
KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard 
IEC/EN 60335-2-28.

Nätanslutning
Den här symaskinen får endast användas med den spänning som anges på märkplåten.

Säkerhetsföreskrifter
• Låt aldrig någon använda symaskinen som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen 

används av eller i närheten av barn.

• Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.

• Koppla alltid ur symaskinen från elnätet när du inte använder den och innan du rengör den.

• Stäng av symaskinen (”0”) varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel 
trä nålen, byta nål, ta upp undertråden eller byta pressarfot.

• Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickproppen skadas.

• Se upp för rörliga delar. Var speciellt uppmärksam på symaskinsnålen.

• Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. 
Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här 
bruksanvisningen.

• Dra alltid ur elsladden innan du byter lampa. Sätt alltid i en ny lampa av samma typ (volt 
och watt).

v.
 1

.0

Observera följande! Denna produkt måste återvinnas 
enligt nationell lagstiftning gällande elektronik/
elektroniska produkter. Vid tveksamheter var vänlig 
kontakta din återförsäljare för rådgivning.
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Översikt framsida
1.  Lucka
2.  Trådtilldragare
3.  Trådspänning
4.  För-trådspänningsbricka
5.  Knapp Mönsteromstart
6.  Knapp Nålstopp upp/ner
7.  Knapp STOP
8.  Knapp Syhastighet - öka
9.  Knapp FIX
10. Knapp Syhastighet - minska
11. Knapp Backmatning
12. Knapp Start/Stopp
13. Uttag för knapphålsmätare
14. Belysning
15. Nålträdare
16. Nålstång
17. Pressarfot
18. Friarm
19. Spollucka
20. Bottenplatta
21. Ratt för matarnedsänkning
22. Pressarfotsstång och pressarfotsfäste

23. Nålklämskruv
24. Knapp Pressarfot ner
25. Knapp Pressarfot vändläge
26. Knapp Pressarfot upp/extra lyft
27. Knapp Trådklipp
28.  Trådspänning för spolning 
29. Justerbar trådrullepinne
30. Trådrullebrickor
31. Trådledare för spolning
32. Extra trådrullepinne
33. Spolaxel
34. Spolstopp
35. Trådkniv för spolning
36. Handhjul
37. Touch Screen (display och d-Card-

 område)
38. Anslutning för d-Card 
39. Öppning för d-Card
40. Knapp för utmatning av d-Card 
41.  Huvudströmbrytare, elanslutning och 

  fotreglage
42. Linjal (tum, centimeter och millimeter)

Lär dig Quilt Designer II
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  Vissa tyger har stora mängder överskottsfärg som kan orsaka missfärgning av andra tyger men också 
av din symaskin. Den här typen av missfärgning kan vara svår eller rent av omöjlig att få bort.

  Fleece- och denimtyger, framför allt i rött och blått, har ofta mycket överskottsfärg.

  Om du misstänker att ditt tyg/plagg innehåller stora mängder överskottsfärg, tvätta det alltid innan du 
syr eller broderar på det för att undvika missfärgning.

Baksida
43. Handtag

44. Trådkniv

45. Nålträdare

46. Uttag för broderenhet

Tillbehörsask
47. Förlängningsbricka

48. Utrymme för övriga tillbehör

49. Fack för pressarfötter

50. Fack för spolar

51. Fack för nålar

Uppackning
1. Ställ maskinen på arbetsbordet, tag bort 

emballaget och lyft av huven.

2. Tag bort emballagets sidstycken, fot reg la get och 
till sist skyddsplasten.

3. Maskinen levereras med tillbehörspåse och 
nät sladd. 

4. Torka ren maskinen, speciellt runt nål och 
stygn plåt.



Lär dig Quilt Designer II

6

3. 1. 2.

Anslutning
Bland tillbehören fi nner du nätsladden. På 
maskinens undersida fi nns information om 
nät spän ning (V) och frekvens (Hz).

Innan du ansluter fotpedalen, kontrollera att den är av typen ”FR4” 
(se undersidan på fotpedalen).

1. Drag ut sladden från fotreglaget. Anslut kon tak ten 
i det främre uttaget nedtill på ma ski nens högra 
sida.

2. Anslut nätsladden i det bakre uttaget.

3. När du ställer huvudströmbrytaren på ON kopplas 
både maskin och belysning in.

Nedpackning
1. Stäng av maskinen genom att ställa strömbrytaren 

på OFF.

2. Drag ur nätsladden, först från vägguttaget och 
sedan från ma ski nen.

3. Linda sladden runt handen och lägg sladden i 
facket på huvens baksida. Där fi nns också plats för 
in struk tions bo ken.

4. Koppla loss fotpedalens kabel från maskinen. 
Linda fotpedalens kabel runt handen och lägg den 
i facket i fotpedalen.

5. Kontrollera att alla tillbehör fi nns på plats i 
till be hörs as ken. Skjut på asken runt ma ski nens 
friarm.

6. Ställ fotreglaget, med undersidan mot maskinen, i 
skåran på tillbehörsasken på maskinens bak si da.
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Tillbehörsask / arbetsyta
I tillbehörsasken fi nns speciella fack för pres sar föt ter, 
spolar och nålar samt utrymme för övriga tillbehör. 
Förvara tillbehören i asken så att de alltid är 
lättåtkomliga.

Skjut på asken på maskinen för att få större 
arbetsyta. Drag asken till vänster förbi stoppläget och 
tag bort den om du vill använda friarmen.

Om du vill förlänga arbetsytan ytterligare, fi nns det 
en förlängningsbricka i locket på tillbehörsasken.

Tag bort tillbehörsasken från maskinen (se ovan).

1. Öppna det bakre locket på tillbehörsasken. Lossa 
förlängningsbrickan genom att skjuta den uppåt.

2. Placera förlängningsbrickan i nedsänkningarna på 
vänster sida av tillbehörsasken. 

3. Skjut tillbaka tillbehörsasken på maskinen.
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Trådrullepinnar
Quilt Designer II har två trådrullepinnar, en som går 
att justera till liggande eller stående läge samt en 
extra uppfällbar trådrullepinne. Trådrullepinnarna 
är anpassade för alla typer av trådrullar. Placera 
trådrullen på trådrullepinnen så att tråden hasplas av 
motsols.

Justerbar trådrullepinne
Trådrullepinnen är justerbar och kan användas i 
liggande läge (tråden hasplas av den stil la stå en de 
trådrullen) eller i stående läge (trådrullen roterar). På 
trådrullepinnen fi nns två trådrullebrickor, en stor (a) 
och en liten (b). Beroende på trådrullens storlek och 
trådrulle-pinnens position används brickorna olika. 
Använd liggande trådrullepinne för normal tråd och 
stående pinne när du använder stora trådrullar eller 
tråd med speciella egenskaper.

Liggande position
Med trådrullepinnen i liggande läge och vid söm nad 
med smala tråd rul lar, pla ce ras den stora brickan 
(a) under trådrullen. Den lilla brick an (b) placeras 
framför trådrullen. 

Använder du större tråd rul lar, pla ce ras den lilla 
brickan (b) under trådrullen och den stora brickan 
(a) framför trå drul len. 

Placera brickorna så att den konkava sidan pressas 
mot trådrullen. Det ska inte vara något mel lan rum 
mellan tråd rul le och bricka.

Stående position
För att sy med trådrullepinnen i stående läge, för 
du den mot dig. Vid stående trådrullepinne,  roterar 
trådrullen och tråden rullas av rullen. När du 
an vän der trådrullepinnen i stående läge, placerar 
du den stora brickan (a) samt en fi ltbricka under 
trådrullen. Detta är för att förhindra att tråden rullas 
av för fort. 

Extra trådrullepinne
Den extra trådrullepinnen används när man spolar 
tråd från en andra trådrulle eller när man syr med 
tvillingnål.

När du använder den extra trådrullepinnen, placera 
den stora brickan (a) samt en fi ltbricka under 
trådrullen.

Justerbar trådrullepinne

Extra trådrullepinne 

Normal/smal trådrulle

Stor trådrulle
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Trädning vid liggande trådrullepinne

Trädning av övertråden
När du trär övertråden, kontrollera att pressarfoten är 
upplyft och att nålen står i översta läget. Trädningen 
varierar beroende på vilken position trådrullepinnen 
har.

Liggande trådrullepinne
1. Fäll ut trådrullepinnen. Placera trådrullen på 

pinnen enligt instruktionerna på föregående 
sida (”Liggande position”). Placera trå drul len 
så att trå den hasp las av motsols. För tillbaka 
trådrullepinnen till lig gan de läge.

 Håll tråden nära trådrullen med höger hand. 
Använd vänster hand för att dra tråden i pilens 
riktning.

2. För tråden över förspänningsledaren (a) 
och under trådledaren (b). För tråden över 
tråd spän nings brick an (c).

3. Fortsätt trädningen i pilarnas riktning. För tråden 
från höger in i skåran på trådtilldragaren.

4. Drag tråden ner till sista trådledaren ovanför nålen.

Stående trådrullepinne
1. Fäll ut trådrullepinnen. Placera trådrullen på 

pinnen enligt instruktionerna på föregående sida 
(”Stående position”).

2. Träd maskinen enligt ovanstående instruktioner, 
men istället för att föra trå den över förspännings-
ledaren, för den direkt in i tråd le da ren (b).

Trädning vid stående trådrullepinne
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Nålträdare
Nålen måste vara i övre läget när nål trä da ren skall 
användas. Vi rekommenderar också att pres sar fo ten 
är sänkt.

1. Drag ned nålträdaren bakom nålen så långt det 
går.

2. För nålträdaren framåt tills metallfl änsarna täck er 
nå len. En liten krok går igenom nåls ögat.

3. Lägg tråden runt trådguiden (a) och under 
fl än sa rna fram för nålen så att tråden fångas på 
kro ken.

4. För nålträdaren försiktigt bakåt. Kroken drar tråden 
genom nålsögat och bildar en ögla bak om nå len. 
Drag ut öglan bakom nålen.

5. Drag tråden under pressarfoten och skär av den 
på trådkniven.

Anm: Du kan inte använda nålträdaren till sam mans med 
vingnål, tvillingnål, trillingnål eller knapphålsmätare (samt 
till vissa extra tillbehör). När nålen träds manuellt, träd 
tråden framifrån genom nålsögat. Det vita pressarfotsfästet 
gör det lätt att se nåls ögat.

Trädning för tvillingnål
1. Sätt i en tvillingnål, se sid 16 ”Byta nål”.

2. Använd en andra trådrulle eller spola upp den tråd 
du ska använda som övertråd på en spole.

3. Vänster nål (blå): Träd maskinen som 
beskrivits på sid 9 (”Stående position”) och 
kon trol le ra att tråden ligger mellan de inre 
trådspänningsbrickorna och innanför den sista 
trådledaren. Träd vänster nål.

4. Höger nål (röd): Fäll upp den extra 
trådrullepinnen. Placera en trådrullebricka och en 
fi ltbricka på pinnen.

5. Placera den andra trådrullen eller spolen på 
trådrullepinnen.

6. Träd maskinen som tidigare men den här tråden 
skall ligga mellan de yttre trådspänningsbrickorna 
och utanför sista trådledaren. Träd höger nål.
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b
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Spolning av undertråd
1. Sätt den tomma spolen på spolaxeln på mas-

kinens framsida. Vänd märket   utåt. För 
spolaxeln neråt. En pop-up meny på skär men 
visar att spol nings funk tio nen är ak ti ve rad. Använd 
endast Husqvarna Vikings gröna originalspolar. 

2. Placera den stora brickan och en fi ltbricka under 
trådrullen på den extra trådrullepinnen.

3. Drag tråden runt trådledaren (b), under (c) och 
sedan över den sista trådledaren (d).

4. Börja ovanifrån och linda tråden några varv runt 
spolen. Skär av tråden i trådkniven (e).

5. Trampa ner fotreglaget eller tryck  . När 
spolen är fylld stannar maskinen automatiskt. Tag 
loss spolen, skär av tråden (e) och för till ba ka 
spolaxeln uppåt.

Spolning från nålen
Kontrollera att pressarfot och nål är i övre 
läge. Använd endast Husqvarna Vikings gröna 
originalspolar.

Använd endast pressarfot av metall när du spolar via 
nålen!

För att spola, följ instruktionerna ovan (”Spolning 
av undertråd”). Skillnaden är att tråden förs upp 
från nålen, under pressarfoten och till höger över 
trådledaren (d).

Anm: Vi rekommenderar inte spolning genom nå len med 
specialtråd t.ex. transparent nylontråd eller 
andra elas tis ka trå dar. Se istället ”Spolning av undertråd”.

Trädning av undertråden

 Stäng av maskinen.

1. Tag bort spolluckan genom att dra den mot dig.

2. Lägg spolen i spolkorgen med märket   utåt 
och tråden till vänster om spolen. Drag tråden åt 
höger. Spolen roterar då motsols.

3. Lägg fi ngret på spolen för att förhindra att den 
roterar. Sträck tråden till höger och för den sedan 
till vänster in i tråd spän nings brick an (a) tills tråden 
klickar i läge.

4. Fortsätt trädning runt (b) och till höger om 
tråd kni ven (c). Lägg tillbaka luckan med linjerna 
framåt och skjut den på plats (1). Drag tråden åt 
vän ster så att den skärs av (2).

Spolning av undertråden med 
extra trådrullepinne

Spolning av undertråden via nålen
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Funktionsknappar
Mönsteromstart används för att börja sy 
den söm du valt från början. Använder du 
denna knapp behöver du inte göra om de 
inställningar du even tu ellt gjort.

STOP används för att avsluta en söm. 
Maskinen fäster tråden och stannar 
au to ma tiskt när en mönsterrapport är fär dig. 
Knappen tänds när STOP är aktiv. Tryck på 
STOP igen (knappen slocknar) eller välj en 
ny söm för att ta bort STOP. 
STOP-funktionen kan programmeras. Den 
kan också användas för broderier i en färg.

FIX används för att fästa stygn. Funktionen 
kopplas automatiskt in när du 
väljer en söm eller när trådklippet har 
an vänts. Knappen tänds när FIX kopplas in. 
Tryck på knappen igen för att ta bort FIX.

I början av sömmen syr maskinen några 
fäststygn och fortsätter sedan söm men. 
Tryck på FIX under sömnaden och 
ma ski nen syr några fäststygn för att sedan 
stanna automatiskt. FIX-funktionen kan 
programmeras.

Backmatning trycks in för att sy bakåt. 
Knap pen tänds när den trycks in. När 
du släpper knappen slocknar den och 
maskinen syr framåt. Längsta stygnlängd vid 
bak åt söm nad är 3 mm.

Innan du börjar sy kan du låsa maskinen 
i back mat nings lä ge genom att trycka på 
knappen två gånger i snabb följd. Knappen 
tänds och maskinen syr bakåt tills du trycker 
på knappen igen.

Nålstoppläge upp/ner används för att få nålen 
att stanna uppe el ler nere. In ställ ning av 
nålstoppläget i SET ändras på samma gång.

Tryck på +SPEED eller -SPEED för att öka 
eller minska syhastigheten. Om du använder 
knapparna när maskinen inte syr, syns en 
pop-up meny på skär men som visar den 
inställda has tig he ten. Menyn försvinner om 
du trycker på OK eller börjar sy. Du kan 
använda knap par na under sömnaden, men då 
visas ingen pop-up.

Alla sömmar i maskinen har en för in ställd 
syhastighet. När du väljer en söm, ställer 
ma ski nen automatiskt in lämplig hastighet.

START/STOP används för att starta eller 
stanna maskinen utan att använda fotreglaget. 
Tryck på START/STOP för att börja sy och 
tryck igen för att avsluta.

Trådklipp används för att klippa av över- och 
undertrådarna. Om knappen trycks in när 
maskinen inte syr, klipps trådarna i början av 
följande stygn. Om knappen trycks in under 
pågående sömnad, börjar STOP knappen 
blinka och trådarna klipps av i slutet av det 
nyss sydda stygnet. När trådarn är klippta, 
höjs pres sar fo ten och nålen till uppläge 
och FIX-funktionen aktiveras. Trådklipp-
funktionen kan programmeras.

Pressarfot lyft och extra lyft används när du 
vill höja pressarfoten och nålen. Tryck två 
gånger och pres sar fo ten höjs ytterligare för att 
lättare få in tjocka tyger under pressarfoten. 
Se sidan 13.

Pressarfot vändläge används för att förenkla 
placeringen av tyget. Tryck på knappen, 
pressarfoten sänks till vändläge. Du kan 
lättare vrida och/eller lägga tyger rätt. Se 
sidan 13.

Pressarfot ner används när du vill sänka 
pressarfoten helt. Maskinen håller fast tyget, 
redo att börja sy. Se sidan 13.
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Pressarfotstryck
När du väljer material och tjocklek i söm nads gui den, 
justeras pressarfotstrycket au to ma tiskt. Tack vare 
sensorsystemet känner pressarfoten av tygets, 
sömmarnas (eller broderiets) tjocklek. Därför syr 
Quilt Designer II alltid jämnt och mjukt över tyget.

Tryck   på displayen. Där ser du det in-ställda 
pressarfotstrycket för det valda ma te ri a let.

Du kan ändra pressarfotstrycket genom att trycka 
på   i  . Ju hö gre siffra desto 
hårdare pressarfotstryck.

Pressarfot upp/ner
Pressarfoten sänks automatiskt när du börjar sy. När 
du stannar med nålen nere i tyget, höjs pres sar fo ten 
automatiskt till vändläge.

Om du har valt nålstoppläge upp:

  Höjer pressarfot och nål till övre läget. Tryck två 
gånger för extra lyft, som gör det lättare att få tjocka 
tyger un der pressarfoten.

Om du har valt nålstoppläge ner:

  Höjer pressarfoten till övre läget men nålen 
stannar nere i tyget. Tryck två gång er och nålen höjs 
till uppläge och pres sar fo ten till extra lyft. Detta gör 
det lätt att ta bort tyget.

  Sätter pressarfoten i vändläge.

   Sänker pressarfoten.

Matarnedsänkning
Mataren sänks när du vrider ratten på maskinens 
famsida till vänster  . Vrid ratten till höger 

  för att höja ma ta ren. Matartänderna kommer 
automatiskt upp när du börjar sy.

Mataren skall sänkas när du syr i en knapp och vid 
frihandssömnad.

Genom att sänka mataren går det lättare att 
få in t.ex. tjock frotté under pressarfoten. 

Glöm inte att höja mataren igen innan du börjar sy.
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Pressarfötter
Bland tillbehören fi nns ett antal pressarfötter för olika 
ändamål.

Pressarfot A
Sitter på ma ski nen vid le ve rans. Denna fot änvänds 
hu vud sak li gen för raksöm och sick-sack med 
stygn längd över 1.0.

Pressarfot B
Används när du syr täta sick-sacksömmar med 
styng längd under 1.0 eller när du syr andra 
nytto söm mar eller de kor söm mar. Tun neln på fotens 
undersida hjäl per till att mata jämnt över söm men.

Pressarfot C
Används till knapphål och har mar ke ring ar 
på knapp håls fo tens långa tå för att be stäm ma 
knapp hå lets längd. Mitt mar ke ring en ger en 1.5 cm 
knäpp kant. De två tunnlarna på fotens 
undersida hjälper till att mata jämnt och rakt.

Pressarfot D
Används till osynlig fållsöm. Den inre kan ten på 
fo ten leder tyget. Fo tens undersida är avpassad att 
löpa längs fåll kan ten.

Pressarfot E
Används till blixtlås och kan sättas an ting en till hö ger 
eller till vänster om nå len, vilket gör det lätt att sy 
båda sidorna på blixtlåset.

Pressarfot H
Foten är gjord av plast och har en glidplatta på 
undersidan. Används för att sy i skinn och plast. 
Glidplattan förhindrar att dessa material häftar fast 
vid foten. 

Pressarfot J
Används för att överkasta, sy ihop och över kas ta, 
t.ex. söm mar som har en stygn bredd på 5.0 eller 5.5 
mm. Stiftet på foten förhindrar att tygkanten dras 
ihop.

Pressarfot P
Används för quilting. Foten har avståndsmarkeringar 
6 mm och 3 mm.

Pressarfot R
Denna fot används för frihandssömnad, och broderi.

P
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1. 2.

Pressarfot S
Används till sidmatningssömmar.

Automatisk knapphålsmätare
När knapphålsmätaren är ansluten till maskinen 
mäter den knapphålets längd och syr den storlek 
som har ställts in. Mittmarkeringen på fotens långa tå 
ger en 1.5 cm knäppkant.

Byta pressarfot

 Stäng av maskinen!

1. Kontrollera att nålen är placerad i högsta läge. 
Drag pres sar fo ten mot dig.

2. Passa in tvärpinnen på pressarfoten i skåran på 
pressarfotsfästet. Tryck bakåt tills pres sar fo ten 
snäpper på plats.

S
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A B C

a

Nålar
Nålen spelar en viktig roll för ett bra söm nads re sul tat. 
För att du skall vara säker på att få en kva li tet snål, 
re kom men de rar vi nålar i system 130/705H.

Nålasken inne hål ler nålar av de mest använda 
grov leka rna för söm nad i vävt och elastiskt tyg.

A Standardnålar storlek 70, 80 och 90
   Dessa nålar an vänds för sömnad i alla ej elas tis ka 

tyger. Nålspetsen är utformad så att den träng er 
ner mellan trådarna i tyget så att ty get inte skadas.

B Stretchnålar storlek 75 och 90
   Dessa nålar an vänds för sömnad i stickat och 

elas tiskt tyg samt skinn. Stretch nå len har gul 
mar ke ring och en rundare spets.

C Jeansnålar 90, 100
   Dessa nålar an vänds för sömnad i kraf ti ga ej 

elas tis ka tyger, till ex em pel denim och kan vas tyg. 
Jeans nå len har blå mar ke ring och en ex tra skarp 
spets för att lättare kun na tränga ige nom tyget.

Anm: Byt nål ofta, använd alltid en rak nål med en vass 
spets (a).

En skadad nål (b) kan orsaka hoppstygn och/eller göra så 
att nålen eller tråden går av. En skadad nål kan dessutom 
skada tyget och stygnplåten. 

Byta nål

 Stäng av maskinen!

1. Lossa skruven i nålklämman med hjälp av 
skruvmejseln eller den lilla öpp ning en i 
grepp hyl san.

2. Tag bort nålen.

3. För upp den nya nålen med den platta sidan ifrån 
dig så långt det går.

4. Använd skruvmejseln eller grepphylsan för att 
skru va åt skruven ordentligt igen.

b
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Sy med d-Cards (Sömkort)
För att sy med Quilt Designer II, används speciella 
söm kort, så kallade d-Cards. Det fi nns tre typer av 
kort, Stitch d-Cards (för normal sömnad), Embroidery 
d-Cards (för broderi) och Personal d-Cards (för att 
spara egna broderimönster).

Det fi nns fl era olika sömkort. Varje kort inne hål ler 
upp till 35 olika sömmar. Fyra sömkort le ve re ras med 
Quilt Designer II: Stitch d-Card A1 (Nytto söm mar), 
Quilt och Applikationssömmar E1, Stitch d-
Card N1 (Modesömmar) och Stitch d-Card O1 
(Märkbokstäver).

Nyttosömmar
Stitch d-Card A1, Nyttosömmar, erbjuder en rad olika 
nyttosömmar, som olika slags raksömmar, sick-sack 
sömmar, overlock- och kantlocksöm-mar. Knapphål 
och sömmar som används för att lappa och laga 
fi nns också på Stitch d-Card A1, Nyttosömmar.

Quilt och Applikationssömmar
På Stitch d-Card E1 hittar du en mängd sömmar som 
passar utmärkt för quilt och applikationssömnad. 

Modesömmar
Stitch d-Card N1, Modesömmar har en mängd 
söm mar som passar utmärkt för att dekorera 
ex em pel vis kläder.

Märkbokstäver
Stitch d-Card O1, Märkbokstäver innehåller ett al fa bet 
med stora bokstäver, små bokstäver samt siff ror och 
specialtecken.

Sätt i sömkortet
• För in sömkortet i öppningen på maskinens högra 

sida.

• För att välja söm, tryck på bilden av sömmen. Den 
valda sömmen visas i displayen till sam mans med 
rekommenderad pressarfot.

Byt sömkortet
• Tryck in knappen på maskinens högra sida för 

att byta sömkort. När knappen pressas in, trycks 
kortet ut.

• Dra ut kortet.

• Sätt i ett nytt sömkort (se ovan för instruktioner). 

Anm: Någonstans på höger sida av varje d-
Card, fi nns det en liten mönstad kvadrat. Denna 
innehåller en kod som används för att säkerställa 
att rätt söm in for ma tion lagras på rätt kort. 
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Knapparna runt displayen är utökade tryckområden för 
de funktioner som ligger intill.

Touch Screen
Framtill på höger sida har Quilt Designer II en stor 
Touch Screen. Den är mycket lätt att arbeta med. 
Tryck lätt med fi ngertoppen för att välja en funk tion 
eller söm.

Skärmen består av två delar. Den övre delen, 
displayen, används för att aktivera de olika 
funk tio ner som fi nns tillgängliga på Quilt Designer 
II. Den nedre delen av skärmen är avsedd för 
söm kor ten. När ett sömkort sätts in i maskinen, kan 
du välja olika sömmar genom att trycka på bil den av 
sömmen. 

Skärmmenyer
På displaydelen fi nns fem olika funktioner: 
SÖM NADS GUI DEN (”Vävt normalt”), SET, JUS TE RA, 
FUNC och   (hjälp). När du trycker på någon av 
dessa funktioner, blir fl iken svart och funktionen är 
då aktiverad (detta gäller ej FUNC och   (hjälp) 
som är tryckta på skärmen).

När maskinen sätts på, tänds displayen upp och en 
välkomstbild visas tillsammans med pro gram mets 
versionsnummer. Sedan aktiveras NORM- och 
JUSTERA- läget.

Sömnadsguiden
Välj tyg och sömnadsmoment på Söm nads gui den, 
maskinen väljer den bästa sömmen och lämpliga 
inställningar (se sidan 19).

SET
I SET kan du ändra förinställda värden och 
funk tio ner (se sidan 20-22).

JUSTERA 
Använd denna funktion för att se/ändra stygn längd 
och stygnbredd, mönsterförlängning och 
spegelvändning (se sidan 23).

FUNC
Tryck på FUNC för att växla mellan NORM, PROG 
och REP.

NORM används för all sömnad

PROG används för att programmera t. ex. bok stä ver 
och dekorsömmar (se sidan 64). 

REP används för att sy de dokorsömmar och bok-
stäver som programmerats i PROG (se sidan 66).

  (Hjälp)
Rekommenderar t. ex. nålgrovlek och nåltyp, när 
mataren skall sänkas, samt när mellanlägg eller 
inläggstråd skall användas (se sidan 24).
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Vilket material du valt visas på  iken för 
Sömnadsguiden.

Sömnadsguiden
Välj material och sömnadsmoment i Sömnads-
gui den. Quilt Designer II väljer då den bäst lämpade 
sömmen och gör passande inställningar (se si dan 
28). Sömnadsguiden är alltid aktiv utom när du 
programmerar sömmar (och broderar).

För att öppna Sömnadsguiden, tryck på fl iken: 

 

På Sömnadsguiden fi nns två menyer - en för 
ma te ri al val och en för sömnadsmoment.

Material
På Materialmenyn väljer du mellan åtta olika 
material. När du valt material, blir knappen svart och 
menyn för sömnadsmoment öppnas au to ma tiskt.

Sömnadsmoment
Välj mellan åtta sömnadsmoment. Knappen för det 
valda sömnadsmomentet blir svart. Maskinen väljer 
lämplig söm, trådspänning, stygnlängd, stygn bredd, 
syhastighet, pressarfotstryck och re kom men de rar 
pressarfot för det inställda ma te ri a let. 

För att välja ett annat sömnadsmoment, trycker du 
bara på en annan knapp.

Flytta mellan menyerna Material och 
Söm nads mo ment genom att trycka på 

  och  .

Tryck på   för att stänga Sömnadsguiden. 

När du har stängt Sömnadsguiden, visas det val da 
materialet på fl iken för Sömnadsguiden.

Anm: Se sidan 28-37 för att lära dig mer om hur du 
använder Sömnadsguiden.
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SET-menyn
Tryck   för att ändra maskinens grund-
in ställ ning och göra dina egna inställningar. Det 
fi nns sex SET-menyer. Tryck    för att växla 
mellan menyerna. Du kan också växla meny ge nom 
att trycka upprepade gånger på  . De olika 
menyerna är numrerade från 
1-6 (se nedan): 

 ,  ,  ,  ,  , 
 .

När du har ändrat grundinställningen för 
tråd spän ning, pressarfotstryck eller balans, påverkas 
alla sömmar. Inställningarna fi nns kvar tills Quilt 
Designer II stängs av eller tills du ändrar tillbaka 
dem. Vissa inställningar fi nns kvar även när Quilt 
Designer II stängs av (exempelvis tvillingnål 
och Sen sor Pressarfot Q). Om någon av dessa 
inställningar är aktiv när maskinen sätts på igen, 
öppnas en pop-up meny som informerar om det ta.

När en inställning har ändrats, visas detta genom att 
värdet inverteras det vill säga bakgrunden blir svart. 

SET 1

Trådspänning   
Justera övertrådspänningen genom att trycka   el ler 

 . Siffrorna visar inställningen. Ju högre siff ra, desto 
hårdare trådspänning på övertråden.

Pressarfotstryck eller Lyfthöjd 
   

Ändra pressarfotstrycket genom att trycka   eller 
 . Siffrorna anger inställningen. Ju högre siffra, desto 
hårdare tryck från pressarfoten mot tyget.

När en frihandssöm är vald justeras istället 
pres sar fo tens lyfthöjd. Öka lyfthöjden med   och 
minska den med  .

Balans /Knapphålets balans  
Ändra stygnbalansen genom att trycka   eller  . 
Siffrorna visar balansinställningen. 

När ett knapphål är valt, justerar balansknapparna 
stygntätheten för knapphålets högra stolpe (se si dan 
45, Knapphålsbalans).
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SET 2

Tvillingnål  
När du skall sy med tvillingnål måste du ställa in 
bredden mellan nålarna. Tryck   steg 
för steg tills rätt bredd visas i ikonen. Tryck   för att 
änd ra tillbaka till enkelnål.

Nålstoppläge  
Du ställer in nålstoppläge upp eller ner genom 
att trycka   eller  . Med 
funktionsknappen på maskinen (se sidan 12) kan du 
också ställa in nålstoppläget upp eller ner.

Save or Load  
Tryck på   om du vill spara en favorit-insällning 
för en söm. För att sy sömmen vid ett senare tillfälle, 
tryck  .

SET 3

FIX  
Tryck på   för att förhindra att maskinen fäster 
stygnen automatiskt i början av en söm.

Sensorsystemet  
Tryck   om du inte vill att pressarfoten ska hö jas 
till vändläge när maskinen stannas med nå len nere.

Trådklipp  
Tryck   om du vill sköta trådklippet manuellt.

SET4

Frihandssömnad    
Använd denna funktion när du vill aktivera 
söm nads funk tio nen för frihandssömnad. Tryck   
för ”raksöm” och   för ”sick-sack”.

Sensorfot Q  
Tryck på   för att ställa sensorsystemet för Sen sor fot 
Q. Tryck   för att återgå till normal söm nad.

Hålet i Sensorfot Q är så litet att man inte bör sy 
sömmar där nålen rör sig i sidled. För att för hin dra 
att nålen bryts eller att pressarfoten skadas blir 
stygnbredden automtiskt 0 för alla sömmar när   är 
aktiverat.

Anm: Sensorfot Q är ett extra tillbehör för 
fri hands söm nad, broderi och quiltning på kraftiga 
eller vadderade tyger. 
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SET 5

Språk  
Du ändrar språk på skärmen genom att trycka på 

  tills ditt språkval visas. Det in ställ da 
språket fi nns kvar tills du ändrar det.

Skärmkontrast  
Tryck   eller   för att minska eller öka kon tras ten.

Hjälptext  
Om   är valt, öppnas automatiskt en pop-up 
meny med rekommendationer för din sömnad. 
Hjälptexten visas bara om en rekommendation har 
ändrats. 

Tryck   om du manuellt vill trycka fram hjälp-
texten, när du önskar genom att trycka på  .

SET 6

Kalibrering av skärmen  
Om du trycker på en funktion/meny på skär men, 
men funktionen/menyn inte svarar eller om en 
närstående funktion aktiveras istället, be hö ver 
skärmen kalibreras. Skärmen kalibreras på fabriken, 
men inställningarna kan påverkas när maskinen 
transporteras. Du behöver bara ka li bre ra skärmen om 
du har precisionsproblem när du trycker på fl ikarna.

För att kalibrera skärmen, öppna  . Tryck på 
  och ka li bre rings skär men öpp nas.

1. Tryck i mitten av kors 1. Använd ett smalt men 
trubbigt föremål. När korset försvinner, är första 
punkten inställd.

2. Sätt i Stitch d-Card A1. Tryck på punk ten på kortet 
för att ställa in den andra punkten. 

Du kan trycka på   för att läm na 
ka li bre rings skär men utan att spara några änd ring ar.  

3. Ytterligare ett kors visas på skärmen. Tryck i 
mitten av korset för att avsluta kalibreringen.

Anm: När du kalibrerar skärmen tryck bara i korsen som 
rekommenderat. Om du trycker i andra om rå den, kan 
skärmen bli felkalibrerad. En felkalibrerad skärm kan 
behöva justeras av en utbildad tekniker.
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JUSTERA-menyn
Tryck   för att ändra grundinställningen 
och göra dina egna inställningar för stygnlängd, 
och/eller stygnbredd. Mönsterförlängning och 
spe gel vänd ning på längden och bredden görs ock så i 

 .

Stygnlängd  , stygnbredd 
  och mönsterförlängning   ändrar du 
genom att trycka på   eller  . En pip-signal indikerar 
högsta och lägsta värden. 

Anm: Mönsterförlängning kan endast användas för 
plattsömmar t. ex. pictogramsömmar (se sidan 63).

När en inställning har ändrats visas detta genom att 
det ändrade värdet visas inverterat (texten får svart 
bakgrund). Knapparna för längd- och bredd speg ling 

 ,   blir svarta   när de ak ti ve ras.

Inställningar som inte är tillgängliga, har inget vär de 
ovanför fl iken. När du trycker på en in ak tiv fl ik piper 
maskinen.

HJÄLP-menyn
Tryck på   i övre högra hörnet av skärmen för att 
öppna hjälp-menyn.

I hjälp-menyn får du information om vilken söm som 
är vald, nåltyp, pressarfot, mellanlägg o.s.v.

I   kan du välja om hjälp-menyn ska öpp nas 
automatiskt   eller manuellt   (se si dan 22).

För att lämna  , tryck  .

Exempel på symboler i Hjälp-menyn:

Nål 

   

Mellanlägg  

   

Övertråd nr 40  

Undertråd nr 70 

Pressarfot    

Sätt fast självhäftande glidplatta

Använd inläggstråd i knapphålet   

Lyftbricka 

    

Matartänder      upp

    ner
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Pop-up menyer
Quilt Designer II har fl era pop-up menyer som 
öpp nas på displayen för att informera om vad 
man ska göra när maskinen stannar eller inte syr. 
Ex em pel vis informerar pop-up menyerna om när 
övertråden har gått av, eller om spolen är tom. 
Nedan listas och förklaras de mest fö re kom man de 
pop-up menyerna. 

Övertrådsbrott
Maskinen stannar automatiskt om övertråden tar 
slut eller går av. Träd om maskinen och tryck 

  för att sy vidare.

Undertråden slut
Maskinen stannar automatiskt när undertråden 
nästan är slut. Ersätt med en full spole och tryck 

 .

Anm: Det är möjligt att fortsätta sy tills spolen helt är 
tömd på tråd. 

Tvillingnål
När tvillingnål   är inställd i  , är söm mens 
bredd begränsad. Om du väljer en söm som är 
för bred för tvillingnålen, visas pop-up menyn för 
tvillingnål. Bredden på den valda söm men justeras 
sedan automatiskt för att passa inställningarna för 
tvillingnålen.

pop-up menyn för tvillingnålen visas också om tvillin
gnålsinställningen är aktiv när maskinen slås på.

Tryck   och tangenten för standardnål för att 
ta bort tvillingnålsbegränsningen.

Sensorfot Q
Denna pop-up öppnas om funktionen för Sen sor fot 
Q är aktiverad i   när maskinen slås på.

d-Card alarm
Denna pop-up talar om ifall du trycker på skär men 
med ett felaktigt kort eller inget kort alls i maskinen.

Ogiltigt d-Card
Quilt Designer II informerar om minneskretsen på 
baksidan av sömkortet inte ansluts ordentligt till 
an slut nings en he ten. Ta ut kortet, torka av det med 
en trasa och sätt in det igen. Om pop-up menyn 
fortfarande aktiveras, kan minneskretsen vara skadad 
(kontakta din återförsäljare för råd). 
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Komma igång att sy
Det fi nns två sätt att välja sömmar på Quilt Designer 
II, dels via Sömnadsguiden och dels direkt från nå got 
av dina sömkort.

Sömnadsguiden
• Tryck på fl iken för Sömnadsguiden. Ma te ri al me nyn 

visas. Välj material och sedan önskat 
sömnadsmoment.

• Lägg tråden under och bakom pressarfoten. 

Anm: För att få bästa resultat när du börjar sy 
längst ut i kanten, håll trådarna på plats genom att 
lägga ett fi nger på dem.

• Placera tyget under pressarfoten.

• Trampa ner fotreglaget och börja sy. Pres sar fo ten 
sänks automatiskt.

• Om du behöver justera tyget, tryck 
vändläge  .

Anm: Använd   för att starta och stanna maskinen 
utan att använda fotreglaget.

Stygnplåten
Sick-sack stygnplåten är mycket användbar vid 
quiltning eftersom den har tummått.

Stitch d-Card
Följ instuktionerna ovan, men istället för att an vän da 
Sömnadsguiden, välj en söm direkt från något av 
dina Stitch d-Cards (se sidan 16).

Avsluta sömnaden
• Ta bort foten från fotreglaget.

Anm: Om du syr utan fotreglaget, stanna ma ski nen 
genom att trycka på  .

• Tryck  . Maskinen klipper av över och 
un der tråd. Pressarfot och nål lyfts automatiskt till 
övre läget.
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1.

2.

3.

Trådspänning
Sömnadsguiden ställer automatiskt in tråd-
spän ning en för det tyg och sömnadsmoment du 
har valt. Du kan justera trådspänningen enligt egna 
önskemål (se sidan 20).

För att lättare förstå betydelsen av rätt tråd spän ning, 
sy några prov med sick-sacksöm vid olika 
inställningar.

Trådspänningen justeras i  .

1. Börja med lös trådspänning, dvs ställ in på låg 
siffra. Undertråden ligger då rakt och över trå den 
dras ner på undersidan.

2. Om du ställer in på hög siffra, inträffar det 
motsatta och sömmen dras ihop.

3. Rätt trådspänning har du när trådarna knyts ihop 
mellan tyglagren eller, vid dekorsömmar, på 
undersidan.

Gör några prov på en tyglapp av det tyg du skall sy i 
och kontrollera trådspänningen.
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Sömnadsguiden
Quilt Designer II har Husqvarna Vikings exklusiva Sömnadsguide.

När du påbörjar ett sömnadsprojekt, tryck på  iken för 
Sömnadsguiden. Materialmenyn visas på skärmen. Välj material och 
menyn med sömnadsmoment visas. Välj det sömnadsmoment du vill 
sy. 

Sömnadsguiden ställer alltid in bästa söm, stygnlängd, stygnbredd, 
trådspänning, pressarfotstryck och syhastighet för det material du har 
valt. 

Sömnadsguiden är alltid aktiv när du syr (utom när du 
programmerar eller broderar). 

Materialval

Vävt eller Stickat?
Skillnaden mellan vävt och stickat tyg är sättet på 
vilket trådarna är sammansatta. Vävt (ej elas tiskt) tyg 
är gjort av tvåtrådssystem, varp i längd rikt ning en och 
vävt i tvärriktningen. Trådarna kor sar var an dra i räta 
vinklar. Ett stickat tyg är gjort av entrådssystem med 
sammanfl ätade mas kor. Stick at tyg är elastiskt. 

Som allmän regel, välj Vävt för stumma tyger och 
Elastiskt för elastiska tyger. 

Vävt tunt: för chiffong, organza, batist, crêpe de chine.

Vävt normalt: för quilttyger, yllecrêpe.

Vävt kraftigt: för denim, ylle, fl anell, kanvas etc.

Elastiskt tunt: för charmeuse, nylon, singel-
jersey etc.

Elastiskt normalt: för plysch, baddräktstyg etc.

Elastiskt kraftigt: för sweatshirttyg, fl eece etc.

Vävt tyg Stickat tyg
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Skinn
Skinn är djurhud där pälsen är borttagen. Skinn kan 
vara slätt eller mockaaktigt och är något töjbart.

Skinn: för mocka och nappa

Plast
Plast är ett syntetmaterial som ofta har en vävd 
undersida. Plast kan vara slät eller mönstrad, en del 
plaster är töjbara.

Plast: för syntetskinn och mocka

Tråd

Hushållstråd
Gjord av syntet, bomull eller bomullsomspunnen 
polyester. Används till klädsömnad och hemtextil.

Brodertråd
Gjord av rayon, bomull eller acryl. Denna tråd 
ger en slät, glansig yta för broderier och annan 
dekorsömnad. När du syr dekorsömmar eller bro de ri, 
använd speciell broderundertråd. Denna tråd är tunn 
för att ge en tunn och fi n un der si da.

Transparent tråd
Heldragen transparent nylontråd. Används till 
quiltning och annan dekorsömnad.

När du läser följande sidor, sy steg-för-steg-övningarna för att lära dig 
maskinen så bra som möjligt.

Använd funktionsknapparna

• Om du behöver justera tyget, tryck  . 

• Tryck nålstopp ner   för att lyfta pres sar fo ten 
till vänd lä ge, med nålen kvar i tyget. Detta är 
mycket användbart när du behöver vrida tyget.

• Tryck   för att fästa sömmen. Denna knapp 
används även när du vill sy bakåt.

• Tryck   för att avsluta en söm automatiskt med 
några fäststygn. 

• Tryck   för att fästa sömmen med några små 
raksömsstygn.

• När du avslutat sömmen, tryck  . Över trå den 
dras ner i spolhållaren och klipps av. Pres sar fo ten 
lyfts automatiskt och du kan ta ur tyget.

Skinn Plast
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Sy ihop
Sömmen syr ihop två tygdelar med en sömsmån 
som vanligtvis pressas isär. I de fl esta fall över kas tas 
tygkanterna innan de sys ihop.

Även sömmar i elastiskt material måste vara elas tis ka 
för att kunna sträckas med tyget. Elastasömmen är 
en elastisk söm som är lämplig för att sy ihop tunna 
elastiska tyger.

Vävt tyg
Material:  Vävt normalt, klippt i två delar.

Välj: Sömnadsguiden, välj ”Vävt normalt” och 
söm nads mo ment ”Sy ihop” (Sömnadsguiden väl jer en 
raksöm).

Använd: Pressarfot A och nål nr 80 enligt 
re kom men da tion.

Sy:
• Lägg tygdelarna räta mot räta. Lägg tyget under 

pressarfoten i linje med guiden på stygnplåten så 
att sömsmånen blir 1.5 cm.

• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 
automatiskt. 

• Sy en söm. Tryck   när sömmen är klar.

Stickat tyg
Material: Elastiskt tunt, klippt i två delar.

Välj: Sömnadsguiden, välj ”Elastiskt tunt” på 
ma te ri al me nyn och sömnadsmoment ”Sy ihop” 
(Söm nads gui den väljer en elastasöm).

Använd: Pressarfot A och stretchnål nr 75 enligt 
rekommendation.

Sy:
• Lägg tygdelarna räta mot räta. Lägg tyget under 

pressarfoten i linje med guiden på stygnplåten så 
att sömsmånen blir 1 cm.

• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 
automatiskt. Om du behöver justera tyget, tryck  

 .

• När du avslutat sömmen, tryck  . 
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Överkasta
Tygkanterna överkastas för att förhindra att tyget 
rispas och för att hjälpa till att hålla tygkanterna släta. 
Det är lättast att överkasta innan tyg de larna sys ihop. 
För tunt och nor malt tyg re kom men de ras Pressarfot 
J. Stiftet på foten för hin drar att ty get dras ihop. För 
kraf ti ga tyger an vänds Pres sar fot B. Söm nads gui den 
väljer vil ken stygn längd, stygn bredd och pressarfot 
som är bäst med hänsyn till ditt materialval. 

Material: Vävt normalt.

Välj: Sömnadsguiden, välj ”Vävt normalt” på 
ma te ri al me nyn och sömnadsmoment ”Över kas ta” 
(Sömnadsguiden väljer tre-stegs sick-sack).

Använd: Pressarfot J och nål nr 80 enligt 
re kom men da tion.

Placera ett enkelt lager tyg under pressarfot J. 
Lägg tyget så att stiftet på foten löper längs med 
tygkanten. Sömmen syr över stiftet för att tyg kan ten 
ska ligga plant.

Sy:
• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 

automatiskt. 

• Överkasta tygkanten.

• Tryck  . 

Anm: Skinn och plast behöver inte överkastas men 
möjligheten fi nns på Sömnadsguiden. Tryck ”Skinn” 
el ler ”Plast” på materialmenyn och välj söm nads mo ment 
”Överkasta” (Sömnadsguiden ställer in sick-sack).
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A B C

Sy ihop och Överkasta
Väljer du ”Sy/Överkasta” syr Quilt Designer II ihop 
och överkastar kanten samtidigt, vilket sparar tid. Det 
fi nns ett antal overlocksömmar på ma ski nen. Quilt 
Designer II väljer den söm som är bäst läm pad för 
ditt material och gör automatiskt rätt inställningar. 

Material: Elastiskt tunt, klippt i två delar.

Välj: Sömnadsguiden, välj ”Elastiskt tunt” på 
ma te ri al me nyn och sömnadsmoment ”Sy/Över kas ta” 
(A).

Använd: Pressarfot J och stretchnål nr 75 enligt 
rekommendation.

Sy:
• Lägg tygdelarna räta mot räta under pres sar fo ten så 

att stiftet på foten löper längs tyg kan ten. 

• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 
automatiskt. 

• Om du behöver fi njustera tyget, tryck  .

• Sy ihop och överkasta kanten.

• Tryck  . 

Upprepa detta moment på kraftigt elastiskt tyg (B) 
och kraftigt vävt tyg (C). Sömnadsguiden stäl ler in 
bästa söm, stygnlängd och stygnbredd, trådspänning, 
pressarfotstryck och syhastighet för det tyg du valt. 
Följ övriga re kom men da tio ner som ges på displayen.

Sy på en mudd  
Sömvalet “Sy/Överkasta” är bra för att sy på ribbade 
halskanter och muddar. Klipp en hals kant av ett 
elastiskt tyg av normal tjocklek. Välj ”Elastiskt 
normalt” och ”Sy/Överkasta” på Söm nads gui den. Sy 
fast en bit mudd på hals kan ten med 6 mm sömsmån, 
sträck ut mudden under tiden du syr.
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Tråckla
Tråckling används när du tillfälligt vill sy ihop 
ett plagg för att prova, rynka eller markera. 
Söm nads gui den ställer automatiskt in en söm med 
lång stygnlängd och reducerar trådspän ning en så 
att trådarna är lätta att ta bort eller dra ihop för 
rynkning.

Material:  Vävt normalt klippt i två delar.

Välj: Sömnadsguiden, välj ”Vävt normalt” på 
ma te ri al me nyn och sömnadsmoment ”Tråckla”. 

Använd: Pressarfot A och nål nr 80 enligt 
rekommendation.

Lägg tyget räta mot räta, och placera det under 
pressarfoten.

Sömsmån: 1,5 cm

Sy:
• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 

automatiskt. 

• Om du behöver fi njustera tyget, tryck 
  vändläge.

• Sy längs sömlinjen.

• Tryck  . 

• Drag i undertråden för att få bort tråcklingen.
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Fålla osynligt
Momentet ”Fålla osynligt” ger en osynlig fåll på 
plag gets fram si da. Det fi nns två typer av osynlig fåll, 
en som  rekommenderas för normalt till kraf tigt vävt 
tyg, den andra för elastiskt tyg. Osyn lig fåll söm är 
inte lämplig i tunna vävda och elastiska tyger, men 
Sömnadsguiden ställer ändå in bästa möjliga söm. 

Material:  Elastiskt normalt.

Välj: Sömnadsguiden, välj ”Elastiskt normalt” på 
materialmenyn och sömnadsmoment ”Fålla 
osynligt”. 

Använd: Pressarfot D och stretchnål nr 90 enligt 
rekommendation.

Vik en 5 cm bred fåll mot avigsidan av tyget, sätt 
knappnålar vinkelrätt mot fållen - första nålen ca 5 
mm från kanten. 

Håll tyget med avigsidan upp och fållen åt 
höger. 

Vik under fållen mot rätsidan och lämna ca 8 mm tyg 
utanför fållkanten på höger sida. Här skall sömmen 
sys.

Sy:
• Lägg tyget under pressarfot D med den vikta 

kanten mot fotens högra tå. 

• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 
automatiskt. Var noga med att plocka bort 
knapp nåla rna medan du syr. Sy inte över 
knapp nåla rna! Om du behöver fi njustera tyget, 

tryck  .

• Eftersom det långa sick-sackstygnet går åt vän ster, 
skall det bara ta i en tråd av tyget. Söm nads gui den 
ställer i regel in lämplig bredd, men du kan ändra 
stygnbredd om det behövs.

Om stygnen går för långt in på fållen, öppna 
  och minska stygnbredden (  ). Om 

stygnen inte når fram till fållen, ökar (  ) du 
stygn bred den

• Tryck  . 
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Fålla
Fållmomentet på Sömnadsguiden väljer den syn li ga 
fållsöm som är bäst för ditt material. För vävt tyg, 
skinn och plast väljs raksöm. För elas tiskt tyg en 
elastisk söm. 

Material: Vävt normalt.

Välj: Sömnadsguiden, välj ”Vävt normalt” på 
ma te ri al me nyn och sömnadsmoment ”Fålla”. 

Använd: Pressarfot A och nål nr 80 enligt 
re kom men da tion.

Vik en 1 cm bred fåll mot avigsidan och pressa 
sedan ner ytterligare en 2 cm bred fåll.

Sy:
• Lägg tyget under pressarfoten.

• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 
au to ma tiskt. Om du behöver fi njustera tyget, tryck 

 . 

• Sy längs fållkanten.

• Tryck  . 

Upprepa detta moment i ett elastiskt tyg av nor mal 
tjocklek. Sömnadsguiden väljer då en over lock söm. 
Följ övriga rekommendationer, som ges på skärmen.

Vik en fåll mot avigsidan och sy på rätsidan. Klipp 
bort överfl ödigt tyg.

Använd denna teknik för att sy t.ex. skärphällor.

Om du skall sy över extra tjocka sömmar 
eller fålla jeans kan foten tippa ner när den 

klättrar över sömmen. Nålen kan då stöta mot 
foten och brytas. Använd därför lyftbrickan för att 
balansera höjden på sömmen.

Lägg lyftbrickan bakom foten när du närmar dig den 
tjocka sömmen. Flytta sedan lyftbrickan fram för foten 
och sy förbi den tjocka sömmen. Var försiktig så att 
du inte syr i lyftbrickan. Ta bort lyftbrickan.
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a.

Knapphål 
Sömnadsguiden väljer det mest lämpliga knapp hå let 
och de bästa stygninställningarna för ditt material. 
Där knapphålen ska sys bör du an vän da mellanlägg. 
Använd Pictogrampenna för att 
markera var på tyget knapphålen ska sys. 

Du kan också välja knapphål från Stitch d-Card A1 
(se sidan 44). Som extra tillbehör fi nns Stitch d.Card 
B1 med olika knapp hål. 

Material: Vävt normalt och mellanlägg.

Välj: Sömnadsguiden, välj ”Vävt normalt” på 
ma te ri al me nyn och sömnadsmoment ”Knapp hål”. 

Använd: Nål nr 80 och Knapphålsmätaren enligt 
rekommendation. På displayen anges Knapphåls- 
mätaren med ett svart hjul bredvid pressarfoten. 
Anslut kontakten till maskinens uttag, längst fram 
till vänster på undersidan av syhuvudet (a). Ställ 
in det vita fältet på mäthjulets sida mot den vita 
markeringslinjen på foten.

När Knapphålsmätaren är ansluten kan du 
bestämma knapphålets stolek i   med   
eller  . Vanliga knapphålsstorlekar är 16 mm, 20 
mm eller 24 mm. Maximal knapphålsstorlek när 
Knapphålsmätaren används är 50 mm.

På många knappförpackningar anges 
stor le ken på knappen. Använd 

annars Knapphålsmätstickan här bredvid. 
Knapp håls stor le ken varierar med tjocklek och typ av 
knapp. Gör alltid ett prov först.

Sy:
• Vik tyget dubbelt, med mellanlägg mellan 

tyglagren.

• Lägg tyget under Knapphålsmätaren. Mät hju let 
kan höjas till ett stoppläge genom att lyfta fotens 
mäthjul, vilket gör det lättare få in tyget under 
pressarfoten.

Använd markeringarna på Knapphålsmätarens  
vänstra tå för att ställa in avståndet till 
knäpp kan ten. Mittenmarkeringen ger en 15 mm 
bred knäppkant.

Ange knapphåls-
storlek 

Knapphåls-mätsticka

15 mm knäppkant

Ikon för 
Knapphålsmätaren

Uttag för 
Knapphåls-
mätaren

Pilar som idikerar sömnads-riktningen 
för knapphål med stolpar av satinsöm
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1. Sömnadsriktning  då Knapphålmätaren används till knapphål 
med stolpar av satinsömmar 

2. Sömnadsriktning för knapphål utan satinsöm eller då knapphålet 
sys med pressarfot C 

• Trampa ner fotreglaget, knapphålsmätaren sänks 
automatiskt. En raksöm sys bort från dig och 
visar var den vänstra knapphålsstolpen kom mer 
att sys. Satinsömmen i knapphålet sys sedan 
mot dig. Detta upprepas för knapp hå lets högra 
stolpe. Knappålets tränsar sys automatiskt (se 
illustration 1). Håll fotreglaget nedtryckt tills 
maskinen har stannat, klippt trådarna och lyft 
Knapphålsmätaren. 

När du syr knapphål utan satinsöm eller om du 
använder pressarfot C, sys knapphålet något 
annorlunda (utan raksöm). Se il lus tra tion 2.

Anm: Om du syr knapphål på ett trångt ställe, an vänd då 
pressarfot C och följ beskrivningen ”Knapp hål steg-för-
steg” på sidan 44.

Sy i knapp
Quilt Designer II hjälper dig att snabbt och lätt sy 
fast knappar, hyskor och hakar.

Material: Vävt normalt.

Välj: ”Vävt normalt” på materialmenyn och  
söm nads mo ment ”Sy i knapp”. 

Använd: Nål nr 80 och lyftbricka. Tag bort  
pres sar fo ten. Sänk mataren enligt re kom men da tion i 
hjälptexten.

Sy:
• När du syr i tunt tyg, lägg lyftbrickans tunna sida 

under knappen. Håll brickan på plats med tejp. 
Använd brickans tjockare sida för kraftiga tyger.

• Placera lyftbricka och knapp under 
pressarfotsfästet så att knappens hål stämmer med 

nålens sidrörelser. Tryck  . Vrid hand hju let 
för hand och kontrollera så att nålen inte stöter i 
knappen. Du kan också trycka på breddspegling 
för att se nålens rörelse. 

Ställ nålen i ett av knappens hål.

• Sy fast knappen med 6-8 stygn.

• Tryck   för att fästa. Tryck  , repetera för att 
sy nästa hålpar eller nästa knapp.

• Höj mataren när knapparna är fastsydda.

Anm: Sick-sackbredden passar för de fl esta knappar. Om 
du skall sy en mycket liten eller mycket stor knapp med 
annat hålavstånd, tryck   och öka (  ) eller 
minska (  ) stygnbredden, tills nålens rö rel ser passar i 
knappens hål.
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Nyttosömnad
Stitch d-Card A1 innehåller nyttosömmar. Nyttosömmar är de 
sömmar som används av Sömnadsguiden samt  era andra sömmar 
som beskrivs på följande sidor. När du har stoppat in ett sömkort i 
maskinen (se sidan 17), tryck på bilden av sömmen för att välja den.

Om det behövs, kan du justera stygnlängd och stygnbredd i 
JUSTERA-menyn och ändra trådspänning och pressarfotstryck i 
SET-menyn.

Raksöm
Välj: ”Vävt normalt” på Sömnadsguiden. Sätt i Stitch 
d-Card A1 och välj raksöm (A102)

Maskinen gör automatiskt standardinställningarna. På 
skärmen ser du all information du behöver för att få 
bästa resultat.

Elastasöm
Välj: ”Elastiskt tunt” på Sömnadsguiden och söm 
A105 på Stitch d-Card A1.

Maskinen gör standardinställningarna auto-matiskt. 
På skärmen ser du all information du be hö ver för att 
få bästa resultat.

Raksöm kan användas för stickningar. För en mer 
framträdande stickning, öka stygn läng den, använd 

kraftigare tråd och grövre stor lek på nålen. 
Elastsömmen är idealisk för stick ning ar i 

tunna elastiska tyger.

Rynkning
Tråcklingssömmen (A123) används också för 
rynk ning.

• Tryck  . Vid rynkning är det lämpligt 
med en stygn längd mellan 3.5 och 6.0. Sy med 
kortare stygnlängd i tunna tyger.

• Lägg ett enkelt tyg under pressarfoten och sy 
två sömmar intill varandra med 5-6 milimeters 
mellanrum.

• Drag i båda undertrådarna för att rynka tyget. Var 
försiktig så att du inte drar ur trådarna.
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•
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•

•

Pressarfot A

Pressarfot D

Kantstickningsfot 
(extra tillbehör)

Tjugofem nållägen
Quilt Designer II har 25 olika nållägen för att kun na 
er bju da en mycket precis sömnad. Vid rak söm och 
förstärkt raksöm kan du justera nå lens läge steg för 
steg. Vid kantstickningar och söm nad av blixt lås är 
det en stor fördel med olika nållägen.

Material: Vävt normalt

Välj: ”Vävt normalt” på Sömnadsguiden och söm 
A102 på Stitch d-Card A1.

Använd: Pressarfot A och nål nr 80 enligt 
re kom men da tion.

Sy:
• Vik tyget dubbelt och lägg det under pres sar fo ten. 

Trampa ner fotreglaget. Pres sar fo ten sänks 
automatiskt. Om du behöver fi njustera tyget, tryck 

 . Sy med nålen i mitt lä ge.

• Tryck  . Tryck stygnbredd   för att fl ytta 

nålen 12 steg till vänster läge = A101. Tryck  , 
nålen fl yttas till höger läge = A103. 

Tryck stygnbredd   för att fl ytta nålen tillbaka till 
mittläget.

Varje tryck på stygnbreddsknapparna (   eller  ) 
motsvarar en 0,25 mm justering av nålpositionen.

För att sy 6 mm från kanten, välj söm A103 och 
justera stygnbredden till 3,5. Använd pres sar fot A. 
Lägg tygkanten så att den följer pres sar fo tens yttre 
högra kant och sy.

För att uppnå maximal matning när du syr nära 
kanten (2 mm), använd vänster nålläge (A101). Lägg 
tyget så att tygkanten följer den inre högra kan ten på 
pressarfot D eller den första mar ke ring en på vänstra 
kanten av pressarfot A.

Använd pressarfot D för normala och kraftiga 
tyger och pressarfot A för tunna tyger.

En speciell kantstickningsfot fi nns som ex tra 
till be hör. Foten kan användas med olika 

nål lä gen och le der tygets kant.

Pressarfot A
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Sy blixtlås
Material: Vävt normalt

Använd: Nål nr 80

Välj: ”Vävt normalt” och ”Sy ihop” på 
Söm nads gui den. Sy ihop tygdelarna längs kanten 
med 1,5 cm sömsmån, upp till öppningen för 
blixtlåsets placering.

Välj: ”Tråckla” på Sömnadsguiden och tråckla ihop 
blixtlåssömmen. Pressa isär. Lägg blixtlåset med 
rätsidan mot öppningen. Stäng Söm nads gui den.

Välj: Frihandssöm V102 (sick-sack) i  , för att 
fäs ta blixtlåset på plats. Sänk ma tar tän der na ge nom 
att vrida ratten till  . Flytta ty get för att sy ett 
antal ”tränsar” över blixtlåset. Höj ma tar tän der na till 
syläge   igen.

Sätt i: Stitch d-Card A1, välj söm A101 för att sy 
raksöm i vänsterläge. 

Använd: Blixtlåspressarfot E. Foten kan sättas 
antingen till höger eller till vänster om nålen. Sätt 
foten till höger om nålen. Lägg tyget med rät si dan 
upp och pres sar fo ten till 
höger om blixtlåsets nederkant. 

Sy: 
• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 

automatiskt.

• Om du behöver fi njustera tyget, tryck  .

• Börja sy tvärs över nederkanten på blixtlåset, vänd 
och sy högra sidan upp till övre kanten.

• Sy vänstra sidan av blixtlåset i samma riktning, för 
att undvika att tyget drar sig. Välj A103, raksöm i 
höger nålläge och fl ytta pres sar fo ten till vänster 
om nålen.

• Börja sy tvärsöver nederkanten, vänd och sy 
vänstra sidan från neder- till överkant.

• Ta bort tränssöm och tråcklingsstygn.

Anm: För att ändra avstånd mellan söm och blixtlås ändrar 
du nålläget. Tryck  , tryck stygn bredd   för 
att fl ytta nålen mot mittläget.
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Förstärkt raksöm
Förstärkt raksöm är starkare än vanlig raksöm då den 
är tredubbel och elastisk. För stärkt raksöm används 
till kraftiga tyger och till sömmar som ut sätts för extra 
påfrestning. Söm men är också bra till stickningar i 
kraftiga tyger. 

Material: Vävt kraftigt

Välj: ”Vävt kraftigt” på Sömnadsguiden och söm 
A108.

Använd: Pressarfot B och nål nr 80 enligt 
re kom men da tion. Lägg tyget under pressarfoten. 

Sy:
• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 

automatiskt. Om du behöver fi njustera tyget, tryck 

  vändläge.

• Sy 1,5 cm från den vikta kanten.

• Välj A107, tryck   och öka stygn läng den 
till 4,5. Du kan använda pressarfot D och sy 
stick ning ar längs den vikta kanten.

• Tryck  .

Öka stygnlängden på sömmen om du vill sy 
framträdande stickningar. 
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Flerstegs Sick-sacksömmar
Sick-sacksömmarna A113-A115 på Stitch d-Card A1 
är gjorda av små raksömsstygn. Söm A113 (tres tegs-
sick-sack) kan sys upp till 6 mm bred och passar till 
tunna och normala tyger. Söm A115 är en 9 mm bred 
fl erstegs sick-sack och an vänds till löst vävda och 
kraftiga tyger.

Använd dessa sick-sacksömmar till överkastning, 
sammanfogning av två kanter samt till lagning.

Söm A114 är en slingersöm som används till 
lagning och stoppning i elastiska tyger.

Välj: ”Vävt normalt” på Sömnadsguiden och söm 
A113, tre-stegs sick-sack. Maskinen gör 
automatiskt lämpliga inställningar. På displayen vi sas 
all information du behöver för att få bästa re sul tat.

Använd: Pressarfot A, eller vid överkastning, 
Pres sar fot J (pressarfot J förhindrar att sömmen blir 
dras ihop i kanterna). 

Nål nr 80 enligt rekommendation.

Sy:
• Lägg tyget under pressarfoten. 

• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 
automatiskt.

• Om du behöver fi njustera tyget tryck  ,      
vändläge.

• Överkasta kanten på tyget.

• Tryck  .

Söm A114 - slingersömmen - används för att sy 
överlappningssömmar vid lagning och stopp ning i 
elastiska tyger.

Söm A115 används för löst vävda och kraftiga 
tyger.

Söm A115

Söm A113

Söm A114
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Lappa och laga

Sömmar A132-33
Att laga ett litet hål eller en reva innan de blir för 
stora kan rädda ett plagg. Använd tunn tråd i en färg 
som är så lik tyget som möjligt.

Material: Vävt kraftigt

Välj: ”Vävt kraftigt” på Sömnadsguiden. Gör ett li tet 
hål i tyget. Välj Söm A132.

Använd: Pressarfot A och nål nr 80 enligt 
re kom men da tion.

Sy:
• Lägg tyget under pressarfoten. 

• Trampa ner fotreglaget. Pressarfoten sänks 
au to ma tiskt. Om du behöver fi njustera tyget tryck 

 , vändläge.

• Börja sömmen ovanför hålet och sy ner över det.

• När du sytt över hålet, tryck backmatning  . 
Fortsätt sy. Maskinen syr nu bakåt och framåt över 
hålet tolv gånger för att täcka det.

• Tryck  . Trampa ner fotreglaget för att sy igen. 
Sömmen repeteras nu i följd med samma storlek 
som tidigare. Maskinen stannar au to ma tiskt när 
sömmen är färdig.

• Tryck  .

Laga en reva
Söm A133 lagar effektivt en reva.

• Välj Söm A133, som är en lagningssöm. Sy över 
revan för att laga den. Börja i överkanten på revan 
och sy till revans slut.
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A134

15mm knäppkant

A135

Knapphål
På Stitch d-Card A1 kan du välja mellan två olika knapphål. 
Välj det raka knaphålet (A134) för normal knapphålssömnad och 
skräddar-knapphålet (A135) för exempelvis kappor. Som extra 
tillbehör  nns det ett särskilt Stitch d-Card (B1) med knapphål i 
 era olika stilar.

Genom att använda Knapphålsmätaren som mäter medan den syr, 
blir alla knapphål lika stora (se sidan 36-37). Knapphålen på Stitch 
d-Card A1 visas till höger.

A134 Vanligt knapphål för de fl esta material.

A135 Skräddarknapphål med rak avslutning för 
med el kraf ti ga tyger t.ex. jackor, kappor.

Anm: Det fi nns ytterligare tre knapphål lagrade i 
ma ski nen. Det är ett knapphål för tunna tyger, ett 
för stärkt knapphål för kraftiga tyger samt ett knapphål 
för skinn och plast. Dessa knapphål kan endast väljas via 
Söm nads gui den (se sidan 36, Knapphål).

Knapphål steg-för-steg
Använd steg-för-steg knapphål när utrymmet på 
tyget är för trångt och/eller ojämnt för att hjulet på 
Knapphålsmätaren ska kunna rulla jämnt.

• Välj knapphål och sätt på pressarfot C.

• Börja sy knapphålet, maskinen syr första stolpen 
bakåt. På pressarfoten fi nns mar ke ring ar för 
att bestämma knapphålets längd. Använd 
också markeringarna för att få rätt avstånd från 
knäppkanten. När knapphålet har önskad längd, 

tryck  . Maskinen tränsar nu och fortsätter att sy 
den högra stolpen.

• När högra stolpen har samma längd som vänstra, 

tryck   för att sy tränsen och fästa. Håll 
fotreglaget nedtryckt tills ma ski nen har fäst tråden 
och stannar. Trådarna klipps au to ma tiskt och nålen 
och pres sar fo ten höjs när knapphålet är färdigt.

Knapphålskniv 
Skär upp knapphålet med knapphålskniven. Sätt 
en knappnål tvärs över tränsen du skär mot för att 
undvika att skära för långt.  
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Knapphål med inläggstråd 
(elastiskt tyg)
Vid sömnad av knapphål i elastiska material 
re kom men de rar Quilt Designer II att man använder 
en inläggstråd i knapphålet. Detta är för att öka 
knapp hå lets stabilitet och förhindra att det sträcks ut.

• Lägg en bit kraftig tråd runt hä len baktill på 
knapphålsmätaren eller pres sar fot C.

• Sy ett knapphål. Håll inte i inläggstråden. 
Knapp håls stol pen sys över tråden.

• Stanna med nålen i tyget innan sista tränsen av 
knapphålet är sydd, lyft av tråden från hä len 
och drag tråden mot dig. Öglan försvinner in i 
knapphålet.

• Lägg tråden i kors framför nålen och sy färdigt 
knapphålet.

• Träd trådarna i en grov synål, drag ner på 
avigsidan och fäst trådarna innan du klipper av 
dem.

Knapphålsbalans 
För att balansera stygntätheten för knapphålets 
högra stolpe mot den vänstra, öppna   när ett 
knapphål är valt. 

  gör avståndet mellan stygnen i den 
högra stolpen tätare.   gör avståndet 
mellan stygnen glesare.

Inställningen kommer att bibehållas tills 
Quilt Designer II stängs av. 

Anm: Bara den högra knapphålsstolpen kommer att 
justeras. Balansera den högra knapphålsstolpen så den får 
samma täthet som den vänstra stolpen.

För att ändra stygntätheten för båda stolparna, se 
Knapphålets stygntäthet nedan.

Knapphålets stygntäthet 
Tryck   för att justera knapp håls stol par nas 
tät het. Öka stygn läng den (  ) för att göra 
knapp håls stol pa rna glesare. Minska stygn läng den (  ) 
för att göra stolparna tätare. Båda stol pa rna kom mer 
att justeras.
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21 Trikåsöm
För att sy överlappade sömmar i trikå och att sy över 
smala resårband.

22 Förstärkt sick-sack
För att sy ihop tyg och skinn kant i kant eller 
över lap pa sömmar. Används också till rynk ning.

23 Tråcklingssöm
För att tråckla ihop två tygdelar med långa stygn och 
minskad trådspänning.

24 Osynlig fållsöm
Osynlig fållsöm för normalt till kraftigt elastiskt tyg.

25 Osynlig fållsöm
Osynlig fållsöm för normalt till kraftigt vävt tyg.

26 Musselsöm
För kantavslutning. Sy över kanten. Passar till tun na 
elastiska tyger.

27-29 Plattsömmar
Till applikationer, rullsöm, sy fast spets och band.

30 Resårsöm
Till att sy fast två rader resårtråd, smock rynk ning.

31 Fogsöm
För att sy ihop två vikta kanter och sy fast två ra der 
rundresår.

32-33 Lagningssömmar
Till att laga och lappa kläder, jeans och dukar. 

34-35 Knapphål
Knapphål för normal knapphålssömnad och ett 
skräddarsytt knapphål för exempelvis kappor.

Sömtabell - Nyttosömmar
1-3 Raksömmar
Till all slags sömnad i vävt tyg. Ställ in 25 olika 
nållägen.

4-6 Elastasöm
För sömnad i trikå och andra elastiska tyger.

7-9 Förstärkta raksömmar
För sömmar som utsätts för extra påfrestning. 
An vänds för att förstärka stickningar på sport- och 
arbetskläder. Ställ in 25 olika nållägen.

10-12 Sick-sack
För att sy fast spets och sy på band.

13 Tre-stegs sick-sack
För att överkasta, laga, sy på lappar och re sår band.

14 Slingersöm
För att laga och stoppa och för elastiska 
material.

15 Fyr-stegs sick-sack, 9 mm
För att överkasta, laga, sy på lappar och re sår band i 
löst vävda material.

16 Kantsöm
För att sy ihop och överkasta kanten i samma 
moment. För tunna elastiska tyger och vävda ty ger i 
normal tjocklek.

17 Bindsöm
För att sy ihop och överkasta kanten i samma 
moment. För normala och kraftiga elas tis ka 
tyger.

18 Dubbel overlock
För att sy ihop och överkasta kanten i samma 
moment. För kraftiga vävda tyger.

19 Kantlock
För att sy ihop och överkasta kanten i samma 
moment. För normala elastiska tyger.

20 Overlock 
För att få dekorativa fållar och överlappade söm mar, 
skärp och band. För normala/kraftiga elas tis ka tyger.



47

Quiltning



48

Quilta på Quilt Designer II

Quiltning
Ingen vet riktigt när man började quilta. Europeiska emigranter 
hade tekniken med sig till Amerika där lapptäcksquiltning snart 
blomstrade. Quiltning var praktiskt och syddes ofta till minne av 
speciella händelser.

Den engelska aristokratin sydde ihop bitar av eleganta tyger med 
 era olika sorters sömmar till så kallade ’’crazy quilts”. Quiltarna 
dekorerades sedan med vackra handbroderier.

Den tidigare generationen quiltade för hand. Idag skapar vi vackra, 
quiltade arbeten på en bråkdel av tiden med Quilt Designer II.

Stitch d-Card E1, Quilt och Applikation
På stitch d-Card E1 hittar du quilt och 
app li ka tions söm mar.

Om du vill imitera en handgjord quiltsöm, sy 
med söm E102 och transparent övertråd. Välj 
söm E124 för au to ma tisk stipplingssömnad. 
Det fi nns också spe ci el la sömmar för ”Crazy 
Quilting”, som ex em pel vis E115, E117, E120 och 
E121. Kråk spark söm mar na (E107-12) är typiska 
quiltsömmar. Söm mar na E103-6 är 6-8 mm bre da och 
an vänds förslagsvis till kanalquiltning.

Stitch d-Card E1 har fyra speciella 
app li ka tions söm mar. Söm E123 ser ut som en 
handgjord app li ka tions söm. Om du syr med E127 
erhåller du en vacker skuggeffekt.

Crazy Quilting
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”Handsydd” quilt
Använd söm E102 för att imitera en handgjord söm. 
När du använder denna söm beror re sul ta tet på vilket 
tyg, vilken stoppning och vilken tråd du använder. 
Trådspänningen ställs au to ma tiskt in för att sy på 
en quilt med bomullstyg och bomullsvadd. Tråden 
bör vara Sulky rayon nr 40 som undertråd och 
transparent tråd som över tråd. När du syr en quilt 
och använder annat ma te ri al än ovan, prova sömmen 
på en provlapp först. Ändra trådspänningen i   
för att få bäs ta möjliga resultat på din quilt.

Söm E123 används när du vill sy applikationer med 
ett handgjort utseende. Träd med dekortråd om du 
vill att sömmen ska synas, transparent tråd om du 
bara vill ha en söm som man bara anar och svart tråd 
om du vill ge sömmen ett gam mal dags utseende.

”Handsydd” quiltsöm 
(ovan) och ”handsydd” 
applikationssöm (höger)

Använd kantlinjalen vid breda sömsmåner, 
stick ning ar eller kanalquiltning. För in linjalen i hålet 
baktill på pressarfotsfästet. Justera i sidled till önskad 
position och dra åt skruven.

Fäst ihop quilten med en dekorsöm
Fäst ihop quiltens lager (framsida, vadd och bak si da) 
med en enkel dekorativ söm.

• Välj söm E115

• Tryck  .

• För att fästa ihop quilten, sy fl era mönster med 
ungefär 2,5 cm mellanrum.
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Sätta ihop quiltar
Sy ihop quiltblock kvickt och lätt med den 
för in ställ da 1/4” (6 mm) quiltsömmen.

• Lägg ihop två tygbitar med rätsidorna mot 
var an dra.

• Välj söm E101 och sätt på pressarfot A.

• Sy ihop de två tygdelarna med kanterna längs A 
fotens kant.

Som extra tillbehör fi nns en 
kant stick nings fot. Denna pressarfot har 

en lin jal på hö ger si dan. Kanten på tyget leds av 

Frihandsquiltning och Stippling
Frihandsquiltning och stippling är ett populärt sätt att 
sy ihop (quilta) lager av tyg och vadd.

Ställ in din Quilt Designer II för frihandssömnad:

Välj söm V101 i  . Sänk ma tar tän der na. Sätt på 
pressarfot R och använd en nr 90 nål. Träd maskinen 
med en transparent po ly es ter tråd eller med en tråd 
som matchar quilten. An vänd un der tråd som mat char 
quiltens baksida.

Lägg quilten under pressarfoten och trampa ner 
fotreglaget. Ställ in syhastigheten i   på 
låg- medium tills du lärt dig tekniken. Flytta ty get 
med ans du syr. Du kan markera en design ge nom 
att frihandsquilta runt den eller föl ja söm lin jer i de 
quiltade blocken.

Stippel quiltning sys vanligtvis på enfärgade ty ger 
och är frihandssömnad där man fl yttar tyget fram 
och tillbaka för att forma ett vågformat möns ter. Det 
vågformade mönstret ska sys tätt, men ”vå gor na” ska 
inte korsas. Se söm men som bitar i ett pussel.

Anm: För att frihandsquilta tjocka eller fl uffi ga 
quiltar, används Sensor Q fot (extra tillbehör). Ställ 
in maskinen för frihandssömnad och välj Sensor Q 
fot i  . Rätt pressarfotstryck ställs in. Välj R i 

  för att återgå till normalt pressarfotstryck. 
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Stockhusquilt
Stockhus mönstret eller blocket är ett tra di tio nellt 
favorit mönster söm går lätt och snabbt att sy. Den 
röda rutan i mitten är enligt traditonen en symbol 
för elden eller hemmets hjärta i ett tim mer hus eller 
stockhus. Tygernas färger som an vänds i mönstret 
skall föreställa ljus och skugg si da på tim mer stocks väg
 gar na och bildar en ljus och en mörk diagonal halva.

Vad behöver jag?
Ljusa och mörka bomullstyger på minst ca 110 cm 
bredd:

Tyg A: 25 cm till mittrutan

Tyg A: 90 cm till inre ram

Tyg B: 60 cm till remsa 2 och 3

Tyg C: 80 cm till remsa 4 och 5

Tyg D: 90 cm till remsa 6 och 7

Tyg E: 115 cm till remsa 8 och 9

Tyg F: 150 cm till remsa 10 och 11

Tyg G: 150 cm till remsa 12 och 13

Tyg G: 225 cm till yttre ram

Tyg G: 90 cm till bandkantning

Tyg H: 225 cm till block 14 och 15

Tyg I: 225 cm till block 16 och 17

Bakstycke: 870 cm bomullstyg

Vadd: 285 x 235 cm

Hushållstråd i neutral färg

Hushållstråd som matchar de yttre remsorna 14, 15, 
16 och 17 

Hushållstråd som matchar bakstycket.

Schmetz quiltnålar (412 40 20-01)

Säkerhetsnålar

Husqvarna Viking linjal (412 66 17-01) eller (412 66 
15-01)

Husqvarna Viking skärmatta (412 66 13-01)

Olfa Ergonomisk rullkniv (415 16 42-01)

1/4” (6 mm) sömsmån är inkluderad i alla mått. 
Tvätta och pressa alla tyger före till klipp ning och 
söm nad.

Tillskärning
Skär 3,8 cm bre da remsor längsmed bredden på tyget 
i alla ty ger som ska an vän das till block.

Skär 99 st 3,8 x 3,8 cm stora mittrutor i tyg A.

Skär 12 st 7 cm breda remsor i tyg A till inre ra men.

Skär 12 st 17,5 cm breda i tyg G till den yttre ra men.

Stockhusquilten är ca. 285 x 235 cm. Quilten består av 99 block 
som är 23 x 23 cm som är ihopsydda med 9 rader på bredden och 
11 på längden.

Mönstret består av remsor  som sys fast  räta mot räta runt 
mittrutan.
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Blocksömnad:
Välj ”Ej elastiskt tunt” i sömnadsguiden. Använd 
pres sar fot A och sätt i Stitch d-Card E1 med Quilt 
och Applikationssömmar i din Quilt Designer II. Välj 
raksöm E101 för att få en sömsmån på 6 mm (1/4”) 
när pressarfotens ytterkant följer tygets kant. Änd ra 
stygn läng den till  1 1/2. Träd ma ski nen med en ljus 
hus hålls tråd, som inte syns ige nom det ljus as te tyget, 
i både över och un der tråd.

Illustration A
Lägg mittrutorna räta mot räta på tyget för remsa 2 
kant i kant. Sy ihop mitt truto rna med rem san. Fort sätt 
foga sam man fyr kan ter kant i kant tills du har sytt 
fast 99 rutor. Vik upp och pres sa söms må nen mot 
mittrutorna.

Använd en rullkniv och en linjal till att skära rent 
mel lan rutorna. Upprepa detta för alla rutor. 

Illustration B
Lägg det tvådelade blocken räta mot räta och kant i 
kant med  rem san (3). Sy ihop. Skär rent mellan de 
nu tredelade blocken. Upprepa för alla block. Pressa 
alltid alla sömsmåner mot mit ten av blocket.

Illustration C, D, E
Fortsätt sy ihop blocken på det här sättet tills du 
har använt alla remsorna och har 99 färdiga block. 
Var noggrann med att alla ljusa och mör ka remsor 
ham nar på varsin halva av blocket (se il lus tra tion).

Sy ihop blocken:
Illustration F
Kontrollera att alla 99 blocken är lika stora. Pla ce ra 
blocken så att ljusa och mörka di a go na la lin jer bildas 
som illustrationen visar. Sy ihop blocken, räta mot 
räta, till 9 rader med 11 block i varje. Pressa isär 
sömsmånerna.

Sy ihop raderna och pressa isär sömsmånerna.

Mät längden och bredden på quilten för att 
be stäm ma längden på ramen.

Illustration A

Illustration F

Illustration C

Illustration D Illustration E

Illustration B
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Inre ram:
Illustration G, H
Skarva ihop en remsa till varje sida av quilten till inre 
ramen. Lägg remsorna med rät si dor na mot var an dra 
i 90° vin kel och sy ihop på skråd den för att slip pa 
tjocka sömmar. Pressa isär söms måne rna och klipp 
bort över fl ö dig söms mån. Två av remsorna måste 
vara 20 cm läng re än vad quilten är lång och de 
andra två remsorna måste vara 20 cm läng re än vad 
quilten är bred.

Sy fast remsorna räta mot räta på quilten, men läm na 
10 cm på varje sida vid all fyra hörnen. Pres sa all 
sömsmåner mot mitten av quilten.

Gör diagonala hörn genom att vika den ut skju tan de 
rem san diagonalt mot avigsidan och fi ng er pres sa. Sy 
på avigsidan i viklinjen från yt ter kan ten mot det inre 
hörnet. Klipp bort över fl ö dig söms mån.

Yttre ram:
Sy den yttre ramen på samma sätt som den inre men 
bör ja sy 20 cm in på remsan den här gång en. Två 
rem sor måste minst vara 40 cm läng re än quiltens 
längd och de andra två måste vara 40 cm läng re än 
vad quiltens bredd.

Quiltning
Sy ihop tyget till quiltens baksida så att det blir minst 
lika stort som quilten. Placera bakstycket på en plan 
yta med avigsidan vänd uppåt. Lägg vad den på 
bak styck et och sedan quilten ovanpå med rät si dan 
vänd uppåt. Nåla ihop lagren med två säkerhetsnålar 
i varje stockhusruta.

Illustration I
Använd pressarfot A eller Applikationsfoten (ex tra 
tillbehör). Välj söm A102 på Stitch d-Card A1.Träd 
övertråden med en matchande hus hålls tråd till 
de mörka yttre blocken på quiltens fram si da, 
och träd un der trå den med en hus hålls tråd som 
matchar bak styck et. Sy en söm i ”diket” mel lan de 
mörka blocken ge nom all lag ren (se il lus tra tion). 
Sensor sys te met gör att alla lagren matas jämnt. 
Välj nål stopp lä ge ner för att utnyttja pressarfotens 
vänd lä ge i hörnen.

Sensor systemet känner av rätt vändlägeshöjd för 
pressarfoten.

Illustration G

Illustration H

Illustration I 
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Illustration J

Illustration N

Illustration M

Illustration L

Illustration K

När du är klar med quiltningen runt de mörka 
partierna av blocken, byt till en hushållstråd som 
mat char de ljusa partierna i blocken. Quilta på 
sam ma sätt runt de ljusa partierna av blocken som på 
de mörka.

Sy igenom alla lagren runt quilten och runt den inre 
ramen.

Ta bort säkerhetsnålarna. Jämna till alla söm små ner.

Bandkantning
Träd maskinen i både över och undertråd med en 
hushållstråd som matchar tyget till band kan ten.

Illustration J
Skär 6 cm breda remsor i tyg G, och sy ihop dem 
så att de räcker runt hela quilten. Det kom mer att 
behövas ca. 10,6 m. Sy ihop remsorna på skrådden, 
som tidigare, för att slippa tjocka söm små ner. Lägg 
remsorna med rät si dor na mot var an dra med en 90° 
vinkel och sy ihop på di a go na len.

Illustration K
Klipp ner sömsmånerna till 1 cm och pres sa isär 
dem.

Illustration L
Sy resterande remsor på samma sätt. Vik remsorna 
dubbelt på längden aviga mot aviga och pres sa.

Lägg kantbandet på quiltens baksida längsmed den 
ne dre kanten av quilten. Tryck på nål stopp ner. Bör ja 
sy 5 cm in på kantbandet och stanna när du har 6 
mm kvar till det första hör net. När du stan nar med 
nålen nere i tyget kän ner Sensor sys te mets vändläge 
av vilken lyft höjd som passar till dina tyglager. Vänd 
mot hör net, och sy på 
di a go na len ut i hörnet.

Illustration M
Vik kantbandet tvärsöver den diagonala söm men och 
se dan tillbaka så att remsan hamnar längs med med 
quiltens högra kant.

Illustration N
Börja sy igen 6 mm ifrån hörnet. Sy på detta sätt runt 
hela quilten.
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Illustration O

Illustration P

Illustration Q

Illustration O
För att sy en diagonal skarv där två band kan ter möts, 
vik kant ban den diagonalt där de möts och pres sa.

Illustration P
Nåla ihop skarven längsmed viklinjen och sy. Var 
försiktig så att du inte syr i quilten när skarv söm men 
sys. Klipp bort över fl ö digt kantband.

Illustration Q
Vik över kantbanden mot rätsidan och nåla. Vik in 
tyget i hörnen så att det blir diagonala hörn. Använd 
pressarfot A och söm A102 eller Kant stick nings fot 
(extra tillbehör) och söm A103 och sy fast kantbandet 
från quiltens rätsida.

Märk quilten med ditt namn, datum och annan 
information. Använd de programmerbara 
bok stä ver na och siffrorna på stitch d-Card O1 (se sid 
65).
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Dekorsömnad
Tillsammans med Quilt Designer II får du ett sömkort med 
dekorativa modesömmar (Stitch d-Card N1). Ytterligare sömkort 
med olika typer av dekor-sömmar  nns som extra tillbehör. Med 
hjälp av dekorsömmar kan du sy mängder av olika sömmar 
för dekoration och utsmyckning. Det  nns inga gränser för din 
kreativitet!

I detta kapitel kommer information och sömnadstips ge dig inspiration 
att variera uteseendet på sömmarna och samtidigt öka dina kreativa 
möjligheter ytterligare!

Sömmarna N115 och N117 används 
för att dekorera ett par byxor

Frihandssömnad
Med frihandssömnad har du ändlösa möjligheter 
att skapa vackra och kreativa dekorationer, för att 
exempelvis sy accossoarer och smycka kläder.

För att välja en frihandssöm, öppna   och 
välj   eller  . V101 för raksöm och V102 
för sick-sack. Sätt på pressarfot R och sänk matar-
tänderna för att kunna fl ytta tyget i valfri riktning.

Mode
Använd sömmarna på Stitch d-Card N1, Mode för 
att dekorera kläder och accessoarer. Här har ett par 
byxor i fuskmocka dekorerats med sömmar från 
Stitch d-Card N1. Sömmarna har kom bi ne rats med 
sick-sackband, sammets- och orm skinns band.

• Använd pictogrampennan för att markera en linje 
där första sömmen ska sys. Rita sedan parallella 
linjer med 2,5 centimeters mel lan rum. 

• Träd maskinen med brodertråd som övertråd och 
matchande sytråd som undertråd. Sätt i Stitch d-
Card N1 och välj en dekorsöm. 

• Lägg rivbart mellanlägg under tyget och sy längs 
första linjen. Fortsätt sy dekorsömmar längs alla 
linjer.  

• Välj raksöm på Stitch d-Card A1. Träd ma ski nen 
med matchande sytråd som över- och undertråd. 
Sy fast sammets- och orm skinns ban den mellan 
raderna av dekorsömmar. Sy fast sick-sackbandet 
med en raksöm i mitten.  

• Riv bort mellanlägget och pressa lätt med 
strykjärnet.
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När du frihandssyr med låg hastighet rör sig 
pres sar fo ten upp och ner. Pres sar fo ten är nere när 
nålen är nere. Detta är för att hålla tyget på plats 
medan stygnet bildas. Pres sar fo ten lyfts se dan 
samtidigt som nålen, så att tyget kan fl yttas utan att 
man riskerar att skada nålen. Vid söm nad med högre 
hastighet stannar fo ten i lättaläge så att tyget enkelt 
kan fl yt tas i öns kad rikning.  

Dekorera med frihandssömmar
Använd frihandssömnad för att smycka kläder och 
accessoarer.

• Träd maskinen med brodertråd som över- och 
undertråd. Placera tyg och rivbart mellanlägg i  
bågen för frihandsquiltning eller i en bro der bå ge 
vilka fi nns att köpa som extra tllbehör. Det är 
viktigt att tyget är spänt i bågen. Lägg tyget under 

pres sar fo ten och tryck  . 

• Vrid ner handhjulet för att dra upp un der trå den 
genom tyget. Håll i både över- och undertråd för 
att förhindra att de dras ner under tyget.

• Börja sy, inte allt för långsamt, medan du försiktigt 
för bågen fram och tillbaka. Ma ski nens hastighet 
och hastigheten med vilken du för bågen fram och 
tillbaka avgör stygnets storlek.  

Smycken
Använd med fördel frihandssömmarna för att göra 
smycken.

• Placera vattenlösligt mellanlägg i bågen och sy i 
olika riktningar så att tråden skapar en spets ef fekt.  

• Man kan också lägga tråd och garnbitar mel lan två 
lager av vattenlösligt mellanlägg. Träd ma ski nen 
med genomskinlig tråd som över- och undertråd. 
Sy över trådarna och garnet fl era gånger för att 
hålla ihop lagren. Skölj bort mellanlägget och du 
får en vacker tråd-dekoration. 

Experimentera med olika strukturer genom att  ytta bågen i cirklar 
eller fram och tillbaka. Med lite övning och kreativitet kan du skapa 
vad du inte trodde var möjligt.
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Applikation
Använd de förprogrammerade sömmarna på 
Stitch d-Card A1 för att sy applikationer. De 
för pro gram me ra de plattsömmarna har en stygn bredd 
på 2 mm (A127), 4 mm (A128) och 6 mm (A129). 
Övertrådsspänningen minskas au to ma tiskt för 
plattsömmar.

Material: Bomullstyg, Husqvarna Viking Tear-A-Way 
mellanlägg, bitar av bomullstyg till applikationen.

Tråd: Sulky Rayon brodertråd som övertråd och 
tunn undertråd för broderi.

Välj: ”Vävt normalt” på Sömnadsguiden och söm 
A128 på Stitch d-Card A1.

Använd: Pressarfot B enligt rekommendation.

Sy:
• Klipp en liten fyrkant av bomullstyget för 

applikationen.

• För att tråckla fast fyrkanten på det större 
bomullstyget, välj A111, sick-sack eller använd 
dubbelsidigt, påpressbart mellanlägg (Vliesofi x).

• Lägg Tear-A-Way under bomullstyget.

• Placera tyget under pressarfoten.

• Sy med plattsömmen runt sidorna.

• För att vända i hörnen trycker du nål stopp lä ge 
ner, eller trampar ner fotreglaget så att nålen går 
ner i tyget på utsidan av applikationen. Vänd med 
nålen i ytterläge så att kanterna på applikationen 
blir översydda. Pressarfotens vändläge gör detta 
enkelt.

• Tryck   för att fästa sömmen.

Anm: För att fi njustera bredden på plattsömmen tryck er 
du  . Använd   och   för att fi n jus te ra 
stygnbredd och stygnlängd.

Som extra tillbehör fi nns en transparent 
variant av pressarfot B. Det fi nns också en 

speciell applikationsfot, som är helt öppen fram till 
så att sömmen syns tydligt. Liksom den trans par an ta 
foten har applikationsfoten röda mar ke ring ar.    
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Fogsöm
Fogsömmen fogar samman två tygbitar med vik ta 
kanter. Tekniken används för att sy ihop spets rem sor 
eller sy fast spets mot en fållad kant  för vackra 
kantavslutningar. Fogsömmen ger ett slätt och jämnt 
resultat.

Material: En bit spets och linnetyg med ena kan ten 
vikt eller fållad.

Välj: Söm A131.

Använd: Pressarfot B enligt rekommendation.

• Placera spetsen och tyget kant i kant i mitten av 
pressarfot B. Medan du syr kommer tyget att fogas 
samman.

Sy:
Det högra sick-sackstygnet i fogsömmen skall sy i 
spetsen till höger, och det vänstra sick-sack-stygnet 
till vänster på tyget. Raksömsstygnet sys mellan tyget 
och spetsen.

Extra tillbehör: Du kan använda kantsticknings-
foten med mittlinjal för att leda spet sen och tyget.

Sy bokstäver
När du köper Quilt Designer II får du med ett 
sömkort med blockbokstäver, Stitch d-Card O1. 
Ytterligare två sömkort med alfabet fi nns att köpa 
som extra tillbehör, Märkbokstäver (Stitch d-Card P1) 
och Monogrambokstäver (Stitch d-Card R1). 

Använd bokstäverna till monogram, presenter, för att 
märka quiltar och kläder eller till vadhelst du öns kar. 

Stitch d-Card O1 innehåller tre menyer: stora 
bok stä ver, små bokstäver och siffror/spe ci al teck en. 
På sömkortet visas menyn för de små bok stä ver na i 
nedre vänstra hörnet på stygnytan. Menyn för siffror/
specialtecken visas i nedre 
högra hörnet.

Genom att trycka på   på sömkortet kan du 
växla mellan menyerna. Den aktuella menyn vi sas på 
displayen med A.., a.. eller 1..

Siffror och 
specialtecken

Stora bokstäver

Små bokstäver
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Justera dekorativa sömmar
Genom att använda Quilt Designer II’s funktions-knappar eller 
funktionerna på JUSTERA menyn, kan du anpassa sömmarna så 
att de passar ditt speci  ka projekt. 

Använd alltid Husqvarna Viking Tear-A-Way mellanlägg när du 
syr dekorsömmar. Följ instruktionerna nedan och sy exemplen på en 
tygbit.

Material: Bomullstyg, Husqvarna Viking Tear-A-Way 
mellanlägg.

Välj: ”Vävt normalt” på Sömnadsguiden och söm 
N102 på Stitch d-Card N1, Mode.

Träd med: Sulky 30 Rayon brodertråd som över tråd 
och tunn brodertråd som undertråd.

Använd: Pressarfot B som rekommenderat.

Sy:
• Lägg mellanlägg under tyget.

• Sy ett antal mönsterrapporter.

FIX

• Tryck   vid mitten av mönsterrapporten, 
ma ski nen slutar sy och fäster med några små 
rak söms stygn.

Mönsteromstart

Tryck   för att börja i det första stygnet på 
möns ter rap por ten. Om du har ändrat stygn bredd, 
stygn längd eller förlängt mönstret, kom mer 
maskinen ihåg detta.

• Tryck   och Quilt Designer II börjar från början 
av möns ter rap por ten.

STOP

  används för att avsluta en söm eller en 
pro gram me rad kombination, dvs maskinen fäster 
trå den och stannar automatiskt när sömmen är 

fär dig sydd. Du tar bort   genom att trycka på 
knappen igen eller  genom att välja en annan söm.

• Tryck på   i början av en mönsterrapport för att 
avbryta sömnaden när mönstret är klart.
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En mönsterrapport

• Tryck   innan du börjar sy eller under 
tiden du syr en dekorsöm för att sy endast en 
möns ter rap port.

• Sy en mönsterrapport. Maskinen stannar och fäster 
tråden automatiskt.

• Tryck   igen för att ta bort stoppet.

Spegelvändning
Spegelvändning ändrar riktningen på de kor söm men. 
På displayen visas hur sömmen kom mer att sys i 
förhållande till pressarfoten.

Breddspegling
Speglar mönstret från vänster till höger. Detta gör 
ofta att du inte behöver lägga en stor del av tyget 
inne i maskinarmen.

• Sy en mönsterrapport. Tryck breddspegling. Se hur 
mönsterrapporten spegelvänds på displayen. Sy 
några fl er mönsterrapporter.

Längdspegling
Speglar mönstret uppifrån och ner. Detta för dubb lar 
de kreativa möjligheterna.

• Sy några mönsterrapporter. Tryck längd speg ling. 
Se hur sömmen ändras på displayen.

• Sy ytterligare några mönsterraporter.

Anm: Programmera mönster med bredd- och/eller 
längd speg ling eller programmera en hel kom bi na tion. Du 
har obegränsade möjligheter (Se ”Program-
mering”, sid 64). 

Mönsterförlängning
Mönsterförlängning ändrar storleken på ett 
platt söms möns ter utan att tätheten påverkas. Möns ter
 för läng nings funk tio nen är bara aktiv för plattsömmar. 
De sömmar som följer med Quilt Designer II vid 
köpet kan inte förlängas. Det fi nns fl e ra sömkort 
som extra tillbehör som inne hål ler plattsömmar. 
Exempelvis Stitch d-Card C1, Pictogramsömmar, och 
Stitch d-Card L1, De kor-söm mar.   

• Välj en plattsöm, tryck   tryck 
möns ter för läng ning   för att göra mönster-
rapporten längre. Tryck   för att göra mönster-
rapporten kortare.

• Sy ett par mönsterrapporter. 

Hjärtat ovan  nns på Stitch d-Card D2 (D216) 
och Stitch d-Card G1 (G113) som säljs som extra 
tillbehör.
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Programmering
Med  Quilt Desinger II kan du programmera sömmar och bokstäver 
till kombinationer. De program-merade kombinationerna kan sparas 
i nio olika permanenta minnen. En programmerad sekvens som 
sparas i något av dessa minnen  nns kvar även när maskinen stängs 
av. 

PROG-läget
Vid programmering är inte Sömnadsguiden aktiv. 
Tryck på ”FUNC” på skär men för att ak ti ve ra pro gra
m me rings funk tio nen -  .

PROG-menyn

Minnen  
Använd   och   för att välja minne. Bokstaven M 
och numret som följer visar vilket minne som är 
aktivt. Det fi nns nio olika minnen (M1-M9). Var je 
minne rymmer upp till 62 sömmar, vil ket betyder att 
du kan programmera och spara upp till 558 sömmar 
och/eller bokstäver.

När   aktiveras, öppnas det sist använda min net. 
Vill du spara din programmerade kom bi na tion i ett 
annat minne än det aktiva, välj min ne först, innan du 
programmerar några söm mar. Den programmerade 
kombinationen sparas automatiskt i det aktiva 
minnet. 

Flytta markören    
Markören på displayen befi nner sig under den 
sömrapport i kombinationen som är aktiv. 
Använd pi lar na för att fl ytta markören åt sidan. 
Siff ran mel lan pi lar na visar under vilken söm i 
ord ning en markören befi nner sig. 

Radera sömmar eller program   
Om det redan fi nns en söm- eller 
bok stavs kom bi na tion i det minne du valt, tryck 
på    för att radera minnet. För 
att få till ba ka det du tog bort kan du trycka på  

  igen innan du gör någon annan 
inställning.

Minnesfl iken  
Använd   för att aktivera 
programmeringsfunktionerna igen om du gjort 
jus te ring ar i   eller ändrat inställning-
arna i  . 

Anm: Både stop- och fi xfunktionen kan program-
meras. Stopfunktionen kan programmeras om du bara 
vill sy en sekvens av ditt program. Fixfunk-tionen kan 
pro gram me ras om du vill fästa i slu tet 
eller i början av en söm inne i en programmerad 
sekvens.
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Programmera sömmar och bokstäver
För att programmera kombinationen till höger:

• Tryck ”FUNC” för att aktivera  .

• Sätt i Stitch d-Card E1.

• Välj söm E115. Mönsterrappporten visas på 
displayen.

Markören fl yttas automatiskt till nästa position, klar 
att ta emot nästa mönsterrapport eller justera den 
som nyss matats in.

Ta ut Stitch d-Card E1 och sätt i Stitch d-Card O1, Blockbokstäver.

För att programmera “Q” i stora bokstäver, välj “Q” 
på Stitch d-Card O1. “Q” visas på displayen bredvid 
sömmen.

För att programmera “uilt” i små bokstäver, tryck på 

 i nedre högra hörnet på sömkortet. Menyn för 
små bokstäver aktiveras (   visas på displayen).

Tryck “u”, bokstaven visas på displayen och 
markören fl yttas till nästa position. Fortsätt att 
programmera bokstäverna i, l, och t.

Ta ut Stitch d-Card O1 och sätt i Stitch d-Card E1.

Välj söm E115. Sömmen visas på displayen.

• Tryck   för att spegla sömmen.

Tryck på   på maskinen för att mata in ett stopp i 
kombinationen. Maskinen syr då bara en sekvens av 
ditt program.

Tryck på  för att programmera trådklipp, så att 
din Quilt Designer II klipper trådarna när den har 
slutat sy.
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Ändra en söm eller bokstav
I   kan du justera alla sömmar eller bok stä ver 
när markören är placerad under dem. Tryck bara på 
rätt söm eller bokstav för att er sät ta den du vill ändra.

Lägga till en söm eller bokstav
För att lägga till en söm eller bokstav i  , fl yt tar 
du markören till positionen efter sömmen där du 
vill göra ett tillägg. Tryck  , allt från 
där markören står och därefter för svin ner. Tryck på 
sömmen du vill lägga till. Tryck på   
igen för att hämta tillbaka resten av kombinationen. 

Justera programmerade sömmar
Om du vill justera sömmar i en programmerad 
sek vens, placera markören under den aktuella 
söm men och tryck på  . Den sista 
söm men i en programmerad sekvens kan justeras 
även om markören placeras efter sömmen. Du kan 
använda alla funktioner i  ; stygn längd, 
stygnbredd, spegelvändning och för läng ning 
(förlängning kan endast göras om enbart platt söm mar 
är programmerade).

Justeringarna sparas i det permanenta minnet.

Sy programmet
För at sy programmet trycker du ”FUNC” tills   
aktiveras. Programsekvensen visas på displayen. 
Pressarfot B rekommenderas. Ett pro gram me rat stopp 
visas med  en stoppsymbol. 

Om du har programmerat en sekvens som är för 
lång för att visas i sin helhet på displayen, kan du 
stega fram och tillbaka i sekvensen med hjälp av 

 .

Använd mellanlägg under tyget när du syr.

Justera hela programsekvensen
I   kan du använda   för att 
justera stygnbredd, stygnlängd och/eller 
spegelvända hela pro gram met. Om du bara har 
programmerat plattsömmar kan du även använda 
möns ter för läng nings funk tio nen. Justeringarna sparas 
inte i det per ma nen ta minnet.
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Lampor
Quilt Designer II har två lampor, den ena sitter till 
vänster om nålen (A) och den andra på undersidan 
av maskinarmen (B). Använd en dast lampor av den 
typ som anges framtill på maskinen. Lamporna fi nns 
att köpa hos din Husqvarna Viking återförsäljare.

I tillbehörsasken fi nns en gummihållare som används 
vid byte av lamporna.

Byte av syhuvudets lampa (A)

  Stäng av maskinen
  

1. Sätt gummihållaren, med det djupa hålet som är 
märkt OUT, om lampan. 

2. Vrid inte lampan, drag den endast nedåt.

3. Vid insättning av lampan, sätt gummihållaren med 
det hålet som är märkt IN, om lampan. För in 
lam pan i lamphållaren och tryck i den. Kon trol le ra 
att lampan sitter ordentligt.

Byte av maskinarmens lampa (B)
1. Tag bort lampskyddet genom att dra lätt neråt.

2. Sätt gummihållaren, med det djupa hålet som är 
märkt OUT, om lampan. 

3. Vrid inte lampan, drag den endast nedåt.

4. Vid insättning av lampan, sätt gummihållaren med 
det hålet som är märkt IN, om lampan. För in 
lam pan i lamphållaren och tryck i den. Kon trol le ra 
att lampan sitter ordentligt.

5. Sätt tillbaka lampskyddet genom att börja i 
bakkanten och trycka in det i hållaren.
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1.
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Maskinens skötsel
För att din symaskin skall arbeta på ett 
till freds stäl lan de sätt, fordrar den rengöring precis 
som andra precisionsmaskiner. Däremot be hövs 
ingen smörjning.

 Stäng av maskinen

Rengöring
Torka av maskinen med en mjuk trasa så att damm 
och ludd försvinner.

Använd en mjuk, mycket lätt fuktad damm tra sa för 
att torka av skärmen.

Rengör under stygnplåten
Tag bort pressarfot och spollucka, sänk ma ta ren. 
Tryck fast stygn plåts öpp na ren på borstens skaft. 
Borsten fi nner du bland tillbehören. Bak till på 
stygnplåten fi nns ett urtag. Sätt stygn plåts öpp na ren 
i urtaget och vrid, avlägsna stygnplåten. Borsta rent 
spolkorgen och runt matartänderna. 

Rengör under spolkorgen 
Spolkorgens botten bör då och då borstas ren från 
ludd. 

Tag ur spolkorgshållaren (1) som täcker främ re delen 
av spolkorgen (2). Tag ur spolkorgen. Bor sta rent. 

Lägg spolkorg och spolhållare på plats.

Sätt fast stygnplåten
Lägg stygnplåten på plats ca 5 mm framför 
bak kan ten och skjut in den. Sätt fast spolluckan. Höj 
matartänderna.
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Felsökning
Problem vid sömnaden: 
• Är rätt material valt på Sömnadsguiden?  

• Använd nål enligt rekommendation i Hjälp me nyn.

• Träd om över- och undertråd. 

• Prova med olika läge på trådrullepinnen (stående 
eller liggande). 

• Vi rekommenderar samma tråd på över- och un-
dertråd vid sömnad med hushållstråd. Vid deko-
rativ sömnad och broderi re kom men de ras Sulky 
Rayon nr 40 brodertråd som övertråd och Sulky 
broderundertråd som un der tråd. 

• Tråden skall hasplas av motsols alternativt använda 
stående pinne.

Tyget rynkas?
• Är rätt tyg valt på Sömnadsguiden? 

• Kontrollera nålen, den kan vara skadad. 

• Byt till den nål som rekommenderas i Hjälp me nyn.

• Träd om över- och undertråd.

• Byt till tråd som passar material och söm-
 nads mo ment. 

• Använd tråd av hög kvalitet. 

• Minska stygnlängden. 

• Använd mellanlägg.

Hoppstygn?
• Kontrollera nålen, den kan vara skadad. 

• Byt till den nål som rekommenderas i Hjälp me nyn. 

• Se till att nålen är ordentligt isatt.

• Träd om över- och undertråd. 

• Använd rekommenderad pressarfot. 

• Stäng av och sätt på maskinen igen för omkalibre-
ring. 

• Rådfråga din återförsäljare för service.

Nålen går av?
• Drag inte i tyget när du syr. 

• Använd rätt nål enligt rekommendation i Hjälpme-
nyn. 

• Se till att nålen är ordentligt isatt. 

För lös trådspänning?
• Är rätt tyg valt på Sömnadsguiden? 

• Träd om över- och undertråd. 

• Använd tråd av hög kvalitet. 

• Använd nål enligt rekommendation i Hjälp me nyn. 

• Stäng av och sätt på maskinen igen för omkalibre-
ring av trådspänningen. 

• Följ rekommendation i Hjälpmenyn.

Tyget matas inte?
• Kontrollera matartänderna.

• Öka stygnlängden.

Övertråden går av?
• Kontrollera trådrullen så att inte tråden har hängt 

upp sig. 

• Prova med olika läge på trådrullepinnen. Använd 
stora brickan vid stora trådrullar och lilla brickan 
vid smala rullar. Tråden ska hasp las av motsols. 

• Använd tråd av hög kvalitet. 

• Använd nål enligt rekommendation i Hjälp me nyn. 

• Träd om över- och undertråd.  

• Stäng av och sätt på maskinen för omkalibrering 
av trådspänningen. 

• Om stygnplåten är skadad, se till att få den utbytt.

Undertråden trasslar sig?
• Spola upp en ny spole och träd om un der trå den.

• Om stygnplåten är skadad, se till att få den utbytt.
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Undertrådslarmet fungerar inte?
• Borsta bort ludd från området vid spolkorgen och 

därunder.  

• Använd endast Husqvarna Vikings gröna original-
spolar.

Oregelbunden spolning?
• Kontrollera trädning på undertråden. 

Trådklippet klipper inte?
• Tag bort stygnplåten och borsta bort ludd. 

• Kontrollera i SET att trådklippet är ställt på ”Auto”.

Felaktig söm, oregelbundna eller täta stygn? 
• Kontrollera om tvillingnål är vald. 

• Stäng av och sätt på maskinen igen för omkalibre-
ring. 

• Byt nål.

• Träd om över- och undertråd.

• Använd mellanlägg.

Pressarfoten sänks inte?
• Koppla in maskinen. 

• För tillbaka spolaxeln till syläge. 

• Ställ pressarfotslyft på ”Auto” i SET.

Skärmen är mörk (eller ljus?)
• Ändra skärmkontrasten i SET (sidan 23).

Skärmen svarar inte på tryckningar?
• Kalibrera färgskärmen i SET (sid 22).

Maskinen syr sakta?
• Kontrollera syhastigheten.

• Tag bort stygnplåten och borsta bort ludd.

• Lämna in maskinen för service.

Maskinen syr inte?
• För tillbaka spolaxeln till syläge. 

• Kontrollera att  sladdarna är anslutna till 
maskin och vägguttag. 

Fackmanshjälp
Om du har gått igenom felsökningen men ändå inte 
får ett godtagbart resultat, bör du kon tak ta din åter-
försäljare. Där får du anvisning om var du kan lämna 
maskinen för ser vi ce. Skicka då med ett syprov och 
prov på tyg och tråd som du har använt vid söm-
naden. Ett syprov ger bättre information än ord.

Garanti
Garantin för Quilt Designer II täcker inte fel eller 
skador som orsakats genom användande av tillbehör 
och delar som inte är Husqvarna Viking orginal.

Uppdatera din Quilt Designer II!
All information i denna instruktionsbok gäller i 
skrivandets stund.

Vi får ständigt kommentarer och feedback från 
Quilt Designer II ägare och återförsäljare. Denna 
information ligger till grund för uppdateringar av 
maskinens programvara. Dessa updateringar fi nns 
tillgängliga för dig på intenet.

Besök vår hemsida (www.husqvarnaviking.com) 
regelbundet och/eller kon tak ta din Husqvarna Viking 
återförsäljare för att få in for ma tion om uppdateringar 
av Quilt Designer II och instruktionsboken. 
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Stitch d-Cards för Quilt Designer II /
Broderitema



74

Stitch d-Cards för Quilt Designer II / Broderitema

Sekelskiftessömmar, D1 och D2

Tekniken att sy sekelskiftessömnad väcker en känsla 
av tradition, romantik och svunna tider. 

Det fi nns 40 olika sekelskiftessömmar (två sömkort 
med 20 sömmar vardera).

På Stitch d-Card D1 fi nns det korsstygn och fl era 
olika hålsömmar. Om du använder en vingnål när du 
syr dessa sömmar får du en vacker hålsömseffekt. 

Stitch d-Card D2 erbjuder smocksömmar som sys 
över tyg som har veckats eller rynkats. Det färdiga 
resultatet immiterar den handgjorda smocktekniken. 
På detta kort fi nns det även fl era dekorativa 
sömmar och ett knapphål som passar utmärkt på 
sekelskiftesplagg.

Stitch d-Cards för Quilt Designer II

Knapphål, B1

På Stitch d-Card B1, Knapphål, fi nns det knapphål 
och snörhål i olika utförande samt möjligheten att sy 
i knappar. Det fi nns även en tränssöm som används 
för att förstärka fi ckor, kjolslitsar, skärphällor eller 
nederdelen av blixtlås. Tränssömmen gör att plagget 
får ett profes-sionellt snitt. Med lagningssömmen kan 
du rädda ett plagg genom att laga ett litet hål eller 
en reva innan den blir för stor. 

Pictogramsömmar, C1

På Stitch d-Card C1, Pictogramsömmar fi nns alla de 
sömmar du behöver för att sy ett obegränsat antal 
pictogramkombinationer. Programmera sömmarna 
och sy de mest underbara dekorationer på kläder, 
dukar eller var helst du önskar. 

Crazy Quiltningsömmar, E2 
Invecklade crazy patchsömmar syddes traditionellt 
för hand. Stitch d-Card E2 har ett antal sömmar som 
imiterar de handsydda, de är skapade av quiltare för 
quiltare.

Sy vackra variationer av fjädersömmar, korsstygn, 
förskönade langettsömmar, med mera; plus en extra 
bred stipplingsöm.
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Stitch d-Cards för Quilt Designer II / Broderitema

Dekorsömmar, L1

Använd sömmarna på Stitch d-Card L1 för att skapa 
utsökta sömkombinationer att smycka dina sydda 
alster med. Du kan även använda dessa sömmar för 
andra typer av dekorationer. Att använda någon av 
sömmarna för att sy över garn ger en ovanlig och 
häftig effekt.

Hobbysömmar, M1

Kombinera sömmarna på Stitch d-Card M1 till unika 
broderier och spännande dekorationer. 
Sömmarna kan göras upp till nio mm breda och du 
kan välja mellan 24 olika sömmar.

Barnsömmar, G1

På Stitch d-Card G1 fi nns 24 sömmar som är 
specialdesignade för barn. Sömmarna kan användas 
till dockansikten, dekorationer eller programmeras till 
söta och roliga kombinationer.

Langettsömmar, H1

Stitch d-Card H1, erbjuder 27 olika langettsömmar. 
Sömmarna kan sys upp till 25 mm breda. 
Langettsömmarna är utmärkta kantavslutningar på 
kragar, bordsdukar och linne.

Omnigramsömmar, K1 och K2

Omnigramsömmarna på Stitch d-Card K1 och K2 kan 
göras upp till 35 mm breda. De 38 olika sömmarna 
kan kombineras med varandra i PROG-läget. 
Sömmarna är vackra att använda vid dekoration av 
kläder och linne.
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Stitch d-Cards för Quilt Designer II / Broderitema

Sy i fyra och åtta riktningar,  T1

På Stitch d-Card T1 fi nns det sömmar för fyra- och 
åttavägssömnad. Med dessa sömmar kan du sy i olika 
riktningar utan att vrida tyget. Sömmarna är bra när 
du använder maskinens friarm för att laga byxor eller 
göra applikationer på små plagg. 

Genom att ändra stygnlängden och/eller stygn-
bredden för en vald söm ändras sömnadsriktningen. 
Detta ger dig möjligheten att sy i vilken riktning du 
vill.

Märkbokstäver, P1,  Monogrambokstäver, R1 
Använd Märkbokstäverna och/eller Monogram-
bokstäverna för att göra din sömnad ännu mer 
personlig. Använd bokstäver och siffror för att märka 
exempelvis kläder, handdukar och quiltar.

MENU knappen på sömkorten används för att växla 
mellan menyerna: stora bokstäver, små bokstäver och 
siffror/specialtecken.

Broderitema
Under fl era hundra år har människor över hela 
världen ägnat sig åt att brodera. De har smyckat 
och satt personlig prägel på kläder, bordsdukar och 
släktklenoder. Förr broderade man för hand, men 
idag kan du brodera utan ansträngning tillsammans 
med Quilt Designer II. 

Temat innehåller en broderenhet, broderbågar 
i olika storlekar, två broderikort, en broderbok 
som visar alla broderier i naturlig storlek och fl era 
andra tillbehör. Har du en gång börjat brodera, kan 
du aldrig sluta. Med de möjligheter som ges via 
Husqvarna Vikings mjukvara för broderier, kan du 
skapa och utveckla dina broderier. Det enda som 
begränsar din kreativitet är din egen fantasi! 

Anm.: Alla Stitch d-Cards och Broderitemat säljs separat.
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Index
Anslutning 6 
Applikation 60
Arbetsyta 7
Automatisk knapphålsmätare 36
Avsluta sömnaden 25

Backmatning 12
Balans 20
Bokstäver, Stitch d-Card O1 61, 64
Blixtlås 40
Byta 

lampa 69
nål 16
pressarfot 15
Stitch d-Card 17

Dekorsömnad 57-66
d-Card

byt 17
Embroidery d-Card 17
Personal d-Card 17
Stitch d-Card 17
Sätt i 17

Elastisk söm 64
Elongering 23, 63
Embroidery d-Card 17
Extra Stitch d-Cards 73-76

Felsökning 70-71
FIX 12, 21, 62
Flerstegs sick-sack 31, 42
Fogsöm 61
Fotreglage 6
Frihandssömnad 21, 58-59

smycken 59
sömmar 21, 58
utsmycknad 59
quiltning 50

Funktionsknappar 12
Funktionslägen

FUNC 18
NORM 18
PROG 18, 64-67
REP 18, 64-67

Fåll 35

Förlängningsbricka 7
Förstärkt raksöm 41

Handsydd quilt 49
HJälpmeny 18, 23
Huvudströmbrytare 6
Inbyggda minnen 64

Justera-menyn 23
Justera sömmar 62-63

Komma igång att sy 25
Knapphål 36, 44

balans 45
kniv 44
med inläggstråd 45
mätsticka 36
steg-för-steg 44
Sömnadsguiden 36
täthet 45

Knapphålskniv 44
Knapphålsmätare, automatisk 36

Lappa och laga 43
Lyftbricka 23, 35, 37
Lägga i spolen 11

Matarnedsänkning 13
Materialmeny 18-19
Meny

HJÄLP 18, 20-22 
JUSTERA 18, 23
SET 18, 20-22

Minne 64
Modesömmar 17, 58, 62-66
Mönsteromstart 12

Nedpackning 6
NORM 18
Nyttosömnad 38-46
Nål, byta 16
Nålar 16
Nållägen 39
Nålstoppläge 13
Nålträdare 10
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Osynlig fåll 34

Personal d-Card 17
Placera spolen i maskinen 11
Plast 29
Pop-up menyer 24
Pressarfot, byta 15
Pressarfotslyft 12
Pressarfotstryck 13, 20
Pressarfötter 14
PROG 18, 64-67
Programmera

bokstäver 64-67
modesömmar 64-67

Quiltning 47
Quilt och applikation 48
Stitch d-Card E1 48

"Handsydd" quilt 49
Fäst ihop quilten med en dekorsöm 49
Sätta ihop quiltar 50
Frihandsquiltning (Stippling) 50

Blockhusquilt 51

Raksöm 30, 38-39
förstärkt 41

Rengöring 69
REP  18, 64-67
Rynkning 33, 38

SET-meny 18, 20-22
Skadad nål 16
Skinn 29
Skärphällor 35
Skötsel 67-74
Spara sömmar 21, 64
Spolning av undertråd 11
Språk 22
START/STOP 12
Stickat tyg 28
Stitch d-Card 17
STOP 12, 62, 63
Stygnplåt 69
Sy bokstäver 61, 64
Syhastighet 12

Sy ihop 30
Sy ihop och överkasta 32
Sy i knapp 37
Syyta 7
Säkerhetstext 2
Sänka matartänderna 13
Sömnadsguide 18-19, 28-37
Sömnadsmoment 28
Sömtabell - Stitch d-Card A1 46

Ta bort stygnplåten 69
Tillbehörsask 7
Tjugofem nållägen 39
Touch Screen 4, 18-24

kontrast 22
rengör 69

Tråckla 33
Tråd 29
Trådklipp 12
Trådrullebrickor 8
Trådrullepinne

extra 8
justerbar 8

Trådspänning 20, 26
Trädning 

nål 10
tvillingnål 10
undertråd 11
övertråd 9

Tvillingnål
trädning 10
pop-up meny 24

Undertråd, trädning 11
Uppackning 6
Utbytbara Stitch d-Cards 17

Överkasta 44
Översikt 4-5
Övertråd, trädning 9
Övertrådslarm 9





Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande 
ändra maskinens utrustning och tillbehör samt att göra 
sådana ändringar av maskinens konstruktion som inte 
negativt påverkar funktionen. 
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