
Na stroji Emerald si ušijete 
nádherné pásky 
z nádherných látek.

Volně si pošijte celý kus oděvu.
S Emeraldem jsou snadné i aplikace
s nezačištěným okrajem.

Ozdobte si svůj výtvor krajkou 
z úzkého entlovacího stehu. 
S Emeraldem je to snadné. 

Ozdobné stehy
dodají Vašim
nápadům pohodu.
Emerald jich 
má na výběr 
celou řadu.

...se stroji Emerald 
od Husqvarna Viking

Módní 
šití...

EMERALD 122EMERALD 118EMERALD 116



V·ö prodejce:

www.husqvarnaviking.com

PŘÍTLAČNÉ PATKY

Emerald 118 a 116:
Základní patka A, Patka pro
ozdobné šití B, Patka pro knoflíkové
dírky,
Nastavitelná patka pro slepý steh,
Zipová patka E, Nepřilnavá klouzavá
patka H, Lemovací patka J,
Okrajové/quiltovací vodítko,
Automatická patka pro knoflíkové
dírky.
Emerald 122 má kromě toho navíc
průhlednou patku B,
patku 1/4" pro patchwork
a řasící patku.

POTŘEBUJETE RADU?
SÁHNĚTE PO SVÉM
PRŮVODCI ŠITÍM!

Váš Emerald má
jednoduchého Průvodce
šitím, který Vám pomůže se
správným
nastavením.Vytáhněte jej ze
základny stroje.

ŠVÉDSKY DESIGN - Šicí stroje Emerald švédské konstrukce jsou pevné
a spolehlivé i krásné. 

DOKONALÉ STEHY A KNOFLÍKOVÉ DÍRKY - Když dostanete touhu
si něco ušít, očekáváte, že to bude snadné a výsledky budou krásné. Proto má
každý Emerald užitečného Průvodce šitím. Průvodce Vám doporučí ke každé
látce a technice šití správnou přítlačnou patku, délku a šířku stehu, napětí niti
a přítlak patky. Emerald 122 má 80 stehových funkcí pro Vaší tvůrčí volnost,
118 má 70 stehových funkcí a 116 má 60 stehových funkcí. Každý Emerald
nabízí základní, ozdobné a stretchové stehy a k tomu knoflíkovou dírku
v jediném kroku. Délku i šířku stehu si můžete nastavit.

ŠIROKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ - Šicí stroje Emerald se dodávají se
schránkou na příslušenství šikovně upevněnou na volném rameni, v níž najdete
tři cívky na spodní nit, šroubovák, páráček, sadu jehel, quiltovací vodítko a další.
Emerald 118 a 116 mají osm nacvakávacích patek. Emerald 122 má navíc tři
další patky: průhlednou patku pro přesné šití ozdobných stehů, 1/4 palcovou
patku pro patchwork a řasící patku pro řasení a plisování! K dispozici je velké
množství příslušenství Husqvarna Viking mimo základní příslušenství, umožňující
široké uplatnění Vašich tvůrčích schopností.

Série šicích strojů Husqvarna Viking Emerald představuje ideální řadu strojů pro všechny druhy šití; od jedinečných oděvů až k záclonám
stejným, jaké jste viděli v časopise. Emerald: modely 122, 118 a 116, mají celou řadu praktických funkcí, které si oblíbíte; například vestavěný
navlékač jehly, šikovného Průvodce šitím, pevný kryt pro skladování a nepřekonatelné šití knoflíkové dírky v jediném kroku. A co víc,
stroje Husqvarna Viking Emerald jsou vybaveny elektronikou zajišťující trvale nejvyšší výkon stroje při průniku jehly látkou. Emerald 122
a Emerald 118 mají plynulé ovládání maximální rychlosti šití, a kromě toho si můžete vybrat, zda jehla po zastavení stroje skončí v látce
nebo v horní poloze. Emerald splní všechny Vaše potřeby a přinese Vám dlouhé roky spokojeného šití!

EMERALD 122 nabízí 22 stehů.

EMERALD 118 nabízí 18 stehů.

EMERALD 116 nabízí 16 stehů.

1. Rovný steh 2. Entlovací steh 3. Trojrozpichový entlovací steh 4. Slepý
steh na pružné látky 5. Slepý steh na tkaniny 6. Mušličkový lem 7. Pružný
krycí steh 8. Můstkový steh 9. Saténový steh 10. Lasturový steh
11. Diamantový saténový steh 12. Elastický rovný steh 13. Zpevněný
entlovací steh/ric rac 14. Elastický/Smocking 15. Ozdobný steh
16. Overlockový steh 17. Šev/začištění 18. Flatlock 19. Péřový steh
20. Ozdobný steh 21. Ozdobný steh 22. Ozdobný steh Plus: Knoflíková
dírka v jediném kroku

EMERALD 116, 118, 122
Nastavitelná délka a šířka stehu • Šířka stehu až 5 mm • Délka
stehu až 4 mm • Rotační chapač • Elektroniky řízený vpich jehly
do látky • Knoflíková dírka v jediném kroku • Vestavěný navlékač
niti • Průvodce šitím • Nastavitelný přítlak patky • Odřezávač
niti • Nacvakávací přítlačná patka • Vestavěné pravítko •
Zasouvací zoubky podavače • Tvrdý kryt • Vestavěné držadlo
pro přenášení • Sada příslušenství s cívkami, šroubovákem,
páráčkem, sadou jehel, 8 patkami a quiltovacím vodítkem
EMERALD 118, 122
Horní/spodní poloha jehly při zastavení • Plynulá regulace
maximální rychlosti šití • Elektronické řízení rychlosti šití
EMERALD 116
60 stehových funkcí /16 stehů
EMERALD 118
70 stehových funkcí /18 stehů
EMERALD 122
80 stehových funkcí /22 stehů • + 3 patky (patchwork, řasící,
průhledná)

VŠE JENOM PODLE VÁS. UŠITO NA STROJI EMERALD.


