
 

VOOr OnderweG 
Licht, draagbaar en vol tijdbesparende functies!  

De HICLASS™ 100Q naaimachine van HUSQVARNA VIKING®  

is ideaal om mee te nemen op reis of naar een cursus.



Zoekt	u	naar	
een	handige,	c

ompacte,	licht
gewicht	naai-

machine	die	u
	mee	kunt	nem

en	op	reis	en	
naar	cursus?	

Of	begint	u	ne
t	met	naaien	e

n	wilt	u	hippe	
dingen	en	 

persoonlijke	w
erkstukken	ma

ken?	Dan	is	de
	nieuwe	 

HICLASS™	100Q	naaima
chine	van	HUSQVARNA  

VIKING®	de	perfecte	k
euze	voor	u!	

Laten we iets moois beginnen!



Soms wilt u  

gewoon meteen  

beginnen met naaien.Welkom	bij	de	HUSQVARNA  
VIKING®	familie	en	bij	onze	
hoogstaande	Zweedse	normen	 
op	het	gebied	van	mogelijkheden,	
gemak	en	innovatie.	

Creatieve	mogelijkheden:
•	 Computergestuurde	naaimachine	met	functies	 
die	tijd	besparen	en	naaien	eenvoudig	maken.	

•	 20	ingebouwde	steken,	inclusief	quiltsteken,	 
nuttige	en	decoratieve	steken,	plus	twee	 
eenstaps-knoopsgaten	die	ideaal	zijn	voor	 
creatieve	projecten.		De	steekbreedte	kan	 
worden	aangepast	tot	7	mm.

•	 Dankzij	de	regelbare	naaivoetdruk	kunt	u	alle	
soorten	en	dikten	stof	naaien	met	perfecte	 
resultaten.

•	 De	regelbare	draadspanning	kan	eenvoudig	 
worden	afgesteld	voor	speciale	garens	 
en	technieken.

Modern	gemak:
•	 Compact	en	lichtgewicht:	slechts	7	kg	-	perfect	
voor	reizen	en	cursussen.

•	 Met	de	Start/Stoptoets	kunt	u	naaien	zonder	het	
voetpedaal.	

•	 De	snelheidsregelaar	past	de	snelheid	eenvoudig	
aan	voor	meer	controle.

•	 Naaldstop	Omhoog/Omlaag	stelt	in	of	de	naald	
boven	of	beneden	stopt	voor	draaien,	applicaties	
en	nauwkeurig	naaien.

•	 De	extra	hoge	naaivoetstand	brengt	de	naaivoet	
in	de	hoogste	positie	zodat	u	zonder	moeite	dikke	
stoffen	en	meerdere	lagen	stof	onder	de	naaivoet	
kunt	leggen.

•	 Met	de	ingebouwde	draadinsteker	zit	de	draad	in	
een	handomdraai	in	de	naald.

•	 De	transporteurhendel	brengt	de	transporteur	
gemakkelijk	omlaag	voor	meanderen,	naaien	uit	de	
vrije	hand	en	knopen	aannaaien.

Inspirerende	innovatie:
•	 Eenvoudig	steken	selecteren	bespaart	tijd!	De	
steeklengte	en	-breedte	worden	automatisch	
ingesteld.	De	instellingen	kunnen	snel	worden	
aangepast	voor	specifieke	technieken	of	stoffen.

•	 De	handige	FIX-functie	stopt	onmiddellijk	met	
naaien	en	hecht	af	voor	stevige	zomen	en	een	
keurige	afwerking	bij	decoratieve	steken.

Gebruik decoratieve steken in uw favoriete 

kleuren voor deze prachtige tas!

Maak patchwork met 

voortreffelijke resultaten 

en applicaties met een 

prachtige afwerking! 

Laten we iets moois beginnen!



 

Patchwork op een andere manier! Op 

www.husqvarnaviking.com vindt u de 

instructies voor de naaiprojecten.

www.husqvarnaviking.com
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Bezoek uw HUSQVARNA VIKING® dealer: 

Meer voordelen
Harde bescHermkap voor uw 
naaimacHine:
•	 Schuif	de	beschermkap	op	uw	machine	

en	u	kunt	op	weg.		Het	netsnoer	en	het	
voetpedaal	passen	er	precies	in.

•	 Zo	is	uw	naaimachine	stofvrij	en	goed	
beschermd.

bijgeleverde HusQvarna viking® 
klik-klaar naaivoeten:
•	 De	accessoirekit	bevat	zes	HUSQVARNA	

VIKING®	naaivoeten,	spoeltjes,	een	schroe-
vendraaier,	een	tornmesje,	een	pakje	
naalden	en	een	quiltgeleider.

•	 Met	de	ingebouwde	accessoiredoos	zijn	
de	accessoires	altijd	onder	handbereik.

groot assortiment optionele 
HusQvarna viking® accessoires 
bescHikbaar:
Bezoek	voor	meer	informatie	uw	plaatselijke	
dealer	of	www.husqvarnaviking.com.

Ga lekker op pad met uw nieuwe H ICLASS ™100Q naaimachine! 

1.1.

Invisible Zipper Foot 412 68 70-45   
An invisible zipper is always inserted before stitching the garment seam. The Invisible Zipper Foot has two grooves underneath the foot to accommodate the zipper coils and hold them in place as you stitch.  

  

Interchangeable Dual Feed  920 21 90-96 
The Interchangeable Dual Feed Foot with changeable presser feet is designed to feed layers of fabric and/or batting evenly. It is perfect for quilting, sewing velvet,  stretch fabrics, imitation leathers and fabrics   need precise pattern matching.  

 
Changeable Quilters Guide Foot 
413 15 55-45 

 Use the Changeable Quilter’s Guide Foot when stitching in the ditch along a seam line. The foot has guidelines to make it easy to accurately turn corners for ¼ (6mm) or 1/8 (3mm) seams. 

Open Toe Free Motion Spring Foot 
413 03 76-46  

 
The Open Toe Free Motion Spring Foot gives clear visibility when doing free motion quilting or embroidery. Because of the open front, you can easily do stippling or follow a design in the fabric. The spring action keeps the fabric from lifting with the needle as the stitch is being formed 

which helps eliminate thread breakage with specialty or 
heavier threads. 

Mini Piping Foot     413 18 30-45

Insert package piping into seams and edges for a tailored finish. Cover cord with fabric for specialty piping. The clear view allows you to see the piping placement and see exactly where you are stitching and enables you to see the first row of stitching and adjust your needle position to 
stitch next to the original row. Straight stitch, length 2.5. 

 
Changeable 1/4” Guide Foot413 23 83-45 

 
Use the Changeable ¼” Guide Foot for straight stitch and hand look quilt stitch. The guide will help you keep ¼” (6mm) distance. 

 
  

Changeable Open Toe Foot  413 23 78-45

Use the Changeable Open Toe Foot when sewing Satin stitch applique, Taper stitches and Decorative stitches. The tunnel on the underside of the foot feeds smoothly and the open front gives greater visibility and a great overview of the stitches.
Quilter’s Presser Feet Kit  413 03 53-02

Content: Dual Feed Foot with Guide, Open Toe Stippling Foot, Clear 1/4” Piecing Foot with Guide.Everything you need to get started with quilting.
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   Optional presserfeet for  


