Stijlvol
naaien

met de EMERALD™ van
HUSQVARNA VIKING®

EMERALD™ 116

EMERALD™ 118

Creatief, veelzijdig en eenvoudig te bedienen
De HUSQVARNA VIKING® EMERALD™ serie bestaat uit

ZWEEDS ONTWERP

drie fantastische naaimachines die geschikt zijn voor alle

De EMERALD™ naaimachines zijn ontworpen in Zweden. Ze zijn
krachtig, betrouwbaar en ergonomisch vormgegeven zodat ze ook
nog eens heel eenvoudig te bedienen zijn.

soorten naaiwerk; van prachtige galajurken tot en met
gordijnen zoals u deze ziet in glossy woonbladen.
De EMERALD™ 118 en 116 zijn voorzien van diverse
praktische eigenschappen waardoor ze onweerstaanbaar
zijn, zoals een ingebouwde draadinsteker, een handige
stekengids, een één-staps knoopsgat dat u moeiteloos
naait en een harde kunststof beschermkap.
De EMERALD™s zijn elektronische naaimachines
die tijdens het naaien volledige naaldkracht geven. De
EMERALD™ 118 hebben een regelbare naaisnelheid
en de mogelijkheid om te kiezen of de naald omhoog of
omlaag in de stof moet staan wanneer u stopt met naaien.
Kies de EMERALD™ die het beste bij uw naaiwensen
past en geniet van jarenlang naaiplezier!

PERFECTE STEKEN EN KNOOPSGATEN
Wanneer u iets moois wilt maken, wilt u ook perfecte resul taten
zien met zo min mogelijk technische obstakels. Daarom heeft de
EMERALD™ een handige, ingebouwde stekengids. De gids geeft
advies over de juiste naaivoet, de steeklengte en –breedte, de draadspanning en de persvoetdruk voor verschillende stoffen en technieken.
De 118 heeft 18 steken en de 116 heeft er 16 – waaronder nuttige
steken, siersteken en stretchsteken, evenals een één-staps knoopsgat.
De steeklengte en steekbreedte kunnen worden ingesteld.

EEN RUIME KEUZE AAN ACCESSOIRES
De EMERALD™ wordt geleverd met een accessoiresdoos die handig
op de vrije arm is geplaatst, inclusief drie spoeltjes, een schroevendraaier, een tornmesje, een set naalden, een quiltgeleider en nog veel meer.
De EMERALD™ 118 en 116 hebben ieder 8 verschillende klik-klaar
naaivoeten.
Er is ook een groot scala aan extra HUSQVARNA VIKING®
accessoires verkrijgbaar, dus uw EMERALD™ kan in hetzelfde tempo
groeien als uw naaivaardigheden en ambities!

U hoeft geen geoefende
naaister te zijn om creatief te
kunnen naaien. Deze charmante
combinatie lijkt haute couture,
maar is gemaakt met een aantal eenvoudige basistechnieken.
Stijlvol naaien! De japon, de
sjaal en de handtas zijn helemaal
zelfgemaakt, maar als u het
simpel wilt houden, kunt u ook
gekochte kledingstukken versieren.

Siersteken uit de vrije hand,
applicaties met onafgewerkte
randen; uw EMERALD™ naait het
moeiteloos.

Trendy organza ruches; uw
EMERALD™ naait ze in een
handomdraai.

Naai met uw EMERALD™ prachtige
ceintuurs van schitterende stoffen.

Wees creatief en gebruik
mooie siersteken. Uw
EMERALD™ biedt u een
ruime keuze.

Verwerk kant in uw creaties en naai het vast
met een smalle zigzagsteek. Zeer eenvoudig
met uw EMERALD™.

Naai-instructies en de mal voor de sjaal en de handtas kunnen worden gedownload van www.husqvarnaviking.com

Naaivoetjes
EMERALD™ 118 en 116:
Naaivoet A, naaivoet B, knoopsgatenvoet C, verstelbare blindzoomvoet, ritsvoet E, glijvoet H,
overlockvoet J, kant-/quiltgeleider,
één-staps knoopsgatenvoet.

Advies nodig?
Kijk op de
stekengids!
Uw EMERALD™ heeft
een handige stekengids die
u helpt met de juiste instellingen. U schuift hem heel eenvoudig onder de naaimachine
vandaan.

EMERALD™ 118 heeft 18 steken
EMERALD™ 116 heeft 16 steken
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1. Rechte steek 2. Zigzagsteek 3. Genaaide zigzagsteek 4. Blindzoomsteek voor geweven stoffen
5. Blindzoomsteek 6. Semi-overlocksteek 7. Tricotsteek 8. Fagotingsteek 9. Cordonsteek
10. Versterkte rechte steek 11. Versterkte zigzagsteek 12. Rimpelsteek/Smoksteek
13. Siersteek 14. Overlocksteek 15. Naaien/afwerken 16. Gesloten overlocksteek
17. Veersteek 18. Siersteek Plus: een één-staps knoopsgat.

EMERALD™ ™ 116

EMERALD™ ™ 118

16 steken

18 steken

Instelbare steeklengte en -breedte

Instelbare steeklengte en -breedte

Steekbreedte tot 5 mm

Steekbreedte tot 5 mm

Steeklengte tot 4 mm

Steeklengte tot 4 mm

Klik-klaar naaivoetjes

Klik-klaar naaivoetjes

Ingebouwd handvat

Ingebouwd handvat

Regelbare persvoetdruk

Regelbare persvoetdruk

Draadafsnijder

Draadafsnijder

Eén-staps knoopsgat

Eén-staps knoopsgat

Ingebouwde draadinsteker

Ingebouwde draadinsteker

Liniaal op voorkant machine

Liniaal op voorkant machine

Stekengids

Stekengids

Harde kunststof beschermkap

Harde kunststof beschermkap

Verzinkbare transporteur

Verzinkbare transporteur

Roterend grijpersysteem

Roterend grijpersysteem

Accessoiresdoos met spoeltjes,
schroevendraaier, tornmesje,
set naalden, 8 naaivoeten en een
quiltgeleider.

Naaldstop omhoog/omlaag
Elektronische regeling naaisnelheid
Accessoiresdoos met spoeltjes,
schroevendraaier, tornmesje,
set naalden, 8 naaivoeten en een
quiltgeleider.

Bezoek uw HUSQVARNA VIKING® dealer voor meer informatie!

www.husqvarnaviking.com
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