ONTWIKKEL UW IDEEËN NOG VERDER
Met de DESIGNER JADE™ 35 naai- en
borduurmachine kunt u kiezen uit de grootste
selectie optionele naaivoeten en borduurringen
om alles te maken
wat uw creatieve
hart u ingeeft!
Ontdek unieke
speciale technieken
om professionele
resultaten te behalen
- zowel met naaien
als met borduren.
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online!

Naaien en borduren voor een...

Creatief interieur,
door u ontworpen

MACHINEFUNCTIES

BORDUURFUNCTIES

NAAIFUNCTIES

OOK INBEGREPEN

• Automatische
draadspanning
• Automatische draadafsnijder
• 8 HUSQVARNA VIKING®
originele klik-klaar
naaivoeten
• Uniek ontworpen
accessoiredoos
• Snelheidsregeling
• Ingebouwde draadinsteker
• Grafisch display
• Tweelingnaaldbeveiliging
• Rechtstreeks opspoelen
vanaf de naald
• Meerdere talen
• LED-lampjes

• Groot borduurgebied
240 x 150 mm
• Hoge borduursnelheid
• 70 borduurmotieven
• 1 borduurlettertype in drie
verschillende formaten
• USB embroidery stick
• Borduurmotief rijgen
• Borduurmotief aanpassen
• Hoekcontrole
• Borduurmotief 90º roteren
• Door steken lopen
• Door kleurblokken lopen
• Verplaatsen

• Exclusieve SEWING
ADVISOR™ functie
• Groot naaioppervlak;
200 mm rechts van de naald
• 120 prachtige 7 mm brede
steken
• Eenstaps knoopsgaten
• 2 naailettertypes
• Steken programmeren
• Naaldstop boven/onder
• Start/stop-functie
• Transporteur verzinken
• Free motion bij alle steken
• Bovendraadsensor
• 29 naaldposities

• Embroidery Intro Software
voor PC
• DESIGNER™ Jewel Hoop
240x150mm

Ervaar de DESIGNER JADE™ 35 naai- en borduurmachine
bij uw HUSQVARNA VIKING® dealer.

Handige ingebouwde
opbergruimte!

Meer informatie over
de functies vindt u op
husqvarnaviking.com
Maak gebruik van goed advies bij
alles wat u doet! Alle instellingen
worden automatisch ingesteld
en weergegeven op het grafische
display.
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Ontworpen in Zweden - MADE FOR SEWERS, BY SEWERS™.

Voeg eenvoudig persoonlijke
accenten en accessoires toe

LAAT UW VERBEELDING DE VRIJE LOOP
De DESIGNER JADE™ 35 helpt u op weg met
70 bijgeleverde borduurmotieven plus een
borduurlettertype. Met de bijgeleverde Embroidery
Intro Software voor PC krijgt u nog meer
borduurmotieven en 10 speciaal gedigitaliseerde
lettertypes, plus de mogelijkheid om nieuwe
lettertypes te maken met de Quick Font Wizard.
U krijgt eindeloos veel mogelijkheden om uw
projecten een persoonlijk accent te geven!

Wilt u uw creativiteit een extra impuls geven? Gebruik dan de magie van
borduren! De DESIGNER JADE™ 35 naai- en borduurmachine is het ideale model
om al uw projecten een persoonlijk accent te geven. Met voordelen als de

En met het grote naaioppervlak van 200 mm kunt u
zelfs gemakkelijk en zonder moeite grote projecten
naaien, zoals quilts, woonaccessoires en kleding.

grootste naairuimte*, de hoogste borduursnelheid* en de SEWING ADVISOR™
functie kunt u uw creatieve ideeën gemakkelijk uitvoeren!
Kies uit alle decoratieve borduurmotieven,
lettertypes en 7 mm-steken om unieke
woonaccessoires te maken.
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*Vergeleken met de meeste andere borduurmachines uit deze prijsklasse.

UITGERUST VOOR EEN NIEUWE
LIFESTYLE
De DESIGNER JADE™ 35 naai- en
borduurmachine heeft een uniek en slim
design. De Embroidery Intro Software voor
PC is bij uw machine inbegrepen zodat
u uw inspiratie echt tot uitdrukking kunt
brengen. Zodra u uw handen op deze
machine weet te leggen, kunt u al uw
ideeën uitvoeren!
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Met de bijgeleverde software
voor PC kunt u uw volgende
borduurmotief samenstellen
terwijl uw machine borduurt!
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AUTOMATISCHE INSTELLINGEN
VOOR VERTROUWEN EN GEMAK
De DESIGNER JADE™ 35 naai- en
borduurmachine heeft automatische
instellingen en ingebouwde assistentie.
Kies een steek en uw stof - de spanning,
steeklengte en steekbreedte worden
automatisch voor u ingesteld.
De juiste naaivoet en naald
worden direct op het
scherm aanbevolen! Er is
zelfs een automatische
draadafsnijder - u drukt
op de toets en uw
bovendraad wordt naar
achteren getrokken en
afgesneden.
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