan.	Met	de	exclusieve	
SEWING	ADVISOR™	functie	is	het	net	of	u	naait	met	
een	paar	helpende	handen!

u hoeFt de draadsPanninG  
niet in te stellen
Welke	steek	en	stof	u	ook	kiest,	de	beste	draadspanning	
wordt	 automatisch	 ingesteld.	En	net	 zo	gemakkelijk	
kunt	u	de	instelling	wijzigen	voor	speciale	wensen.

De automatische 
draadafsnijder snijdt 
het garen af en trekt 
de uiteinden naar de 
onderkant van uw stof. 

Tip: Ontdek hoe u gequilte tafellopers kunt 
maken op www.husqvarnaviking.com

Geen schaar nodig, gewoon 

op de toets drukken om de 

draad door te knippen.

Honderden steken om uit te kiezen!
Er gaat niets boven tafellopers met een quilt-look! 

Actiefoto!
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Geen moeite met Grote naaiProjeCten
Het	royale	ontwerp	van	de	naaimachine	geeft	u	volop	naairuimte	
en	plaats	voor	uw	stof.	Het	open	gedeelte	tussen	de	zijkant	van	de	
machine	en	de	naald	is	bijna	250	mm	groot.	Perfect	voor	quilts	en	
andere	grote	naaiprojecten!	Voeg	extra	comfort	toe	en	vergroot	het	
naaigedeelte	nog	meer	door	de	optionele	aanschuiftafel	met	geleider	
te	gebruiken.

zorGt dat de onder-
draad nooit oPraakt
Wanneer	de	onderdraad	bijna	op	is,	
stopt	uw	SAPPHIRE™	naaimachine	
om u	te	waarschuwen.		

Fantastische	assistentie		
wanneer	u dat nodig	heeft!

“We hebben allemaal meegewerkt 
aan het ontwerpen en naaien  
van de quilt. De functies op de 
SAPPHIRE™ machines maken  
het zo veel gemakkelijker.  
Ook het maken van de  
applicatie in het midden en  
het meanderen ging heel soepel.”

PerFeCte reChte steken 
Met	de	steekplaat	voor	rechte	steken	krijgt	
u rechtere	steken	dan	ooit.	Indien	aangebracht,	
stelt	een	sensor	de	machine	automatisch	in	op	
de rechte	steekmodus	(model	960Q).	

bredere en mooiere steken
Naast	honderden	7	mm	steken	kan	uw	SAPPHIRE™	960Q	
naaimachine	ook	zijwaarts	naaien,	waardoor	het	mogelijk	is	
om	steken	tot	36	mm	breed	te	naaien.	Fantastisch	voor	allerlei	
versieringen.

naai uw wijze woorden
U	kunt	uit	vijf	ingebouwde	steeklettertypen	kiezen	wanneer	u	uw	
eigen	wijze	woorden	creëert.	Programmeer	de	letters	tot	woorden	
en combineer	ze	met	andere	steken.	Sla	uw	combinaties	op	in	
een “Mijn steken	menu”.		

Tip: Breng een bezoek aan www.husqvarnaviking.com voor 
tips & hints voor het maken van uw eigen set bekerhouders!

De naairuimte is zelfs groot enoeg  

voor een quilt die twee keer zo groot is.

Kies uit steken tot 36 mm breed voor 

het versieren van uw projecten 

Een nieuw familiestuk om nog vele jaren van te genieten!

We hebben allemaal een persoonlijke 

bekerhouder gemaakt, prettig  

als je hete koffie drinkt. 



8 98 9

altijd een suCCesvol knooPsGat
Het	kan	lastig	zijn	om	een	rechte	rij	knoopsgaten	te	
maken,	maar	niet	met	een	SAPPHIRE™	naaimachine!	
Het	 perfect	 uitgebalanceerde	 knoopsgatensysteem	
naait	 beide	 zijden	 van	 het	 knoopsgat	 in	 dezelfde	
richting	 voor	 perfect	 gelijkmatig	 uitgebalanceerde	
knoopsgaten.	Er	zijn	zelfs	verschillende	knoopsgatstijlen	
waar	u	uit	kunt	kiezen.	

zie alle kleuren oP elk  
moment van de daG!
Het	is	van	fundamenteel	belang	voor	uw	naaisucces	dat	u	
uw	naaiwerk	en	werkoppervlak	goed	kunt	zien.	Drie LED-
lampjes	 boven	 het	 naaldgebied	 en	 het	 naaioppervlak	
zorgen	voor	perfect	licht	tijdens	het	naaien.

Tip: Maak uw projecten af met details waardoor ze 
een professionele en exclusieve look krijgen. Omlijst 
uw kussen met een uniek paspel en bekleed de knopen 
in een bijpassende stof.

“Met elkaar naaien is puur plezier! 
Je kunt tips en ideeën voor de beste 
naairesultaten met elkaar delen. 

En als bonus leer je nieuwe 
technieken en hoe je optionele 
accessoires moet gebruiken, waarvan 
je niet eens wist dat je ze nodig had!” 

De volledige naai-instructies voor deze drie prachtige 

kussens vindt u op www.husqvarnaviking.com!

Free-motion “kiezelstenentechniek” 
en applicatiesteek met handgemaakt 

uiterlijk - een mooie combi! 

Maak deze 3D bloemen met  

het optionele cirkelapparaat. 

Erg populair!  
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kom bij de husQvarna vikinG® Familie!
Sinds	1872	loopt	HUSQVARNA	VIKING®	al	voorop	als	het	gaat	om	
naai-innovaties.	Het	is	altijd	ons	doel	geweest	om	het	plezier	van	
naaien	te	verspreiden	via	hoogstaand	gemak	en	tijdbesparende,	
geavanceerde	 functies.	We	 staan	overal	 ter	wereld	bekend	om	
onze	hoogwaardige	educatie,	inspiratie	en	persoonlijke	service.	

Welkom	bij	de	HUSQVARNA	VIKING®	familie!

“Een geweldig weekend waarin we 
met veel plezier met de hele familie 
hebben genaaid!  Er is geen betere 
manier om afscheid te nemen dan 
met een fantastisch diner waarbij 
u plannen maakt voor de volgende 
bijeenkomst!”

Maak een applicatie op het  

“superstar t-shirt” met het  

optionele cirkelapparaat. 

laat uw maChine eCht zinGen
Breng	uw	creatie	naar	nieuwe	hoogten	met	het	perfecte	accessoire.	
Het	merk	HUSQVARNA	VIKING®	biedt	een	uitgebreid	assortiment	
accessoires	die	uw	naaiwerk	sneller,	eenvoudiger	en	professioneler	
maken.	U	vindt	ze	allemaal	op	www.husqvarnaviking.com!

Servetringen in recordtempo!Naai decoratieve linten  aan elkaar - klaar!

Ongelofelijk wat we  
allemaal hebben gedaan!  

Nu is het tijd om te genieten!



www.husqvarnaviking.com
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breng een bezoek aan uw plaatselijke husQvarna vikinG® dealer of  
www.husqvarnaviking.com om de saPPhire™ naaimachines te ontdekken

Belangrijke eigenschappen
Displaytype Grafisch display Kleuren-touchscreen
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie • •
Exclusieve SEWING ADVISOR™ functie • •
Zijwaarts naaien •
Sensor voor steekplaat voor rechte steken •
Automatische draadafsnijder • •
Elektronische zelfregelende draadspanning • •
Groot naaioppervlak 250 mm 250 mm
Stekenselectie Selectie met functietoetsen Touchscreen
Nuttige en decoratieve steken 215 321
Knoopsgatstijlen 7+2 vetergaten+knoop-

aannaaiprogramma
9+2 vetergaten+knoop-

aannaaiprogramma
Programmeerbare steeklettertypen 4 5
Alle steken (inclusief steken, letters, tekens, enz.) 574 777
Mijn steken menu (permanente geheugens) 20 (800 steken in totaal) 24 (tot 2300 steken in totaal)

Naaifuncties
Naaldposities 29 29
Inclusief klik-klaar naaivoeten 9 12
Quick Help (directe uitleg op het scherm) •
Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten (PBB) • •
Taperingfunctie • •
Pictogramfunctie • •
VERTICAAL/HORIZONTAAL spiegelen • •
Steek aanpassen; lengte, breedte • •
Steekbreedte 7 mm 7 mm
Tweelingnaaldbeveiliging en steekbreedtebeveiliging • •
Boven- en onderdraadsensor • •
FIX-functie • •
STOP-functie • •
Naaldstop boven/onder • •
Elektronische snelheidscontrole 5 snelheden 5 snelheden
Tijdelijk en permanent achteruitnaaien • •
START/STOP-functie (naaien zonder het voetpedaal) • •
Steek opnieuw starten • •
Steken op ware grootte op het scherm • •

Eigenschappen van de machine
Verlichtingssysteem LED-lampjes x 3 LED-lampjes x 3
Ingebouwde draadinsteker • •
Rechtstreeks opspoelen vanaf de naald • •
Automatisch onderdraad ophalen • •
Verlengde dubbele steekplaat-geleidelijnen 40 mm aan beide zijden van de naald 40 mm aan beide zijden van de naald

Ingebouwde garenpennen 2 2
Draadafsnijder 3 3
Talen 12 12

960Q930


