Funktioner och finesser
Fem viktiga funktioner*

1

PFAFF® creative™ färgpekskärm

2

Anpassning av broderier direkt på skärmen

3

Den exklusiva funktionen Stitch Creator™

4

Inbyggda broderier och Embroidery-typsnitt + minne
för att spara kombinationerna

Den tydliga, högupplösta skärmen visar stygnen i verklig storlek
och broderiets verkliga färger. Den användarvänliga layouten
är lätt att arbeta med.

Du kan enkelt kombinera flera broderier direkt på skärmen.

Skapa nya 9 mm-sömmar eller redigera färdiga sömmar.
Låt din kreativitet flöda.

157 fantastiska broderier och två brodértypsnitt – var och en i tre
olika storlekar – finns i maskinen. Det finns mycket minne så att
du kan spara dina broderier och komma åt dem lätt.

5

IDT™-system

Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från PFAFF® i över 40 år!
Helt jämn matning från både ovansidan och undersidan.

* Fem viktiga funktioner upprepas i fetstilt under varje kategori.

Sömnadsfunktioner
Den exklusiva funktionen Stitch Creator™ – Skapa nya 9 mmsömmar eller redigera färdiga sömmar. Låt din kreativitet flöda.
IDT™-system – Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från
PFAFF® i över 40 år! Helt jämn matning från både ovansidan
och undersidan.
Optimerad matning – För bättre kontroll när du syr i tjocka lager
eller syr ihop små tygbitar.

Stor sömnadsyta – PFAFF® creative™ 3.0 sy- och
brodérmaskin är det perfekta valet för dig som syr quiltar,
heminredningsdetaljer och kläder – alltså för alla som älskar
att skapa. Sömnadsytan till höger om nålen är extra stor för att
du ska kunna sy stora projekt med mycket tyg eller vaddering.
Fler än 250 sömmar – Upptäck det fascinerande urvalet
PFAFF® 9 mm-sömmar av hög kvalitet – unika dekorationer
med perfekta stygn.
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Sömnadsfunktioner

Brodérfunktioner

Fyra färdiga sömtypsnitt – Välj ett typsnitt för att sy personliga
projekt.

Anpassning av broderier direkt på skärmen – Du kan
enkelt kombinera flera broderier direkt på skärmen.

creative signature™ Sömnadsprogram:

Inbyggda broderier och brodértypsnitt + minne för att
spara kombinationerna – 157 fantastiska broderier och två
brodértypsnitt – var och en i tre olika storlekar – finns i maskinen.
Det finns mycket minne så att du kan spara dina broderier och
komma åt dem lätt.

• Tapering på alla 9 mm-dekorsömmar – Gör sömmen
smalare i början och/eller i slutet. Välj olika vinklar för
ännu fler möjligheter.
• Patchworkprogram – Använd patchworkprogrammet för att
sy sömmar i samma längd om och om igen. Det här kan
användas med både nytto- och dekorsömmar.
• Enkelsömsprogram – Ställ in exakt det antal repetitioner
av sömmar eller kombinationer som du vill sy.

Stort brodérområde – Broderier på upp till 260 × 200 mm.
Basic Precise Positioning – Placera ett broderi enkelt på en
specifik punkt på tyget.
creative signature™ brodérprogram:

• Spegelvända sömmar – Vänd sömmen vågrätt och/eller
lodrätt för ännu fler möjligheter.

• Spegelvänd – Sömmen kan vändas vågrätt och/eller
lodrätt, vilket ger ännu fler möjligheter.

• Stygnposition – Flyttar hela sömmen åt höger eller vänster
så att du enkelt kan passa ihop dekorsömmar.

• Rotera – Rotera med hög exakthet i steg om 1º.

• Stygntäthet – Genom att ändra avståndet mellan
stygnpunkterna kan tätheten ökas eller minskas utan
att styngdlängden påverkas.
Automatisk pressarfotslyft – Höjer pressarfoten direkt när du har
valt nålstopp nere och i slutet på en söm efter ett trådklipp.
Lägen för frihandsömnad – Tre lägen för frihandsquiltning,
målningseffekter och lagning. Välj rätt läge för den teknik
du använder.
Nålstopp uppe/nere – Anger om nålen ska stanna i det övre
läget eller nere i tyget när du behöver vända/vrida eller syr
applikationer med mera.
Knapphål med sensormatic – Knapphålsstolparna sys i samma
riktning för bästa stygnkvalitet.
Starta/stanna – sy utan fotreglage – Gör det lätt att sy långa
sömmar, sy på fri hand och sy knapphål.
37 nålpositioner – För exakt placering av raksöm.
Stygnbreddsbegränsning – Begränsar stygnbredden till raksöm
med nålen i mittläge för att förhindra att nålen går av.
Tvillingnålsprogram – Om du anger tvillingnålens storlek justeras
stygnbredden automatiskt. Tvillingnålssömmen visas på skärmen.
Mönsteromstart – Återgå till början av en söm eller en
kombination utan att ange specialinställningar igen.

• Skala broderiet – Förstora eller förminska broderier utan att
ändra stygnantalet.
• Monokrom – Sy mönster i en enda färg utan stopp för
färgbyte.
• Tråckla i bågen – Tråckla fast tyget mot ett mellanlägg
i brodérbågen. Perfekt för trikåtyger och andra tyger som
du inte vill spänna fast i bågen.
Klipp av hoppstygn – Klipper av hoppstygn i broderiet
automatiskt och drar trådändarna till baksidan.
Zoomfunktioner – Underlättar när du vill göra exakta ändringar
via PFAFF® creative™ färgpekskärm.
Brodérbågsposition – Flytta bågen till rätt position för att
byta undertråd, klippa hoppstygn, klippa bort trådar från
en applikation eller hitta mitten på mönstret.
Brodérbågar ingår – Maskinen levereras med två bågar:
creative™ 120 SQUARE HOOP (120 × 120 mm), creative™
ELITE HOOP (260 × 200 mm).
QuickFont – Använd en dator och programmet QuickFont för att
skapa brodértypsnitt från valfritt TrueType®-typsnitt. (Ladda ned
kostnadsfritt på www.pfaff.com/machine updates).
Program för visning och sortering av mönster – Håll ordning
på dina mönsterfiler som är sparade på datorn, gör om
dina mönster till bilder, skriv ut kataloger och mycket annat.
(Ladda ned kostnadsfritt på www.pfaff.com/machine updates).

Omedelbar trådfästning – Fäster tråden automatiskt för en enkel
och snabb avslutning.
Medföljande pressarfötter – Åtta olika pressarfötter för alla
grundläggande behov.
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Maskinegenskaper
PFAFF® creative™ färgpekskärm – Den tydliga, högupplösta
skärmen visar stygnen i verklig storlek och broderiets verkliga
färger. Den användarvänliga layouten är lätt att arbeta med.
LED-belysning – Optimerad belysning som lyser upp hela arbetsytan utan att det bildas skuggor.
Över- och undertrådsavkännare – Meddelar när över- eller undertråden börjar ta slut.
Trådklipp – Klipper automatiskt av över- och undertråden och
drar ändarna till tygets baksida.
Snabbhjälp – Peka på hjälpikonen för snabb information.
Hastighetsreglage – Ändra sömnadshastigheten. PFAFF®
creative™ 3.0 sy- och brodérmaskin kommer ihåg vilken
inställning du föredrar.
Personlig meny – Spara dina personliga sömmar och kombinationer i en mapp och sy dem igen när du vill.
Inbyggd hållare för pekpinnen – Hjälper dig hålla koll på pekpinnen.
Uppdateringar – Ladda ned den senaste programversionen på
webben och uppdatera snabbt med ett USB-minne.
Språk – Välj mellan olika språk på menyn Inställningar. Se till att
PFAFF® creative™ 3.0 talar samma språk som du.
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