Ga van

goed naar
perfect naaien

I n g e b o u w d e a s s i s t e n t i e wa n n e e r u dat n o d i g h e e f t

“

Een bezige bij

Ik ben Sophie, een drukke moeder van twee
kinderen met een ellenlange to-do-lijst.
Voor mij is iedere dag dat ik kan naaien
een goede dag.

Ik ben opgegroeid met een kast vol jurken die mijn oma voor mij maakte.
Mijn creativiteit werd aangewakkerd toen ik mijn oma's
geliefde HUSQVARNA VIKING® naaimachine mocht lenen.
Zij leerde me de basis en ik begon
creaties te maken met haar stofjes.
Voordat mijn oma overleed, gaf ze mij haar naaimachine en de opalen

”

oorbellen die ze zolang ik me kan herinneren iedere dag had gedragen.
Wat een waardevolle herinneringen.

Ik kreeg een lach van oor tot oor toen ik de HUSQVARNA VIKING® OPAL™
naaimachine in de winkel zag staan! Ik ben zo blij dat ik mijn
dochters nu daarop kan leren naaien.

ingebouwde ASSISTENT die u helpt om fantastische
naairesultaten te behalen
Als u op een mechanische machine naait of een ouder computergestuurd model gebruikt, loopt u de voordelen van de
moderne technologie mis. Onze OPAL™ computergestuurde naaimachines zijn extra efficiënt met hun uitgebreide ingebouwde
assistentie om de manier waarop u naait te verbeteren! Laat uw Husqvarna Viking® OPAL™ naaimachine zich concentreren
op het leveren van de beste resultaten terwijl u zich ontspant en geniet van de leuke aspecten van het naaien!

Moderne innovatie
• Het is eenvoudig navigeren over het touchscreen, waarop al uw instellingen te zien zijn.*
• De automatische draadafsnijder is een ware tijdbesparing. De boven- en onderdraad worden
automatisch afgesneden.*
• De spoeldraadsensor waarschuwt als de onderdraad bijna op is.*  
• De elektronische zelfregelende draadspanning stelt automatisch de beste spanning in voor al uw
naaitechnieken en stoffen. *

Royale ruimte
• Het royale naaioppervlak van 200 mm en de lange arm maken het eenvoudig om grote projecten
te naaien.
• Er zijn 4 ingebouwde lettertypes (3 op de Opal™ 650 naaimachine) voor het maken van persoonlijke
accenten, labels en teksten voor uw naaiprojecten.
• Programmeer persoonlijke steekinstellingen en sla ze op in het menu "Mijn steken".
• Tot 200 prachtige steken voor eindeloos veel creatieve mogelijkheden inclusief een steekbreedte
van 7 mm.
• Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten (Perfectly Balanced Buttonholes - PBB). De exclusieve
eenstaps-knoopsgatsensorvoet naait automatisch steeds opnieuw perfecte eenstaps-knoopsgaten.

Gebruiksvriendelijk gemak
•
•
•
•

De Exclusive SEWING ADVISOR® functie optimaliseert uw naaiprestaties met automatische instellingen.
3 LED-lampjes verminderen de schaduwen tijdens het naaien.
Met de ingebouwde draadinsteker zit de draad in een handomdraai in de naald.
Het knopenaanzetprogramma betekent dat knopen eenvoudig door de machine worden aangezet!
* HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670 machine.

www.husqvarnaviking.com
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Sophie's keuken
Er zijn zoveel dingen te naaien die
u kunt gebruiken in uw keuken of
die u cadeau kunt doen: schorten,
onderleggers, theemutsen, placemats,
handdoeken, gordijnen, ovenhandschoenen, hoezen voor
huishoudelijke apparaten, enz.  
Ga naar onze website
www.husqvarnaviking.com
voor inspiratie!

MINDER TIJD EN MOEITE - MEER
PLEZIER
Neem wat goede raad aan van uw
naaimachine! U voert gewoon het type stof
en de naaitechniek in en de Exclusive
SEWING ADVISOR® functie stelt de
machine onmiddellijk voor u in. De
functie selecteert de beste steek,
steekbreedte, steeklengte en naaisnelheid en
geeft aanbevelingen voor andere instellingen.
De HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670 stelt ook
de beste draadspanning voor u in, terwijl deze
op de OPAL™ 650 wordt aanbevolen. Net alsof u
een ingebouwde assistent heeft!
Groot grafisch display
De OPAL™ naaimachines hebben een grafisch display. Druk op de selectietoetsen op het
touchscreen of loop door de steken met de navigatiepijlen. Alles wat u moet weten, staat
op het verlichte grote grafische display. De OPAL™ 670 heeft ook een gebruiksvriendelijk touchscreen. Al uw instellingen, inclusief de Exclusive SEWING ADVISOR® functie,
zijn toegankelijk. U kunt over het scherm navigeren met de stylus of met uw vingertop.
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“"Naai
alle stress
weg!"

HOOGWAARDIGE STEKEN, TOT 7 MM BREED, VOOR IEDERE TECHNIEK
Geniet van 200 steken, tot 7 mm breed, op de OPAL™ 670 naaimachine en 160 steken op de
OPAL™ 650 - inclusief nuttige steken, quilt-, cordon-, nostalgische en decoratieve steken en
ingebouwde knoopsgaten. De 670 heeft 4 naailettertypes (3 op de Opal™ 650 naaimachine).
Alle steken staan aan de binnenkant van de bovenklep.

www.husqvarnaviking.com
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Deze rode jurk met witte stippen heeft prachtige details, zoals een
mooie rij knoopjes en contrasterende passepoils.
~6~

PERFECTE KNOOPSGATEN
Het kan zeer lastig zijn om een rechte
rij knoopsgaten te maken, maar niet
met een OPAL™ naaimachine! Het
perfect uitgebalanceerde knoopsgatensysteem naait beide zijden van het
knoopsgat in dezelfde richting voor
perfect gelijkmatig uitgebalanceerde
knoopsgaten. Er zijn zelfs zeven
knoopsgatstijlen waar u uit kunt
kiezen. De Exclusive SEWING
ADVISOR® functie selecteert het beste
knoopsgat voor uw stoftype en
-gewicht.

www.husqvarnaviking.com

Sophie's
woonkamer
Een beetje fantasie is perfect voor in
de woonkamer. En er is niets mooiers
dan uw kinderen met elkaar te zien
spelen in kleren die u speciaal voor
hen heeft gemaakt.
De instructies voor het maken van het
OPAL™ Scotty Dog kussen staat op
www.husqvarnaviking.com.

Dit vrolijk gekleurde Scotty Dog kussen is gemaakt van lapjes
stof die zijn overgebleven van andere projecten.

Met de automatische draadafsnijder op
de HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670
naaimachine worden met één druk
op een toets de boven- en onderdraad
afgesneden en worden de draaduiteinden naar de onderkant van de stof
getrokken. Perfecte assistentie bij het
naaien van een rij knoopsgaten!

"Als u naait
kunt u van uw
huis echt
een thuis maken"

www.husqvarnaviking.com
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Sophie's
slaapkamer
Quilts geven een kamer zoveel
uitstraling - ieder huis zou er
minstens één moeten hebben!
Ze zijn perfect om u lekker warm
te houden op koude avonden.
De instructies voor het maken van
de meerkleurige quilt vindt u op
www.husqvarnaviking.com.

"Een gezin is
een lappendeken
van liefde"
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Het persoonlijke quiltlabel is
gemaakt met een van de
ingebouwde naailettertypes.
U kunt persoonlijke steekinstellingen programmeren
en opslaan in het menu
"Mijn steken".

De onderdraadsensor op de HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670
stopt het naaien en waarschuwt u wanneer de onderdraad
bijna op is. Fantastische assistentie wanneer u dat nodig heeft!

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 ongeveer 200 mm
groot. Perfect voor quilts en andere grote naaiprojecten!  

www.husqvarnaviking.com
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De leuke zwarte jurk met witte stippen is gemaakt van elastisch materiaal. De droom van alle meisjes!

"Veel naaiplezier!"

"Zo veel stof,
zo weinig tijd!"

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.

HUSQVARNA VIKING®
biedt een uitgebreid assortiment accessoires die uw naaiwerk sneller, eenvoudiger en
professioneler maken. U vindt
ze allemaal in de Gebruiksaanwijzing Accessoires op
www.husqvarnaviking.com!

SSO
AC C E
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Gestreepte tas met strik
Deze chique tas komt altijd van pas: om naar kantoor
te gaan, voor naar het strand of bij het winkelen.
Maak de tas van stof met sterk contrasterende strepen
voor een trendy stijl en draai de strepen in
verschillende richtingen. Maak de tas nog persoonlijker
met een uniek ontworpen label.
De tas is ongeveer 38 x 36 cm groot.
Benodigdheden
• Gestreepte stof voor de tas en de strik
50 cm x 145 cm
• Stof voor de voering
• Stukjes stof voor het label
• Stevige stroken canvas voor de
schouderbanden
• Naaigaren
De stof snijden
Een naadtoeslag van 1 cm is inbegrepen bij
alle maten
Zwart-wit gestreepte stof
Tas:
• 1 stuk van 40 x 90 cm
Strik:
• 1 stuk van 30 x 27 cm
• 1 stuk van 9 x 15 cm
• 1 stuk van 40 x 18 cm
Voering:
• 2 stukken van 40 x 6 cm
(voor de bovenkant van de voering)
Voeringstof
• 1 stuk van 40 x 72 cm voeringstof
Label
• Stukjes stof in bijpassende kleuren.

U vindt de volledige naai-instructies op
www.husqvarnaviking.com

Kom bij de HUSQVARNA VIKING® familie!
Sinds 1872 staat HUSQVARNA VIKING® al in de voorste gelederen van het innovatief naaien.
Het is altijd al ons doel geweest om naaiplezier 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!

www.husqvarnaviking.com
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Exclusive Sewing Advisor®
Displaytype
Stekenselectie
Nuttige en decoratieve steken
Knoopsgatstijlen
Programmeerbare lettertypes
Alle steken (inclusief steken, letters, tekens, enz)
Menu Mijn steken
Automatische draadafsnijder
Elektronische zelfregelende draadspanning
Verlichtingssysteem
Naaifuncties:
Naaldposities
Inclusief klik-klaar naaivoeten
Exclusieve eenstaps-knoopsgatsensorvoet
Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten (Perfectly Balanced
Buttonholes - PBB)
Knopenaanzetprogramma
Automatische tapering
Pictogramfunctie
Onderdraadsensor
Verticaal spiegelen
Horizontaal spiegelen
Steek aanpassen; lengte, breedte
Steekbreedte
Tweelingnaaldbeveiliging en steekbreedtebeveiliging
Fix functie
Stop functie
Naaldstop boven/onder
Elektronische snelheidsregeling
Tijdelijk en permanent achteruitnaaien
Start/Stop functie (naaien zonder het voetpedaal)
Steken op ware grootte op het scherm

HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 650

Ja
Ja
Monochroom touchscreen van 64 x 48 mm Monochroom grafisch display van 64 x 48 mm
Touchscreen
Selectie met functietoetsen
200
160
7 + oogje + knopenaanzetprogramma
7 + oogje + knopenaanzetprogramma
4: Brush Line, Block, Cyrillic, Hiragana

3: Block, Cyrillic, Hiragana

557

420

8 permanente geheugens,
160 steken in totaal
Ja

4 permanente geheugens,
80 steken in totaal
–

Ja
LED-lampjes x 3

–
LED-lampjes x 3

29
6
Ja
Ja

29
6
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
7 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
5 snelheden
Ja
Ja
Ja

Ja
–
–
–
–
Ja
Ja
7 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
5 snelheden
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
200 mm
40 mm aan beide zijden van de naald
Ja
12
Ja
2
3
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
200 mm
40 mm aan beide zijden van de naald
Ja
12
Ja
2
3
Ja
Ja
Ja

Meer functies:
Ingebouwde draadinsteker
Rechtstreeks opspoelen vanaf de naald
Automatisch onderdraad ophalen
Elektronische naaldkracht
Groot naaioppervlak
Verlengde dubbele steekplaat-geleidelijnen
Set menu
Talen
Opschuifbare accessoiredoos
Ingebouwde garenpennen
Draadafsnijders
Roterende grijper die niet vastloopt, permanent gesmeerd
Harde beschermkap
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden

Bezoek uw dichtstbijzijnde HUSQVARNA VIKING® dealer of www.husqvarnaviking.com
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Belangrijkste functies:

HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 670

