NÄET KAIKKI NÄMÄ
OMPELUTYÖT
NETISSÄ!
• Kotoisat tyynyt

Oma tilani
Omat makuni

• Sateenkaari-lampunvarjostin
• Kuppikakku, 3D-seinävaate
• Tupsunauhaverhot
• Koristeltu paita
www.husqvarnaviking.com/jade20

Luovaa elämää

UUDEN AJAN ELÄMÄÄ JA TYYLIÄ

Suunniteltu Ruotsissa

OMPELUOMINAISUUDET

KONEEN OMINAISUUDET

• 200 mm:n ompelutila

• Ainutlaatuisesti muotoiltu
TARVIKELAATIKKO

• Start/stop-toiminto
• Ompeluopas
• 82 kaunista 7 mm ommelta
• Kattava valikoima lisätarvikkeita
• Neulastop ylös/alas
• Paininjalkasuosituspainike
• Yksivaiheiset napinlävet
• Nopeudensäätö

• 7 HUSQVARNA VIKING®
-pikakiinnitettävää paininjalkaa
• Kiinteä langoitin
• Katso paininjalkasuositus
• Puolaus neulan kautta
• LED-valot
• LED-näyttö

Näppärä sisäänrakennettu
tarvikelokero!

• Syöttäjän lasku
• Vapaaompelu kaikilla ompeleilla
• Peilikuva sivuttain
• 29 neulan asemaa
• Säädettävä paininjalan puristus

Ominaisuudet on esitelty tarkemmin
osoitteessa husqvarnaviking.com/jade20

Käy tutustumassa JADE™ 20 -ompelukoneeseen lähimmän
HUSQVARNA VIKING® -jälleenmyyjän luona.

w w w .h u s q v a r n a v i k i n g . c o m

Paininjalkojen vaihto sujuu yhdellä
napsautuksella.

4710225-11 VIKING, JADE, KEEPING THE WORLD SEWING & design ja MADE FOR SEWERS, BY SEWERS ovat Singer Sourcing Limited LLC:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. HUSQVARNA ja “kruunu-H” ovat Husqvarna AB:n tavaramerkkejä. © 2016 Singer Sourcing Limited LLC tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki
tiedot pitävät paikkansa julkaisuhetkellä. Painettu Saksassa ympäristöä säästävälle paperille.

JADE™ 20 -ompelukoneessa on linjakas ja moderni
muotoilu. Kaikille tarvikkeille on kätevä säilytystila
kolmessa kiinteässä lokerikossa. Se on kaunis joka
suunnasta katsottuna.

MINÄ OSASIN, JA SINÄKIN OSAAT!
JADE™ 20 -ompelukone sopii mainiosti aloitettavalle ompelun
harrastajalle. Ompeluopas sijaitsee kätevästi kannessa. Etsin
vain kangastyypin ja ompelutekniikan, ja Ompeluopas kertoo
sopivan ompeleen ja säädöt, joilla paras ompelutulos on taattu.
Ompeluoppaan avulla uskallan ommella kaikenlaisia kankaita.

LEVITÄN SIIPENI

Luo tila, joka ilmentää juuri sinua!
Kun muutin pieneen yksiööni, halusin luoda kodin, jossa oma persoonallisuuteni näkyy.
Onneksi löysin ompelukoneen, jolla voin toteuttaa unelmani! JADE™ 20 -ompelukone auttaa
minua muuttamaan ideani värikkäiksi luomuksiksi. Ompeluoppaasta näen, millaisia säätöjä
tarvitaan eri tekniikoita varten – hieno ominaisuus aloittelevalle harrastajalle. Ompelutila on

Ompeleminen on ihanaa! Voit toteuttaa ideani
kankaiden, värien ja kuvioiden avulla, jolloin
kotini ilmentää omaa persoonallisuuttani. Eri
ompeleissa ja teknikoissa tarvitaan erilaisia
paininjalkoja. JADE™ 20:n mukana saat 7
erilaista paininjalkaa, joilla voi toteuttaa kaikki
perusompelutekniikat. Vetoketju, napinläpi ja
helmapäärme onnistuvat vaivattomasti.
HUSQVARNA VIKING® tarjoaa myös kattavan
valikoiman lisäpaininjalkoja ja muita tarvikkeita.
Voin laajentaa osaamistani ja taitojani ja opetella
tekemään, mitä ikinä haluan!

laaja, mikä helpottaa suurten kohteiden ompelua. Ompeleita on peräti 82, joten voin tehdä
kaikista ompelutöistäni uniikkeja.
TEE TAVALLISESTA KAUNISTA

TEE OMASTA TILASTA OMA KOTISI

82 hyöty- ja koristeommelta takaa loputtomat
koristelumahdollisuudet. Niiden avulla
teet uniikin ilmeen vaatteisiin, pyyhkeisiin,
tyynyihin ja kaikkiin ompelutöihisi.

200 mm:n ompelutilan ansiosta suuriakin ompelukohteita,
kuten tilkkutöitä, kodintekstiileitä ja vaatteita on helppo
käsitellä. Siitä oli paljon hyötyä, kun kiinnitin verhoon
tupsunauhaa ja ompelin kuppikakkuseinävaatteen.
Niiden avulla muutin tämän pikkuisen asunnon
suloiseksi kodiksi.

Start/stop-toiminto takaa tasaisen ompelunopeuden. Tärkeä ominaisuus, kun teet
koristeompeleita, jotka vaativat tasaisen
nopeuden. Voit säätää nopeuden haluamallesi tasolle.

Saatavana on myös lisätaso.

