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1Kom i gang
Velkommen til PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
I denne vejledning anvender vi navnet PREMIER+™ 2 Embroidery til at henvise til funktioner, der findes i 
begge moduler. Skærmbillederne viser PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Med PREMIER+™ 2 Embroidery kan du justere dine broderier på computeren, før du syr 
dem. Du kan give dine broderier dit helt eget personlige præg i ægte 3D-visning i en 
broderiramme. Du kan rotere dine broderier i alle vinkler, spejlvende dem vandret eller 
lodret og skalere eller resize dem efter behov. Du kan justere et ubegrænset antal motiver 
og bogstaver ved siden af hinanden i flere vinduer.
Se brugervejledningen til PREMIER+™ 2 Embroidery for at få yderligere oplysninger om disse og andre 
funktioner.

Funktioner i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du bruge redigering i 2D, hvis du vil ændre sting 
individuelt eller hele blokke af sting, eller hvis du vil indsætte nye sting. Du kan styre 
farverne i dine broderier ved at flytte farverne op eller ned, flette farveblokke og indsætte 
farveskift.

Afprøvningsfunktioner
Anvend guiden Background Wizard  til at få vist dine broderier på rigtigt tøj, stof og 
quilteblokke. Du kan også få vist og omplacere et ubegrænset antal applikationer på dine 
motiver.

Guiden ExpressDesign
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra indeholder også Guiden ExpressDesign . Du kan bruge 
denne funktion til at oprette broderier ud fra et billede, så det passer til den aktuelle 
opspændingsramme eller et område, du vælger. Du kan vælge mellem tre forskellige 
broderityper:

Guiden PhotoStitch
Du kan bruge Guiden PhotoStitch  til automatisk at lave nye broderede PhotoStitch-
portrætter ud fra fotografier. Generer et linenært mønster af sting, eller brug labyrint- eller 
spiraleffekt med én tråd for at få et ensfarvet resultat.

Express Embroidery (Broderi) Express Trace (Omrids) Express Border (Bort)

Lav et standardbroderi 
ved hjælp af satin, 
udfyldningsområder og 
konturmarkering.

Find omrids i et billede, som 
du derefter kan bruge til f.eks. 
redwork og quilteskabeloner 
m.m.

Lav satinbort, applikation, 
ligesting, tredobbelte sting eller 
motiver rundt om kanterne på 
udfyldte farveområder i et 
billede.
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Funktionerne Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome PhotoStitch og Color Tile PhotoStitch er 
kun tilgængelige i Guiden PhotoStitch, hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Guiden Word Sculp Wizard
Brug Guiden Word Sculp Wizard  til automatisk at oprette et tekst design ud fra dit valg 
af outline, ord og skrifttyper. 

Guiden Project-in-the-Hoop Wizard
Brug Guiden Project-in-the-Hoop Wizard  til at oprette et in-the-hoop design ud fra dit 
valg af projekttype, stil og dimensioner.  

Guiden Quilt Block Wizard
Brug Guiden Quilt Block Wizard  til automatisk at lave en udfyldt quilteblok eller en 
quilteblok med kontur.

Family Tree Wizard
Brug guiden Family Tree Wizard til at lave et stamtræ, der nemt og hurtigt viser din 
families historie. Hvis du vil, kan du tilføje individuelle billeder eller PhotoStitch-broderier i 
PREMIER+™ 2 Family Tree.
Guiden Family Tree er tilgængelig, hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Split Project Wizard
Brug guiden Split Project Wizard  til at opdele dit broderi automatisk til din foretrukne 
ramme.

Farveportræt-
broderi

PhotoStitch-broderi 
i sepia

Monokromt 
PhotoStitch-

broderi

PhotoStitch-broderi 
med fliseeffekt i 

farver

Lineært PhotoStitch-
broderi

Lav et broderi ud 
fra et farvefoto, og 
brug flere tråde, så 
du får et resultat 
med fuld farve.

Lav et sepia-
broderi ud fra et 
foto, og giv det et 
gammeldags 
udseende, der 
minder om gamle 
fotos.

Lav et broderi i 
grå nuancer ud fra 
et sort-hvidt foto.

Lav et broderi ud 
fra et farvefoto, 
og generer små 
blokke af sting 
med fliseeffekt.

Lav et broderi med 
enkelttråd ud fra et 
foto, og generer 
lineære mønstre med 
sting eller labyrint- 
eller spiraleffekt.

Filled Quilt Block; 
Inner Embroidery

Outline Quilt Block; 
Filled Inner Shape

Filled Quilt Block; 
Outline Inner Shape

Filled Quilt Block; 
No Inner Shape

Outline Quilt Block; 
No Inner Shape
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Programvinduets forskellige dele

Båndlinjen 
Båndet indeholder 13 faner: File (Filer), Home (Startside), Wizards (Guider), Encore 
(Gentag), Letter (Bogstaver), SuperDesign (SuperDesign), Frame (Ramme), Border (Bort), 
Appliqué (Applikation), Decoration (Dekoration), Modify (Rediger), View (Vis) og Help 
(Hjælp). 
Fanerne Wizards og View indeholder nogle funktioner, der kun er tilgængelige i PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra, og fanerne Appliqué, Decoration og Modify er kun tilgængelige i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Fanen Wizards
Brug fanen Wizards til at få adgang til de syv guider: guiden Guiden ExpressMonogram , 
guiden Endless , guiden Guiden ExpressDesign , guiden PhotoStitch , guiden  
Guiden Word Sculp Wizard , guiden Guiden Quilt Block Wizard , Family Tree og , 
samt Guiden Project-in-the-Hoop Wizard  ogSplit Project Wizard . 
Guiden Guiden 
ExpressDesign, 
PhotoStitch,Guiden 
Word Sculp Wizard, 
Guiden Quilt Block 
Wizard, Guiden Project-in-the-Hoop Wizard og Split Project Wizard er kun tilgængelige i PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra. Guiden Family Tree er tilgængelig, hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Fanen Appliqué

Værktøjslinjen Hurtig adgang Faner på båndet Båndlinjen 

DesignpanelStatuslinje Arbejdsområde

Afprøv en stoftype til 

Slet et applikationsstykke
Indsæt og slet punkter på et applikationsområdes kontur
Vælg et applikationsområde, eller flyt til et andet områdeDefiner et applikationsområdes kontur

Klip et hul i et applikationsområde

applikationen

Find appliqué områder i et broderi
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På fanen Appliqué kan du få vist og justere applikationsstykker. Applikationsstoffet vises 
under broderiet, som det kommer til at se ud, når det bliver syet. Der kan tilføjes et 
ubegrænset antal applikationsområder til arbejdsområdet.  Definer applikationsstykker 
og juster deres form, vælg en stoftype, og klip huller i applikationsområdet.

Fanen Decoration

Brug fanen Decoration til at dekorere den valgte baggrund og broderiet med perler eller 
pailletter, hotfix-krystalperler eller nitter. Vælg den ønskede udsmykning i dialogboksen 
Decoration Selection (Dekorationsvalg), og klik derefter for at placere dekorationer en ad 
gangen eller på linjer eller i figurer. Juster placeringen og typen af dekorationer i dit 
projekt via Select Decorations eller genvejsmenuen. 

Fanen Modify

Brug fanen Modify (Rediger), hvis du vil redigere og indsætte sting eller vælge en blok af 
sting til redigering. Skjul sting efter farve eller ved at bruge tegnefunktionerne, som du 
også kan finde nyttige, hvis du vil markere de pågældende sting. Klip og kopiér blokke af 
sting eller hele broderier, og indsæt dem for at fastgøre dem til det sidst synlige sting. 
Indsæt nye farveskift, lav om på farverækkefølgen, og flet farveblokke.

Fanen View

Brug fanen View til at justere gitteret, vise og lave tøj-, quilteblok- og stofbaggrunde med 
guiden Background Wizard  (kun PREMIER+™ 2 Embroidery Extra) og til at vise 
applikation og skifte visningstilstand eller ramme.

Placer en enkelt dekoration
Tegn en linje af dekorationer

Slet den valgte dekoration eller linje

Vis dekorationsegenskaber

Opdel en linje af dekorationer

Vælg og tegn en dekorationsfigur

Placer et Decoration SuperDesign

Vælg en enkelt dekoration eller en dekorationslinje Indsæt eller slet punkter i en linje af dekorationer

Markér en stingblok

Skift mellem resize (justering af størrelse) og skalering

Vis de markerede sting

Mål en afstand

Indsæt farveskift, stop og stingKlip, kopiér eller indsæt en blok

Resize (tilpas størrelsen af ) 
en blok, eller roter den

Vis og juster gitteret

Åbn og opret en baggrund

Flyt eller roter baggrunden Vis og nedton baggrunden

Skift visningstilstand

Vælg en anden ramme

Vis Design PanelFjern baggrunden
Mål en afstand
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PREMIER+™ 2 Embroidery Termer og konventioner
Du kan finde en generel oversigt over termer og konventioner i 
introduktionsvejledningen til PREMIER+™ 2 Embroidery.

Markører på skærmen
Musemarkøren vises normalt som en pil  på skærmen. Hvis markøren placeres over en 
tekstboks, ændres den til en I-streg , og du kan indtaste tekst, f.eks. i dialogboksen Edit 
Notes (Rediger Noter).
Når Fit to Rectangle (Tilpas til rektangel)  vælges, vises markøren Draw Rectangle (Tegn 
rektangel) . På siden Crop Picture (Beskær billede) i guiden Guiden ExpressDesign 
ændres markøren til en dobbeltpil , når du flytter beskæringslinjerne, eller til en 
firdobbelt pil , når du flytter beskæringsområdet. Når du bruger funktionen Express 
Embroidery, ændres markøren til en pipettemarkør , der gør det muligt at udvælge 
farver fra et billede til trådfarver eller at vælge en baggrundsfarve.  Markøren ændres også 
til en firdobbelt pil , når den er placeret over markeringsboksen for ét eller flere 
broderier, eller når Move Background (Flyt baggrund)  er valgt
Hvis Zoom To Rectangle (Zoom til rektangel)  eller Zoom In (Zoom ind)  vælges i en 
dialogboks, vises zoom ind-markøren . Hvis Zoom Out (Zoom ud)  vælges i en 
dialogboks, vises zoom ud-markøren .
Markøren Box Select (Marker med boks) , Freehand Select (Marker med frihånd)  
eller Freehand Point Select (Marker med frihåndspunkter)  vises, når den tilknyttede 
markeringsfunktion vælges under Select (Marker).  Du kan føje noget til en markering ved 
hjælp af markøren Add to Selection (Føj til markerede) , og du kan fjerne noget fra en 
markering ved hjælp af markøren Remove from Selection (Fjern fra markerede) .
Der er forskellige markører, der angiver funktioner i markeringsboksen. 
Rotationsmarkøren  vises, når musemarkøren er placeret over rotationshåndtaget . 
Trådkorsmarkøren  vises, når musen er placeret over rotationscentret .
Markøren med diagonal dobbeltpil  vises, når musemarkøren er oven over et håndtag 
med kvadratisk hjørne . Markøren med vandret dobbeltpil  vises, når musemarkøren 
er oven over håndtaget til vandret spejlvending . Markøren med lodret dobbeltpil  
vises, når musemarkøren er oven over håndtaget til lodret spejlvending .
Markøren Insert Color Change (Indsæt farveskift)  eller markøren Insert Stitches (Indsæt 
sting)  vises, når den tilknyttede funktion under Modify (Rediger) vælges. 

Markøren Measure (Mål)  vises, når funktionen Get Length (Mål længde)  vælges.
Markøren skifter til et Appliqué Fabric håndtag (stofhåndtag) , når du justerer stykker 
af applikationsstof.
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2Backgrounds
Du kan indlæse projektbaggrunde, som kan anvendes med PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra, i guiden Background Wizard. Brug guiden Background Wizard  til at få vist 
eksempler på de broderier, du har designet, på et stykke tøj, en ting til boligen, et stykke 
stof, en quilteblok eller en anden baggrund.
Du kan også bruge guiden Background Wizard til at lave nye baggrunde til dine broderier.

Genveje
 Fanen View:  
 Taster: Alt, V, W 

Du kan bruge Realistic 3D (Realistisk 3D)  eller Life View (Virkelighedstro visning)  til at få vist 
broderierne og baggrundene i 3D uden et gitter, en opspændingsramme eller en markeringsboks. 
Baggrunde kan kun vælges i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Visning af Baggrunde
Brug skyderen til funktionen Background for at få vist baggrunden for tøjet, quilten eller 
stoffet som On (Til), Off (Fra) eller nedtonet.

Brug funktionen Move and Rotate Background (Flyt og roter baggrund)  for at flytte 
baggrunden for tøjet, quilten eller stoffet. Flyt baggrunden ved at klikke og trække. Brug 
baggrunden eller stofhåndtaget  til at rotere baggrunden med. Højreklik for at 
placere baggrunden og fjerne markeringen af funktionen.
Brug Remove Background (Fjern baggrund)  til at fjerne tøjet, quilteblokken eller 
stofbaggrunden, som du har placeret bag dine broderier.

Indlæsning og oprettelse af baggrunde
Der findes tre slags baggrunde, som du kan bruge, i guiden Background Wizard: Garment 
(Tøj), Quilt Block (Quilteblok) og Fabric (Stof ). Der findes en mappe til hver enkelt 
baggrundstype i en særlig baggrundsmappe.

Background On (Baggrund til)  
viser billedet i baggrunden.

Klik og træk på skyderen 
for at nedtone farverne på 

baggrundsbilledet (her med 50 %).

Background Off 

(Baggrund fra)  
skjuler billedet. 
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Garment (tøj)
Et stykke tøj betragtes som en enkelt genstand, så det vises én gang på 
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra-skærmen. Du kan bruge indstillingen 
Garment (Tøj) til en baggrund, som du vil have vist én gang, f.eks. en 
bluse, en trøje, en indkøbstaske eller et pudebetræk.

Quilt Block
En quilteblok betragtes som en enkelt genstand, så den vises én gang 
på PREMIER+™ 2 Embroidery Extra-skærmen. Du kan bruge indstillingen 
Quilt Block (Quilteblok) til at få en forhåndsvisning af dine 
udsmykninger af quilteblokke.

Fabric (Stof )
Stof betragtes som en stofprøve af et større stykke stof, og det 
gentages derfor, så arbejdsområdet udfyldes. Brug indstillingen Fabric 
(Stof ) til baggrunde, som du vil have gentaget, såsom store 
boligtekstiler (gardiner, duge eller sengetæpper).
Eksempler på baggrunde af tøj, quilteblokke og stoftyper vises i undermappen 
Backgrounds i eksempelvejledningerne.
Eksempler på baggrunde med placeringsmarkører til monogrammer findes i 
vejledningen PREMIER+™ 2 Monogram Template Guide.pdf i samme undermappe.

Baggrunde i naturlig størrelse
Når du tilføjer en ny baggrund til din kollektion, skal du angive et mål, så motivet kan 
tilpasses til broderiernes naturlige størrelse. De baggrunde med tøj, quilteblokke og stof, 
som følger med PREMIER+™ 2 Embroidery, er allerede angivet i naturlig størrelse.

Vælg baggrund
Brug siden Choose Background (Vælg baggrund) i Background Wizard for at indlæse en 
eksisterende baggrund eller oprette en ny baggrund.

Indlæs en eksisterende baggrund
Opret en ny baggrund

Brug et enkelt stykke tøj

Brug en enkelt quilteblok

Brug en stofbaggrund
gentagne gange for at 
udfylde arbejdsområdet
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Indlæs en eksisterende baggrund
Brug siden Load Background (Indlæs baggrund) Background Wizard for at vælge et stykke 
tøj, en quilteblok eller en stofbaggrund, som du har gemt tidligere.

Lav en ny baggrund med guiden Background 
Wizard
Brug Background Wizard til at oprette en ny baggrund ud fra et billede af dit tøj, din 
quilteblok eller dit stof.

Vælge billede
På siden Choose Picture (Vælg billede) i guiden Background Wizard kan du vælge et 
billede til den nye baggrund.

Vælg en baggrundsfil fra
den særlige baggrundsmappe

Der vises et eksempel på 

Klik på Finish (Udfør) for 
at indlæse baggrunden

baggrunden

Vælg en billedfil 
på din computer

Indsæt et kopieret billede

Importer en fil fra en scanner
eller et kamera

Der vises et eksempel 

Indlæs et billede fra Facebook®, 
Instagram®, Flickr® eller Twitter®  

på billedet
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Roter og beskær billede til tøj eller quilteblok
Brug siden Rotate and Crop Picture (Roter og beskær billede) til at vælge den sektion af 
billedet, som du vil bruge til at oprette baggrunden ud fra. Du kan eventuelt tilpasse 
beskæringslinjerne, så den ønskede del af billedet markeres.

Når billedet roteres i trin af 90 grader, gøres billedet større, og den hvide baggrund tilføjes.
 Hvis du vil justere beskæringsområdet, skal du placere musemarkøren over 

beskæringsgrænsen, indtil der vises en dobbeltpil . Klik og træk derefter for at flytte 
grænselinjen.

 Hvis du vil flytte beskæringsområdet, skal du placere musemarkøren inden for 
beskæringsgrænsen, indtil der vises en firdobbelt pil . Klik og træk derefter for at flytte 
hele rektanglet.

 Hvis du vil lave beskæringsområdet om, skal du klikke og trække uden for 
beskæringsgrænsen for at lave en ny rektangel, som derefter kan justeres efter behov.

Roter og beskær billede til stof
Brug siden Rotate and Crop Picture (Roter og beskær billede) til at vælge den sektion af 
billedet, som du vil bruge til at oprette baggrunden ud fra, og roter billedet. Du kan 
eventuelt tilpasse beskæringslinjerne, så den ønskede del af billedet markeres.

Vælg hele billedet
Brug standardindstillingerne 

Juster beskæringslinjerne 

Rediger billedets vinkel

Zoom ind og ud

for beskæring

efter behov

Træk beskæringslinjer for at 

Træk inde i området for at 

Klik uden for området for at 

Vis delelinjer for områder 

Zoom ind og ud

Rediger billedets vinkel
Brug standardindstillingerne 

Vælg hele billedet

markere området

flytte det

lave det om

for beskæring

med fliseeffekt
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For at få vist, hvor baggrundens fire sektioner sammenføjes, skal du markere indstillingen 
Show Divider (Vis delelinje). Stiplede linjer viser, hvor flisesektionerne sammenføjes. Dette 
er især nyttigt ved mønstret stof for at sikre, at mønsteret gentages som ønsket.

Set Size
Brug Set Size (Indstil størrelse) til at angive tøjstykkets, quilteblokkens eller stoffets 
naturlige mål, så den pågældende del vises i naturlig størrelse, når den bruges som 
baggrund eller applikationsstof. Stof måles på en anden måde end quilteblokke.

Ved tøjstykker og quilteblokke kan længden være fra 1 mm til 2000 mm. Ved stof kan længden 
være fra 1 mm til 300 mm. Dog må stofflisen ikke være større end 300 mm x 300 mm, så hvis 
linjen ikke går hele vejen hen hover billedet, skal den være kortere end 300 mm.

Angiv et baggrundsnavn

Brug Set Background Name (Angiv baggrundsnavn), hvis du vil gemme den færdige 
baggrund i en kategori og give den et navn. Kategorierne er de mappenavne, som du får 
vist, når du søger efter eksisterende baggrunde. Kategorier for tøj, quilteblokke eller tøj 
indstilles separat. Klik på Make New Category (Lav en ny kategori) for at give navnet en ny 
kategori.

Træk pilene for at placere linjen

Indtast længden på linjen

Vælg en eksisterende kategori

Opret en ny kategori

Angiv et baggrundsnavn
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Indlæs et stykke tøj i guiden Background Wizard
1 Klik om nødvendigt på File (Filer), New 

Window (Nyt vindue) og derefter på 
fanen View (Vis).

2 Klik på Change Hoop (Skift ramme) . 
I dialogboksen Hoop Selection 
(Rammevalg) skal du vælge 260 mm x 
200 mm – Universal Large Hoop 3.

3 Indstil Orientation (Retning) til 
Natural (Naturlig), og klik på OK.

4 Klik på Background Wizard . Nu 
vises siden Choose Background (Vælg 
baggrund) i guiden Background 
Wizard.

5 Kontrollér, at Background (Baggrund) 
er indstillet til Load Previously Saved 
(Indlæs tidligere gemt), og at Type er 
indstillet til Garment (Tøj).

6 Klik på Next (Næste). Siden Load 
Background (Indlæs baggrund) i Background 
Wizard åbnes.

7 Klik på Load Background .
8 I dialogboksen Picture Viewer (Billedvisning) skal 

du gå til mappen Garments\Ladies\T-Shirts Round 
Neck\Medium, og alt tøj i mappen vises.
Hvis du i visse visninger placerer pilemarkøren over et 
miniaturebillede uden at klikke på det, vises navnet 
på tøjstykket. Tøjet kaldes ”T-Shirt 1 Med Green_Lt”.

9 Klik på den lysegrønne T-shirt for at fremhæve den.
10 Klik på OK for at indlæse T-shirten på siden Load 

Background i guiden.
11 Klik på Finish (Afslut). T-shirten vises i 

arbejdsområdet.
12 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert (Indsæt) .
13 Find mappen Documents\Premier+2 \Samples\Premier+Emb\Stitch.
14 Rul ned til broderiet ”Sunshine Applique Large with Lettering”.
15 Klik for at fremhæve broderiet, og klik derefter på Open (Åbn) for at indlæse det i arbejdsområdet på 

T-shirten.
16 Klik på Move and Rotate Background (Flyt 

og roter baggrund) .
17 Klik på baggrunden, og træk i den, så 

broderiet placeres øverst på T-shirten.
18 Klik på Realistic 3D (Realistisk 3D)  for at 

få vist broderiet på T-shirten.
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3Appliqué

Visning og justering af applikationsstykkerne

Du kan bruge applikationsfunktionerne til at vise og justere applikationsstykker. 
Applikationsstoffet vises under broderiet, som det kommer til at se ud, når det bliver syet. 
Der kan tilføjes et ubegrænset antal applikationsområder til arbejdsområdet.
Fanen Appliqué er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Applikationsfunktionerne viser, hvordan stoffet placeres. De ændrer ikke stingene. Hvis du vil oprette nye 
applikationsmotiver eller tilføje en bort, skal du bruge Guiden ExpressDesign eller PREMIER+™ 2 Create. 
Hvis du vil tilføje ekstra sting og stopkommandoer til et eksisterende broderi skal du bruge fanen Modify 
(Rediger) eller PREMIER+™ 2 Modify. Hvis du vil placere applikationsstoffer med en præcis kommando, kan 
det være nemmere at navigere gennem motivet i PREMIER+™ 2 Modify.
PREMIER+™ 2 Embroidery indeholder mange skrifttyper, SuperDesigns og rammer med 
applikationsstof, sting og stopkommandoer. Stoffet og visse stingtyper kan justeres via 
genvejsmenuen. Hvis du vil ændre stofmønsterets placering, oprette huller eller ændre kontur, 
skal du først fiksere elementerne som sting, før du kan bruge funktionerne på fanen Appliqué.
Du kan bruge en hvilken som helst stofbaggrund som applikationsstof, og du kan bruge et hvilket som 
helst antal applikationsstoffer. Sørg for, at det korrekte motiv er markeret, før du tilføjer en applikation. 
Brug Tab-tasten til at gå gennem broderierne.

Appliqué Piece
Brug funktionerne under Appliqué Piece (Applikationsstykke) til at føje applikationsstof til 
et eksisterende motiv med applikationsområder og til at justere applikationsområder i et 
motiv.

Skift stoffet i et applikationsbroderi
1 Klik på Change Hoop (Skift ramme) . Fra Universal Hoop Group 

(Rammegruppe), vælg 100 mm x 100 mm – Universal Square Hoop 1. 
Klik på OK.

2 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
3 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert 

(Indsæt) .
4 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch, 

og indlæs broderiet ”Night Time_applique”.
5 Klik på fanen Appliqué (Applikation).
6 Klik Next Piece . Punkterne til applikationsområdet for månen 

fremhæves.
Alle applikationsfunktionerne er nu tilgængelige.

7 Klik og træk i det firkantede zigzagstofhåndtag . Stoffet til månen 
flyttes.
Brug stofhåndtaget til at flytte udgangspunktet (motivets midte) på et stykke stof med fliseeffekt.
Dette håndtag  er kun tilgængeligt for stoffliser. Du kan ikke dreje quick Appliqué 
(hurtigapplikationer) eller billeder.

Afprøv en stoftype til 

Slet et applikationsstykke
Indsæt og slet punkter på et applikationsområdes kontur
Vælg et applikationsområde, eller flyt til et andet områdeDefiner et applikationsområdes kontur

Klip et hul i et applikationsområde

applikationen

Find appliqué områder i et broderi
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8 Klik på det runde håndtag, og træk i det. Stoffet til månen roteres.
Stoffet roterer rundt om stofhåndtaget (udgangspunktet for stofflisen).

9 Klik på Select Fabric (Vælg stof ) , eller vælg denne indstilling i genvejsmenuen. Dialogboksen 
Appliqué Selection (Valg af applikation) åbnes.

10 Hvis du vil ændre stoffet, skal du klikke på Fabric (Stof ) i Appliqué Type, derefter klikke på Load 
Previously Saved Fabric (Indlæs tidligere gemt stof )  og vælge et andet stof.

11 Klik på OK for at lukke dialogboksen Appliqué Selection (Applikationsvalg).
Hvis der er mere end ét applikationsstof i motivet, skal du klikke på Next Piece (Næste stykke)  for at få 
vist det andet stof.

Appliqué Outline
Brug funktionerne under Appliqué Outline (Applikationskontur)  til at definere en linje 
med en vilkårlig form ved at tegne eller placere punkter, så du får en applikationskontur. 
Vælg en farvekommando eller en stopkommando som udgangspunkt for 
applikationsstykket, og tegn derefter konturen. Brug funktionen Freehand Tablet 
Appliqué Outline (Applikationskontur med frihåndstegneplade)  til at tegne en linje 
med en vilkårlig form, så du får en applikationskontur. Brug funktionen Freehand Point 
Appliqué Outline (Applikationskontur med frihåndspunkter)  til at definere en linje 
med en vilkårlig form ved at placere punkter, så du får en applikationskontur. 

Appliqué Hole
Brug funktionerne under Appliqué Hole (Applikationshul)  til at definere en linje med 
en vilkårlig form ved at tegne eller placere punkter, så du får et hul i det markerede 
applikationsområde. Vælg det ønskede applikationsstykke, så dets punkter vises, og tegn 
et hul. Brug funktionen Freehand Tablet Appliqué Hole (Applikationshul med 
frihåndstegneplade)  til at tegne en linje med en vilkårlig form, så du får et hul i det 
markerede applikationsområde. Brug funktionen Freehand Point Appliqué Hole 
(Applikationshul med frihåndspunkter)  til at definere en linje med en vilkårlig form ved 
at placere punkter, så du får et hul i det markerede applikationsområde. 

Express Appliqué
Bruge Express Appliqué (ekspres applikation)  for automatisk at finde applikationssting 
i de synlige sting i nogle eksisterende broderier, og tilføje applikationsstof i dem.
Flere applikationsområder kan påvises i det samme design. For at tilføje en applikation til en del af et 
projekt, vælg det ønskede broderi, før du bruger Express Appliqué (ekspresapplikation).

Select Piece
Brug funktionen Select Piece (Vælg stykke)  til at vælge et applikationsstykke, hvis du 
vil ændre dets form og vise eller justere dets stoftype. Klik på Select Piece , og klik 
derefter på det ønskede applikationsstykke.
Brug funktionen Next Piece (Næste stykke)  og Previous Piece (Forrige stykke)  til at 
vælge det næste eller det forrige applikationsstykke i syrækkefølgen.
Med funktionerne Next Piece og Previous Piece vælges et applikationsstykke, også selvom der ikke er valgt 
et applikationsstykke på det pågældende tidspunkt.
Brug Insert Points (Indsæt punkter) , hvis du vil tilføje nye punkter i det aktuelt valgte 
applikationsstykke, og brug Delete Points (Slet punkter) , hvis du vil slette punkter fra 
det aktuelt valgte applikationsstykke. Brug Delete Piece (Slet stykke) , hvis du vil slette 
det aktuelt valgte applikationsstykke med dets kontur.

Vælg Appliqué Pieces
1 Klik på Change Hoop (Skift ramme) . Fra Universal Hoop Group (Rammegruppe), vælg 100 mm x 

100 mm – Universal Square Hoop 1. Klik på OK.
2 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
3 I værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang) skal du klikke Insert (indsæt)  og indlæse broderiet 

’Blocks_fixed’ i mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.  
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4 Klik på fanen Appliqué (Applikation).
Bemærk, at ikonet Select Piece (Vælg stykke)  er tilgængeligt. Det 
angiver, at der er mindst ét applikationsstykke i broderiet.

5 Klik på Select Piece , og klik derefter på A-blokken. Punkterne, der 
opridser applikationen, vises.

6 Klik på et af punkterne, og træk i det for at ændre applikationens form.
Bemærk, at du kan ændre applikationsområdets form, men dette påvirker 
ikke satinborten.

7 Klik på Undo (Fortryd)  for at vende tilbage til den oprindelige form.
Du kan også bruge stofhåndtaget  til at ændre stoffets placering og 
rotation.

8 Klik på Next Piece (Næste stykke) . Blokken med bogstavet C er nu 
markeret.

9 Klik to gange på Previous Piece (Forrige stykke) . Først markeres A’et og derefter B’et.
10 Klik på Delete Piece (Slet stykke) . Applikationsstykket til B-blokken fjernes, så bortlinjerne bliver 

tilbage.

Select Fabric
Brug Select Fabric (Vælg stof)  til at afprøve en stoftype til det valgte applikationsstykke i 
dialogboksen Appliqué Selection (Valg af applikation). Vælg det ønskede applikationsstykke, 
og klik derefter på Select Fabric . Dialogboksen Appliqué Selection vises.

Appliqué Selection
Brug dialogboksen Appliqué Selection (applikationsudvalg) til at skifte og tilføje 
applikationsstoffer.
Du kan kun ændre applikationsstykkernes mønsterplacering ved fikserede broderier. Hvis du vil ændre 
applikationsstoffets mønsterplacering for bogstaver, SuperDesigns og rammer, skal det fikseres som et 
broderi. Hvis du kun vil ændre stoffet eller vinklen eller applikationsstykkets margin, skal du bruge 
genvejsmenuen.
Brug dialogboksen Appliqué Selection til at vælge en stoftype eller et billede, der skal 
bruges til applikationen. Klik på OK for at bruge det valgte applikationsstof.

Appliqué Type
Vælg en applikationstype under Appliqué Type (eller vælg en af de senest anvendte 
stofprøver). Du kan vælge mellem:

 Quick: Vælg en farve og tekstur til dit stof. I PREMIER+™ 2 QuickFont-guiden er det kun 
indstillingerne for Quick (Hurtig) under Appliqué, der er tilgængelige.

Vælg en farve under 

Vælg en applikationstype

Vælg en systemstoftype

Indlæs et separat billede 

Vis eksempel på applikationsstoffet

Genbrug en nyligt anvendt stoftype

eller tilføj en ny

til en trykt applikation

Indstil applikationsbortens margin 
Match forudklippet applikations-

Udskrive et ark med applikationsstof

Quick Colors og en srktur

stykke og outline.
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 Stof: Vælg et baggrundsstof, eller tilføj et nyt baggrundsstof fra et billede. Indstil vinklen til 
stoffet.

 Picture Opret en individuel applikation uden fliseeffekt ud fra et billede. Du kan f.eks. 
bruge et foto til et trykt applikationsmindestykke.

 Cut-out: Opret en linje til applikationsplacering som retningslinje for, hvor stoffet skal 
klikkes for at danne et hul, f.eks. til omvendt applikation.

Fremviser for Baggrundsbillede
Brug fremviseren for billede til at vælge et stof fra system fabrics (indbyggede stoftyper) 
eller fra MyFabrics (mine stoffer).

Eksport af applikation
Brug funktionen Export Appliqué Pieces (Eksportér applikationsstykker)  i menuen File 
(Filer), hvis du vil gemme eller udskrive applikationskonturer.

Vælg en stofmappe

Rul for at få vist flere stoffer

Klik for at vælge et stof

Rul for at få vist flere mapper

Skift ikonstørrelsen

Indlæs det valgte stof

Eksportér en SVG-, DXF- eller FCM-fil 

Brug 2 eller 4 cutwork-nåle

Tilføj hæftepunkter til stofstabilisering

Eksportér en .vp3- eller .vp4-stingfil

Udskriv en konturskabelon til udskæring

Udskriv på et printerstof eller et 

Gem som PNG fabric images for et standard layout

til brug i en fabric cutter (stofskære)

strygbart overføringspapir
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4Decorations
Dekorer den valgte baggrund og broderiet med perler eller pailletter, hotfix-krystalperler 
eller nitter. Vælg den ønskede udsmykning i dialogboksen Decoration Selection 
(Dekorationsvalg), og klik derefter for at placere dekorationer en ad gangen eller på linjer 
eller i figurer. Juster placeringen og typen af dekorationer i dit projekt via Select 
Decorations eller genvejsmenuen. 

Decoration

Midte- eller linjeplacering
Midte- eller linjeplaceringssting oprettes automatisk til dekorationer i overensstemmelse 
med de indstillinger, der er angivet i PREMIER+™ 2 Configure, som kan ændres, når du 
eksporterer broderiet. Du kan også lave en krystaloverføringsskabelon 
(rhinstensskabelon) til automatiske knive, så du kan presse hotfix-krystalperler eller nitter 
direkte på dit arbejde, via File (Filer), Export Decoration Template (Eksportér 
dekorationsskabelon).

Midterplaceringssting anbefales, når de fleste af dekorationerne er individuelle og 
symmetriske. Linjeplaceringssting anbefales, når de fleste af dekorationerne er 
individuelle og asymmetriske (som f.eks. stiftperler) eller linjer med tæt fordelte perler 
eller pailletter.
Dekorationer placeres oven på baggrunden, applikationerne og broderiet. 
Fanen Decoration er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Placer en enkelt dekoration
Tegn en linje af dekorationer

Slet den valgte dekoration eller linje

Vis dekorationsegenskaber

Opdel en linje af dekorationer

Vælg og tegn en dekorationsfigur

Placer et Decoration SuperDesign

Vælg en enkelt dekoration eller en dekorationslinje Indsæt eller slet punkter i en linje af dekorationer

Vælg måleenheder til dekorationsskabelonen

Eksportér dekorationsskabelonen som en 

Opret separate skabeloner til forskellige dekoratonstyper

Tilføj sting for at tilpasse skabelonen til broderiet

SVG-, DXF-eller  FCM-billedfil
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Tilføjelse af dekorationer
Tilføj perler, pailletter, krystaller eller sømhoveder til dit projekt som individuelle 
dekorationer med Place Individual (Placer individuelt)  eller som dekorationslinjer med 
Draw Line (Tegn linje)  eller Draw Shape (Tegn figur) . Indsæt et specielt 
SuperDesign med dekorationer ved hjælp af Decoration SuperDesign .
Dekorationer tilføjes som dekorationsundermotiv eller til et eksisterende 
dekorationsundermotiv, hvis der er valgt et.

Brug Select Decoration (Vælg dekoration)  og Properties (Egenskaber)  eller genvejsmenuen, hvis du 
vil ændre dekorationslinjen.

Placering af individuelle perler på et broderi
1 Indlæs den ønskede baggrund og de ønskede broderier.
2 Placer broderierne som ønsket.
3 Klik på ikonet Place Individual (Placer individuelt) . Dialogboksen Decoration Selection 

(Dekorationsvalg) vises.
4 Klik for at vælge den ønskede perletype og det ønskede materiale.
5 Klik på rullemenuen ud for Color (Farve), og vælg en farve i dialogboksen Colors (Farver), eller vælg en 

farve under Quick Colors.
6 I feltet Size (Størrelse) skal du vælge den ønskede perlestørrelse.
7 Vælg perlens rotationsvinkel i feltet Angle (Vinkel).
8 Klik på OK for at lukke dialogboksen Decoration Selection (Dekorationsvalg).

Markøren skifter til markøren Insert (Indsæt)  for at vise, at du kan placere perler.
9 Klik i arbejdsområdet for at placere perlen. Du placerer én perle med ét klik med musen.

Du kan ikke bruge klik og træk-funktionen, mens du placerer perler. Brug Undo (Fortryd) til at fjerne den 
sidste perle.

10 Når du har placeret alle perlerne som ønsket, skal du højreklikke og vælge ”Finish placing individual” 
(Afslut individuel placering) i genvejsmenuen for at afslutte.

11 Gentag processen for at placere perlerne som ønsket.
12 Brug File, Export Decoration Template  til at oprette en krystaloverføringsskabelon (eller 

rhinstensskabelon) til at presse hotfix-krystalperler og nitter direkte på dit arbejde.

Draw Line
Brug Draw Line (tegn linje)  til at placere dekorationslinjer på dit projekt. Vælg en perle, 
paillet, krystal eller et nitte sammen med dit foretrukne materiale og din foretrukne 
størrelse og farve i dialogboksen Decoration Selection, og tegn derefter din linje.
Under Rotation skal du vælge Angle (Vinkel), og derefter skal du vælge, om Line of Decorations 
(Dekorationslinje) skal følge den tegnede linje ved at markere feltet Follow Line (Følg linje), eller om 
dekorationslinjen skal have den vinkel, der indstilles med feltet Stepped (Trinvis) ud for Rotation.
Brug Freehand Tablet Line (Bølget linje med frihåndstegneplade)  til at klikke og trække 
for at tegne en dekorationslinje. Brug Freehand Point Line (Bølget linje med 
frihåndspunkter)  til at placere punkter for at tegne en dekorationslinje.

Draw Shape
Brug Draw Shape (Tegn figur)  til at tegne en figurformet 
dekorationslinje på dit projekt, hvor du bruger den figur, der 
aktuelt er valgt i galleriet med forudindstillede figurer. 
Når en dekorationsfigur er placeret, behandles den som en 
dekorationslinje.
Klik på rullepilen til højre for galleriet med figurer, og rul 
gennem listen for at vælge den ønskede figur. Klik på Draw 
Shape (Tegn figur) , og vælg en dekorationstype i 
dialogboksen Decoration Selection (Dekorationsvalg) 
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Figuren vises som en rød og cyanfarvet linje med 
håndtag, der gør det muligt at tilpasse figurens 
størrelse og spejlvende og rotere den. Hvis du vil flytte 
figuren, skal du klikke og trække inde i figuren.  
Du kan tilpasse figurens størrelse med 
størrelseshåndtagene i hjørnerne. Hold Ctrl nede, 
mens du klikker og trækker, for at bevare figurens 
nuværende proportioner.
Når figurens størrelse er tilpasset, og figuren er 
placeret som ønsket, skal du højreklikke og vælge 
”Finish placing shape” (Afslut figurplacering) i 
genvejsmenuen for at oprette figuren.

Decoration SuperDesign
Brug Decoration SuperDesign  til at 
indsætte et Decoration SuperDesign i 
dit aktuelle projekt. Skift størrelsen, 
farven og dekorationstypen, så det 
passer til dit projekt.
Klik på Decoration SuperDesign . 
I dialogboksen File Viewer (Filviser) skal 
du rulle ned og derefter klikke for at 
fremhæve det ønskede motiv. Klik på 
Open (Åbn) for at indlæse 
dekorationsmotivet.

Redigering af 
dekorationer
Brug Select Decoration (Vælg dekoration)  til at vælge enkeltdekorationer placeret med 
Place Individual  eller linjer placeret med Draw Line  eller Draw Shape . Du kan 
justere eller slette individuelle dekorationer og indsætte eller slette punkter langs 
dekorationslinjer, eller du kan opdele eller slette komplette dekorationslinjer.
Hvis du gerne vil ændre dine dekorationer på en hurtig og nem måde, skal du højreklikke på et 
dekorationsundermotiv og vælge alle dekorationer af en specifik type fra genvejsmenuen. Dialogboksen 
Decoration Selection (Dekorationsvalg) åbnes.
Brug genvejsmenuen til at ændre dekorationer, når du står på andre faner i PREMIER+™ 2 Embroidery.

Dekorationer og linjer - tilpasning af størrelse og omformning
1 Klik på Decoration SuperDesign . I File Viewer skal du derefter vælge ”Bear Lg 1” i mappen Faces. 

Klik på Open (Åbn) for at indlæse motivet i arbejdsområdet. Luk derefter File Viewer.
2 Klik på Select Decoration , og klik derefter på en af perlerne i bjørnens 

ører. Dermed markeres en enkelt perle, da perlen er placeret individuelt.
Med Select Decoration kan du ændre individuelle perler og linjer i et 
Decoration SuperDesign eller et andet undermotiv.

3 Klik på en af perlerne på konturen af bjørnens ansigt. Denne perle er en 
del af linjen af perler.

4 Højreklik, og vælg ”Finish selection decoration” (Afslut dekorationsvalg i 
genvejsmenuen).

5 Klik og træk i et af de grønne hjørnehåndtag til det valgte Decoration 
SuperDesign for at gøre det større.
De individuelt placerede perler fordeles med større afstand. Efter behov kan yderligere dekorationer 
placeres individuelt, eller størrelsen kan justeres. Linjen, der danner konturen af bjørnens ansigt, viser 
et øget antal perler i takt med, at cirklen bliver større.
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Når en linje eller figur forstørres, stiger antallet af dekorationer. Antallet falder, når linjen eller figuren gøres 
mindre.

Indsætning og sletning af punkter og dekorationer
Brug Insert Points (Indsæt punkter) , hvis du vil tilføje nye punkter til den aktuelt valgte 
dekorationslinje. Brug Delete Points (Slet punkter) , hvis du vil slette punkter fra den 
aktuelt valgte dekorationslinje. Brug Delete Selection (Slet markering) , hvis du vil slette 
den aktuelt markerede individuelle dekoration eller dekorationslinje. Brug Break Up Line 
(Opdel linje) , hvis du vil opdele den aktuelt valgte dekorationslinje i individuelle 
dekorationer for at redigere dem uafhængigt af hinanden.

Decoration Selection
Brug dialogboksen Decoration Selection (Dekorationsvalg) til at vælge perler og pailletter.

Decorations
Der findes følgende dekorationstyper, som fås i en række forskellige farver:

Figur Størrelse (i mm) Figur Størrelse (i mm)

Rund 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rektangulær 
krystal

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Oval 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rund krystal 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 
4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 
9.0, 10.0, 12.0

Miniperle 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 Firkantet 
krystal

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Stiftperle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trekantet 
Krystal

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Snoet stiftperle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rombeformet 
sømhoved

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Skålformet 
paillet

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10

Hjerteformet 
sømhoved

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Vælg en dekorationsfigur og materiale

Vis et eksempel på 

Vælg en farve

Vælg dekorationsstørrelsen

Indstil dekorationsvinklen

Indstil afstand og vinkel 
for dekorationslinjer

dekorationen
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Eksemplet viser dekorationerne i to retninger, så du kan se deres placering nøjagtigt for dig.

Størrelser på dekorationer af typen rund krystal og rundt sømhoved
1.0, 1.5 (SS 3-4, PP 7-10), 2.0 (SS 5-6, PP 11-15), 2.5 (SS 7-9, PP 16-20), 3.0 (SS 10-12, PP 21-24), 3.5 (SS 
13-14, PP 25-28), 4.0 (SS 15-17, PP 29-32), 4.5, 5.0 (SS 18-22), 6.0 (SS 23-28), 7.0 (SS 29-33), 8.0 (SS 34-
38), 9.0 (SS 39-42), 10.0 (SS 43-45), 12.0 (SS 46-50)
Når du køber runde krystaller, sømhoveder eller rhinsten, kan producenternes størrelser være angivet som 
SS (Stone Size, dvs. stenens størrelse) eller PP (Pearl Plate, dvs. perleplade).

Flad paillet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Bladformet 
sømhoved

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Blomsterpaillet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Firkantet 
sømhoved

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paillethjerte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Rundt 
sømhoved

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 
4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 
9.0, 10.0, 12.0

Snefnugspaillet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Stjerneformet 
sømhoved

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

5-takket 
pailletstjerne

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Tåreformet 
sømhoved

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

6-takket 
pailletstjerne

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 15, 20

Trekantet 
sømhoved

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Oval krystal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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5Guiden ExpressDesign
Brug guiden Guiden ExpressDesign til automatisk at oprette nye broderier ud fra 
billederne. Det er muligt at oprette tre forskellige broderityper i Guiden ExpressDesign: 
Express Embroidery (Hurtigt broderi), Express Trace (Hurtigt omrids) og Express Border 
(Hurtig bort).

Guiden Guiden ExpressDesign er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Oprettelse af et ExpressDesign-broderi
1 Klik på fanen Wizards (Guider).
2 Gå til rullelisten ExpressDesign, og vælg ExpressDesign into Hoop (ExpressDesign i ramme)  eller 

ExpressDesign into Rectangle (ExpressDesign i rektangel) .
Med ExpressDesign into Hoop  oprettes et broderi, der automatisk tilpasses til den aktuelt valgte ramme. 
Med ExpressDesign into Rectangle  oprettes et broderi, der automatisk tilpasses det rektangulære område, 
du tegner på -skærmen ved at klikke og trække.

3 På siden Choose Design Type (Vælg motivtype) i guiden skal du vælge en af motivtyperne: Express 
Embroidery (Hurtigt broderi), Express Trace (Hurtigt omrids) eller Express Border (Hurtig bort). Klik 
derefter på Next (Næste).

4 Vælg et billede på siden Choose Picture (Vælg billede).
5 Følg trinnene i resten af Guiden ExpressDesign. 
6 Når du klikker på Finish, indsættes det nye broderi midt i rammen eller på det sted, hvor du tegnede 

rektanglet, og det tilpasses rektanglet forholdsmæssigt, afhængigt af billedets form. 
7 Brug Save (Gem) , hvis du vil gemme det nye broderi i formatet multipart .vp4.
8 Brug Export (Eksportér) , hvis du vil gemme i andre formater og optimere til syning.

ExpressDesign into Hoop og ExpressDesign into Rectangle
Brug indstillingen ExpressDesign into Hoop (expressdesign i ramme)  til at oprette et 
nyt broderi i Guiden ExpressDesign, som derefter automatisk tilpasses den aktuelt valgte 
ramme og retning. 
Efter behov kan du klikke på Change Hoop (Skift ramme)  og vælge en anden rammestørrelse, før du 
bruger ExpressDesign into Hoop.
Brug indstillingen ExpressDesign into Rectangle (expressdesign i rektangel)  til at 
oprette et nyt broderi i Guiden ExpressDesign, som derefter automatisk tilpasses til det 
rektangulære område, du tegner.
Hvis rektanglet er forkert, og du gerne vil prøve igen, skal du klikke på Cancel (Annuller), når Guiden 
ExpressDesign vises. Klik derefter igen på ExpressDesign into Rectangle.

Express Embroidery (Broderi) Express Trace (Omrids) Express Border (Bort)

Du kan oprette et nyt broderi ved 
at konvertere farveområder i et 
billede til udfyldnings- og 
satinområder og lave konturer 
med ligesting eller satinbort.

Du kan oprette et nyt broderi 
ved at spore konturerne i et 
billede.

Du kan oprette et nyt broderi 
eller et applikationsmotiv ved 
at oprette borter rundt om 
figurerne i et billede.
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Valg og optimering af billeder til Guiden 
ExpressDesign
Hvis du vil redigere et billede, før du bruger det i Guiden ExpressDesign, skal du bruge en 
billededitor. Hvis du har adgang til en sådan, kan du justere dit billede med PREMIER+™ 2 
PhotoStitch, gemme det med et nyt navn og derefter bruge det nye billede i Guiden 
ExpressDesign.
Det er en god ide at bevare originalbilledet, hvis du vil justere det igen med andre indstillinger.

Generelle Overvejelser
Guiden Guiden ExpressDesign giver det bedste resultat, hvis der bruges billeder med 
tydeligt definerede farveområder og konturer.
Du kan også rense billedet for støj, før du bruger det i Guiden ExpressDesign, ved at slette 
elementer, der ikke skal bruges. Visse billeder indeholder spredte eller uregelmæssige 
streger og figurer, der ikke er en del af hovedbilledet. F.eks. streger, der fremhæver noget 
eller angiver bevægelse, tale eller talebobler, dekorative symboler, uønsket tekst, 
datoangivelser osv.

Billedproportioner
For at udfylde rammen eller rektanglet skal billedets proportioner svare til rammens 
proportioner eller proportionerne i det rektangel, du tegner. På siden Rotate and Crop 
Picture (Roter og beskær billede) i guiden Guiden ExpressDesign kan du beskære billedet 
til de ønskede proportioner.

Rense et billede
Nogle billeder kan have tilfældige mærker, pletter eller overflødige detaljer. Hvis du vil, 
kan du bruge en billededitor til at rense billedet for støj, før du importerer det. Du kan 
f.eks. have en kontur på et billede, der er takket på den ene side. Det vil normalt give et 
bedre resultat, hvis denne kontur udglattes, især fra Express Trace og Express Border.

Fremhævelse af detaljer
Fremhævelsen af detaljer i et billede afhænger af billedets overordnede størrelse, efter at 
det er blevet beskåret, så små detaljer er tydeligere i et lille billede. Endvidere forstørres 
små detaljer, når størrelsen på broderiet øges, så der kan vises ekstra detaljer, hvis du blot 
laver et større broderi med samme billede.
Meget små detaljer i et billede kan undertiden blive ignoreret, fordi de ikke er store nok til 
at blive oprettet som et område eller en kontur i et broderi. For at fremhæve detaljer skal 
du vælge Picture Options (Billedindstillinger) i guiden Guiden ExpressDesign, kontrollere, 
at Expand Pixel-Thin Lines (Udvid pixel-tynde linjer)  er valgt og indstille Area Sensitivity 
(Områdefølsomhed) til High (Høj). Hvis dette ikke fungerer, skal du enten forstørre 
detaljerne i din billededitor, eller – i tilfælde af konturdetaljer – knytte små detaljer 
sammen, så de oprettes som én enkelt kontur.

Før rensning: Stregen har skyggetakker, 
og der er støvmærker fra scanningen

Efter rensning: Stregen er udglattet, 
og støvmærkerne er væk
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Kraftige linjer i et billede kan oprettes som satinbort, hvis du foretrækker, at en almindelig 
kontur skal skabe en mere detaljeret effekt. For automatisk at reducere kraftige konturer 
skal du vælge Reduce Thick Lines (Reducer kraftige linjer) i Picture Options.

Billeder til Express Embroidery
Mange typer billeder er velegnede til Express Embroidery (Hurtigt broderi). Det er vigtigt, 
at du bruger billeder med tydeligt afgrænsede farveområder og/eller konturer. Det er 
muligt at oprette et broderi i Express Embroidery på baggrund af billeder med komplekse 
farveområder, f.eks. fotografier og scannede billeder, der ikke er blevet renset for støj, men 
du opnår det bedste resultat, hvis du tager dig tid til at redigere originalbilledet.

Forbundne konturer
Når du redigerer eller opretter et billede, skal du tjekke, hvordan konturerne er forbundet 
med hinanden og prøve at finde steder, hvor det er nemt at forbinde konturer. Når 
konturerne er yderligere forbundet, vil der være færre hoppesting i det endelige broderi, 
og broderiet vil også være nemmere at sy. På mindre broderier vil tilføjelse af 
forbindelsessting mellem konturer endvidere være mindre iøjefaldende og vil også 
forhindre, at der forekommer områder med sting, der er mindre sikre.

Stiplede billeder
Stiplede billeder er ikke velegnede til oprettelse af et broderi af typen Express Embroidery. 
Dette skyldes, at farveområderne svarer til udfyldte farver med punkter på to eller flere 
farver i et stiplet mønster.
Stiplede billeder kan bruges til broderier af typen Express Trace eller Express Border, hvis 
de har udfyldte konturer eller områder, der kan trækkes ud ved hjælp af Monochrome 
Threshold.

VælgeDesign Type
Konverter farveområder

Lav billedomrids

Opret borter eller applikationer

til satin og udfyldning

rundt om figurer i et billede
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Vælge billede

Brug siden Choose Picture (Vælg billede) til at vælge det billede, du vil konvertere til et 
motiv. Vælg et billede fra clipart, eller et billede, som du tidligere har scannet eller oprettet 
i en billededitor. Du kan også indsætte et billede, du har hentet f.eks. fra de sociale medier.
Følgende filformater kan indlæses: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant 
(.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File 
Format ukomprimeret (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta File 
(.emf) og Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra indeholder også yderligere clipart, der kan bruges i 
Guiden ExpressDesign. Yderligere clipart findes i 
Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics2.

Rotate og Crop Picture

Rotér om nødvendigt billedet til en vinkel fra 0 til 359 grader. Dette er f.eks. nyttigt ved 
udretning af scannede billeder.
Når billedet roteres i trin af 90 grader, gøres billedet større, og den registrerede 
baggrundsfarve tilføjes. Hvis der ikke er nogen markant baggrundsfarve, bruges farven 
hvid.

Vælg en billedfil 
på din computer

Indsæt et kopieret billede

Importer en fil fra en
scanner eller et kamera

Der vises et eksempel på billedet

Indlæs et billede fra Facebook®, 
Instagram®, Flickr® eller Twitter®

Rediger billedets vinkel

Zoom ind og ud

Vælg hele billedet

Brug standardindstillingerne 

Juster beskæringslinjerne 

for beskæring

efter behov
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Brug siden Crop Picture (Beskær billede) til at vælge den sektion af billedet, som skal 
bruges til at oprette motivet i. Billedet beskæres automatisk, så overskydende 
baggrundsfarve fjernes. Du kan eventuelt tilpasse beskæringslinjerne, så den ønskede del 
af billedet markeres.
Sommetider ser det ikke ud til, at det automatiske beskæringsområde fjerner så meget af baggrundsfarven 
som muligt. Dette kan ske, når baggrundsfarven har en almindelig farve som f.eks. hvid. Denne farve kan 
rent faktisk have mindre farvevariationer, som bare ikke er umiddelbart synlige. F.eks. sker dette ofte ved 
brug af billedformatet JPEG-JFIF Compliant (*.jpg, .jif, .jpeg).

Outline Finder og Expander

Siden Outline Finder and Expander (Konturfinder og -udvider) i guiden Guiden 
ExpressDesign vises kun, hvis du opretter et motiv med Express Trace (Hurtigt omrids). 
Hvis billedet primært består af udfyldte farveområder, kan du bruge denne side til at 
oprette konturer, der egner sig til omrids.

Find konturer
Vælg indstillingen Find Outlines (Find konturer), hvis du vil finde konturerne på dit billede 
og vise dem i eksempelområdet.
Med indstillingen Find Outlines (Find konturer) kan du søge efter markante grænser mellem farveområder 
på billedet. Billeder, der har gradvise farveskift, f.eks. fotografier eller tidligere indscannede billeder, som er 
gemt i formatet JPEG, har muligvis ikke stærke farvegrænser, der kan registreres af Find Outlines.

Udvid
Funktionen Expand (Udvid) er kun tilgængelig, når Find Outlines er valgt. Brug denne 
indstilling til at øge tykkelsen på de konturer, der er fundet, ved at tilføje 5 pixler på hver 
side af linjerne. Denne funktion er fra starten indstillet til 1. Der laves linjeomrids langs 
midten med Express Trace, så ved at indstille Expand til mindst 1, laves der et mere 
ensartet og kontinuerligt omrids af kurverne.
Efter behov kan du bruge højere værdier for Expand til at flette omrids, når parallelle 
omrids er tæt på hinanden. Du kan også udelukke uønskede linjer ved at bruge 
Monochrome Threshold (Monokrom tærskel) på næste side.

Find konturen på billedet

Gør linjen tykkere

Se et eksempel på 
dine ændringer
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Monochrome Threshold

Siden Monochrome Threshold (Monokrom tærskel) Guiden ExpressDesign vises, hvis du 
opretter et motiv med Express Trace (Hurtigt omrids) eller Express Border (Hurtig bort).
Monochrome Threshold ændrer alle skygger eller farver i billedet til enten sort eller hvid. 
Funktionen anvendes på hele billedet. Monochrome Threshold danner definerede 
områder, der er velegnede til oprettelse af de endelige motiver.
Indvendige detaljer i de omsluttede figurer på billedet bevares ikke ved brug af Express Border.

 Indstillinger for Express Embroidery
Vise Trådfarver

Siden Choose Thread Colors (Vælg trådfarver) i guiden Guiden ExpressDesign vises kun, 
hvis du opretter et broderi af typen Express Embroidery. Brug siden Choose Thread Colors 
til at matche trådfarver med farver på billedet, indstille antallet af farver og vælge 
farvernes rækkefølge. Vælg, om du vil beholde baggrunden, og vælg eventuelt en anden 
baggrundsfarve . Du kan også vælge, om du vil udvide tynde linjer, og du kan indstille 
følsomheden til små områder på billedet.

Juster farvefølsomheden

Originalt billede

Vis eksempel på monokrom 
version

Vælg et trådsortiment

Slet alle farver

Flyt farver op og ned på listen
Skift en trådfarve

Fjern baggrundsfarven

Vælg en farve fra billedet

Zoom ind og ud

Vælg en tråd

Slet en farve

Gå tilbage til den  

Vælg en baggrundsfarve fra billedet
Fremhæv detalje på billedet

Indstil antallet af farver
oprindelige farveliste
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Det maksimale antal farver er 256. Ved billeder med mindre end 256 farver er det 
maksimale antal farver det totale antal farver på billedet.
Farvelisten viser de farver, der er valgt automatisk. Farverne vælges ud fra, at de skal give 
en så tæt gengivelse af originalbilledets farver med det aktuelle antal farver. Hver gang 
antallet af farver ændres, opdateres listen. Sommetider, når antallet af farver er reduceret 
til et lavt antal, vil der blive valgt farver, som er en gennemsnitsfarve af to eller mere 
fremtrædende farver på billedet. Dette kan give en forøget kontrast ved visningen af et 
eksempel med reducerede farver.
Når mere end én farve på billedet matches med den samme trådfarve, reduceres antallet af farveskift i det 
endelige broderi.

Billedindstillinger

Sorte linjer
Funktionen Black Lines (Sorte linjer) i dialogboksen Picture 
Options (Billedindstillinger) indeholder tre indstillinger for 
håndtering af sorte linjer på dit billede.
Vælg Expand Pixel-Thin Lines (Udvid pixeltynde linjer), hvis du vil 
lave sorte linjer tykkere eller forhindre brudte linjer i hjørner, hvor 
pixler sammenføjes. Denne indstilling er aktiveret som standard 
for at sikre, at konturer på billedet er kontinuerlige.

Områdefølsomhed
Funktionen Area Sensitivity (Områdefølsomhed) bruges til at fastslå, hvor vigtige små 
farveområder på billedet er. Vælg indstillingen High (Høj), hvis du vil forstørre den detalje, 
der er trukket ud fra billedet. Dette er f.eks. nyttigt, da ansigtsdetaljer ignoreres, når 
følsomheden er indstillet til Medium (Middel).

Indstillinger for stof og stingtype

Siden Fabric and Stitch Type Options (Indstillinger for stof og stingtype) i guiden Guiden 
ExpressDesign vises kun, hvis du opretter et Express Embroidery. Brug siden Fabric and 
Stitch Type til at vælge det typiske stof, som motivet skal sys på, og præferencerne for 
udfyldnings- eller satinområder.

Fabric Advisor
Vælg det stof, motivet skal sys på. Der foretages justeringer i processen, hvor broderiet 
oprettes, så det passer til det valgte stof, f.eks. den type underlægningssting, der vælges til 
individuelle områder med satin eller udfyldning.

Vælg en stoftype

Tilføj underlægningssting 

Opret flere satin- eller
flere udfyldningsområder

Vis motivoplysningerne

Vis et eksempel på broderiet

Placer i arbejdsområdet
Foretag yderligere redigeringer

til motivet
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Vælg Design Underlay (Motivunderlægningssting) for at danne underlægningssting 
under hele broderiet udover automatiske underlægningssting i forskellige områder.
Når Design Underlay er deaktiveret, er det nemmere at konvertere områder til letbroderede 
specialudfyldninger i PREMIER+™ 2 Modify eller PREMIER+™ 2 Create .

Indstillinger for Hurtigt omrids

Siden Express Trace Options (Indstillinger for hurtigt omrids) i guiden Guiden 
ExpressDesign vises kun, hvis du opretter et motiv af typen Express Trace. Vælg, om linjer 
på billedet skal have et omrids med en kombination af dobbelte sting og ligesting, en 
kombination af tredobbelte sting og ligesting eller satinlinje. Vælg også trådfarven.

Indstillinger for Hurtig bort

Siden Express Trace Options (Indstillinger for hurtigt omrids) i guiden Guiden 
ExpressDesign vises kun, hvis du opretter et motiv af typen Express Border. Brug Express 
Border Options (Indstillinger for hurtig bort) til at vælge den type sting, der skal bruges til 
borterne, og til at vælge trådfarven.
Vælg den borttype, der skal bruges rundt om områder på billedet, ud fra en af følgende: 
Satin Line (satinlinje) , Running Stitch (stikkesting) , Double Stitch (dobbelte sting) , 
Triple Stitch (tredobbelte sting) , Motif Line (motivlinje) .

Vælg en stinglinjetype

Indstil egenskaberne for linjen

Vælg trådfarven

Fremhæv detalje på billedet

Vis motivoplysningerne
Placer i arbejdsområdet
Foretag yderligere redigeringer

Vis et eksempel på broderiet

Vælg en stingtype til borten
Indstil egenskaberne for borten

Vælg trådfarven

Fremhæv detalje på billedet

Vis motivoplysningerne
Placer i arbejdsområdet
Foretag yderligere redigeringer

Føj applikationen til motivet



PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Guiden ExpressDesign              29

Applikation
Vælg Appliqué (Applikation) , hvis du vil bruge applikation inden for borterne i motivet.

 Klik på Select Fabric (Vælg stof ) for at ændre applikationsstoffet.
 Klik på Appliqué Options (Applikationsindstillinger) for at markere applikationstypen.

Når Appliqué er valgt, viser eksemplet, hvor applikationsstoffet skal placeres.

Indstillinger for Appliqué 
(applikation)
Brug dialogboksen Appliqué Options 
(Applikationsindstillinger) til at vælge Appliqué 
Method (Applikationsmetode) for placering af 
applikationer, og indstil marginen for 
applikationsstykket under Appliqué Piece Margin 
(Margin for applikationsstykke). Når en applikation 
oprettes ud fra en bortfigur, tilføjes der ekstra sting i 
begyndelsen af broderiet til placering af applikationsstoffet. Brug disse indstillinger til at 
bestemme, hvordan disse sting skal tilføjes.

Sådan bruger du hurtigt broderi, hurtigt omrids 
og hurtig bort
Oprettelse af et Happy Sun-broderi

1 Klik om nødvendigt på File (Filer), New Window (Nyt vindue).
2 Gå til værktøjslinjen Quick Access 

(Hurtig adgang) , og indstil 
rammestørrelsen til 100 mm x 100 mm 
- Universal Square Hoop 1. Klik på OK.

3 Klik på fanen Wizards (Guider).
4 Klik på rullepilen under ikonet for 

guiden Guiden ExpressDesign , og 
klik derefter på ExpressDesign into 
Hoop (ExpressDesign i ramme) . 
Siden Choose Design Type (Vælg 
motivtype) i guiden Guiden 
ExpressDesign vises.

5 Lad indstillingen Create Express 
Embroidery (Opret hurtigt broderi) 
være markeret, og klik på Next (Næste). 
Siden Choose Picture (Vælg billede) i 
guiden Guiden ExpressDesign vises.

6 Klik på Load a Picture (Indlæs et billede) , og billedfremviseren vises.
7 Find mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
8 Klik på ”Happy Sun.png”, og klik derefter på OK.

Billedet indlæses på siden Choose Picture (Vælg billede), og navnet på billedet vises nedenfor i 
eksempelområdet.

9 Klik på Next. Siden Rotate and Crop Picture (Rotér og beskær billede) vises. Det er ikke nødvendigt at 
rotere eller justere beskæringslinjerne, så klik på Next. Nu vises siden Choose Thread Colors (Vælg 
trådfarver).

10 Der er automatisk valgt 7 farver til dette billede. Til dette billede anbefales det at bruge alle 7 af de 7 
fundne farver, så det er ikke nødvendigt at foretage justeringer.
Ved de andre billeder vil du måske gerne øge eller reducere antallet af valgte farver. Klik på pil op og pil ned 
ud for tallet, eller klik i boksen, og indtast det ønskede tal.



30          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Guiden ExpressDesign 

11 Hvis farverne på farvelisten ikke er indstillet 
til Robison-Anton Rayon 40, skal du klikke på 
rullepilen for enden af boksen Change All To 
og vælge Robison-Anton Rayon 40.

12 Sørg for, at afkrydsningsfeltet Automatically 
Remove Background Color (Fjern automatisk 
baggrundsfarve) er markeret, hvis du vil 
fjerne den hvide baggrund.
I Background Color (Baggrundsfarve) viser det 
store hvide felt, at hvid er brugt som 
baggrundsfarve. Når Automatically Remove 
Background Color er markeret, erstattes 
baggrundsfarven af et ternet mønster i feltet 
Thread Color Preview (Trådfarveeksempel). 
Det viser, at der ikke vil være nogen sting.

13 Klik på knappen Picture Options 
(Billedindstillinger).

14 I dialogboksen Picture Options skal du sørge for, at Expand Pixel-Thin Lines (Udvid pixeltynde linjer) 
er markeret i Black Lines (Sorte linjer).

15 I Area Sensitivity (Områdefølsomhed) skal du 
sørge for, at indstillingen er Medium.

16 Klik på OK.
17 Klik på Next (Næste). Siden Fabric and Stitch 

Type Options (Indstillinger for stof og 
stingtype) vises.

18 Lad feltet Fabric (Stof ) være indstillet til 
Woven (Vævet).

19 Vælg Design Underlay 
(Motivunderlægningssting).
Fjern markeringen af Design Underlay (ikke 
markeret), hvis du planlægger at ændre 
stingtyper efter oprettelse.

20 Flyt skyderen under Preferred Stitch Type 
(Foretrukken stingtype) til 4. Dermed bruges 
udfyldning til solens ansigt og satin til solens 
stråler.

21 Klik på Refresh Preview (Opdater eksempel). Det broderi, der vises i eksempelområdet, opdateres.
22 Klik på Finish (Udfør). Happy Sun-broderiet vises i arbejdsområdet.

Oprettelse af hurtigt omrids til Happy Sun
1 Klik om nødvendigt på File (Filer), New Window (Nyt vindue) og derefter på fanen Wizards (Guider).
2 Klik på rullepilen under Guiden ExpressDesign ikonet , og klik derefter på ExpressDesign into 

Rectangle (ExpressDesign i rektangel) . Markøren skifter til markøren for tegning af et rektangel .
3 Start i hjørnet af et gitterfelt, og klik og træk 

for at tegne en firkant på 7 x 7 gitterfelter.
Hvis rektanglet er forkert, skal du klikke på 
Cancel (Annuller), når siden Choose Design 
Type (Vælg motivtype) vises, og gå tilbage til 
trin2.

4 Slip museknappen. Nu vises siden Choose 
Design Type (Vælg motivtype) i Guiden 
ExpressDesign.

5 Markér indstillingen Create Express Trace 
(Opret hurtigt omrids).

6 Klik på Next (Næste). Siden Choose Picture 
(Vælg billede) vises.

7 Klik på Load a Picture (Indlæs et billede) , 
og billedfremviseren vises.

8 Find mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
9 Klik på ”Happy Sun.png”, og klik derefter på OK. Billedet vil blive indlæst på siden Choose Picture 

(vælg billede).
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10 Klik på Next. Siden Rotate and Crop Picture (Rotér og beskær billede) vises. Det er ikke nødvendigt at 
rotere eller beskære billedet, så klik på Next. Nu vises siden Outline Finder and Expander 
(Kontursøger og udvider).

11 Billedet har allerede konturer, der kan bruges, så sørg for, at indstillingen Find Outline (Find kontur) 
ikke er markeret. Klik på Next. Siden Monochrome Threshold (Monokrom tærskel) vises.

12 Indstil Monochrome Threshold til en værdi under 75, så kun konturerne vises 
i eksemplet.

13 Klik på Next. Siden Express Trace Options (Indstillinger for hurtigt omrids) vises.
14 Sørg for, at Double Trace (Dobbelt omrids) er markeret.

Double Trace afsætter linjer på billedet med en kombination af dobbelte sting og 
ligesting. Firdobbelt omrids skaber en kraftigere effekt, fordi der bruges en 
kombination af tredobbelt sting og ligesting.

15 Klik på ikonet Thread Color (Trådfarve) , og indstil trådfarven til Sulky 
Rayon 40 1124 (Sun Yellow). Eksempelvisningen viser den valgte trådfarve.

16 Klik på Finish (Udfør). Nu placeres broderiet Happy Sun i arbejdsområdet, hvor du tegnede rektanglet.

Oprettelse af en paraplybort
1 Klik om nødvendigt på File (Filer), New Window (Nyt vindue), og klik derefter på Change Hoop (Skift 

ramme)  på værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang).
2 Indstil rammestørrelsen til 100 mm x 100 mm - Universal Square Hoop 1.  Klik på OK.
3 Klik på fanen Wizards (Guider).
4 Klik på rullepilen under ikonet for guiden Guiden ExpressDesign , og klik derefter på 

ExpressDesign into Hoop (ExpressDesign i ramme). Siden Choose Design Type (Vælg motivtype) i 
guiden Guiden ExpressDesign vises.

5 Vælg indstillingen Create Express Border (Opret hurtig bort), og klik på Next. Nu vises siden Choose 
Picture (Vælg billede).

6 Klik på Load a Picture (Indlæs et billede) , og billedfremviseren vises.
7 Find mappen Documents\Premier+2\Samples \Premier+Emb\Pics.
8 Klik på ”Umbrella.png”, og klik derefter på OK. Billedet vil blive indlæst på siden Choose Picture (vælg 

billede).
9 Klik på Next. Siden Rotate and Crop Picture 

(Rotér og beskær billede) vises. 
10 Klik på Select All.

Dermed oprettes en lille margin rundt om 
broderiet, så det ikke berører kanten på 
rammeområdet.

11 Klik på Next. Siden Monochrome Threshold 
(Monokrom tærskel) vises.

12 Indstil Monochrome Threshold (Monokrom 
tærskel) til 244 eller mere, så alle de farvede 
områder i paraplyen er sorte.
Dermed oprettes en klart defineret figur til brug 
for borten. Hvis et lavere tal bruges, kan der 
komme ekstra linjer i paraplyens håndtag, eller 
der kan være mellemrum.

13 Klik på Next. Siden Express Border Options 
(Indstillinger for hurtig bort) vises.

14 Sørg for, at Satin Line (Satinlinje) er markeret som Border Type (Borttype).
15 Klik på Stitch Options (Stingindstillinger). Dialogboksen Satin Line vises.
16 Kontrollér, at Width (Bredde) er indstillet til 2.0 mm, at Density (Tæthed) 

er indstillet til 4, og at Underlay (Underlægningssting) er markeret. Klik 
derefter på OK.

17 Klik på ikonet Thread Color (Trådfarve) , og indstil trådfarven til 
Robison-Anton Rayon 40 2259 (Wild Pink). Klik på OK. Paraplyen er nu 
lyserød.

18 Sørg for at Appliqué (applikation)  er valgt og klik Select Fabric (vælg 
stof ).

19 I sektionen Quick Colors (Hurtige farver) i dialogboksen Appliqué 
Selection (Applikationsvalg) skal du vælge et stof og en farve, der matcher satinlinjen til borten.
Klik på pilen til højre for Quick Colors for at få vist flere farver.

20 Klik på Finish for at placere broderiet i arbejdsområdet.
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6Guiden PhotoStitch
Brug Guiden PhotoStitch  til automatisk at oprette nye broderede PhotoStitch-
portrætter ud fra fotos, inkl. fotos fra sociale medier. Du kan også finde et foto på din 
computer eller indlæse billeder fra et digitalkamera eller en scanner.
Guiden PhotoStitch er kun tilgængelig, hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Indstillingerne for Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome PhotoStitch og Color Tile 
PhotoStitch i Guiden PhotoStitch er kun tilgængelige hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA. Du kan finde 
yderligere oplysninger i referencevejledningen til PREMIER+™ 2 PhotoStitch. Hele PREMIER+™ 2 
PhotoStitch-modulet er kun tilgængeligt, hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Farveportrætbroderi
Opret et PhotoStitch-broderi ud fra et farvefoto og generere et 
vilkårligt mønster af sting, hvor du anvender flere forskellige tråde 
for at få et fuldstændigt farveresultat.
Et PhotoStitch-broderi i farver virker bedst, når der anvendes 
billeder med en god farveskala og en veldefineret, forskelligfarvet 
eller transparent baggrund.

PhotoStitch-broderi i sepia
Du kan lave et broderi i sepia ud fra et gammelt billede i sepia eller 
et sort-hvidt billede, eller du kan lave et broderi med sepia-effekt ud 
fra et farvebillede for at få et antikt udseende, der minder om gamle 
billeder. PhotoStitch genererer et vilkårligt mønster af sting med 
sepiafarvede tråde.
Et PhotoStitch-broderi i sepia virker bedst, når der anvendes et 
billede med en god kontrast og en veldefineret eller transparent 
baggrund.

Monokromt PhotoStitch-broderi
Du kan lave et PhotoStitch-broderi ud fra et sort-hvidt billede og 
generere et vilkårligt mønster af sting, hvor du anvender tråde i grå 
nuancer.
Et monokromt PhotoStitch-broderi virker bedst, når der anvendes et 
billede med en god kontrast og en veldefineret eller transparent 
baggrund.

PhotoStitch-broderi med fliseeffekt i farver
Du kan lave et PhotoStitch-broderi ud fra et farvefoto og generere 
en lille stingblok i forskellige mønstre med fliseeffekt ved at bruge 
flere tråde, så farveresultatet bliver helt optimalt. PhotoStitch 
genererer automatisk fliseblokke med sting i den valgte farve. Vælg 
diamantformede, kvadratiske eller sekskantede blokke.
Metoden med farvede fliser er ideel til kunstneriske, 
impressionistiske broderier. Et PhotoStitch-broderi med fliseeffekt i 
farver virker bedst, når der anvendes et billede med en god kontrast og en veldefineret 
eller transparent baggrund.
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Lineært PhotoStitch-broderi
Du kan oprette et PhotoStitch-broderi ud fra et farvefoto eller et 
ensfarvet foto og generere et lineært mønster af sting, eller en 
labyrint- eller spiralformet kunstnerisk effekt, hvor du anvender én 
tråd for at få et ensfarvet resultat. Der er seks tilgængelige effekter.
Lineært PhotoStitch-broderi virker bedst, når der anvendes et foto 
med en god kontrast på ansigtet og uden områder med dyb skygge. 
Hvis baggrunden er transparent, oprettes der parallelle 
scanningslinjer.

Guiden PhotoStitch
Vælg Guiden PhotoStitch på fanen Wizards (Guider), hvis du vil oprette et broderi ud fra et 
billede.

PhotoStitch i ramme
Brug indstillingen PhotoStitch Into Hoop (PhotoStitch i ramme)  til at oprette et nyt 
broderi i Guiden PhotoStitch, som derefter automatisk tilpasses til den aktuelt valgte 
opspændingsramme. 

Efter behov kan du klikke på Change Hoop (Skift ramme)  og vælge en anden rammestørrelse, før du 
bruger PhotoStitch Into Hoop.
Klik på PhotoStitch Into Hoop , og siden Choose Embroidery Type (Vælg broderitype) 
Guiden PhotoStitch vises. Vælg den ønskede motivtype, vælg derefter et billede, og 
gennemgå resten af trinnene i guiden Guiden PhotoStitch. Når du klikker på Finish 
(Udfør), placeres det nye broderi midt i rammen. Afhængigt af broderiets form, tilpasses 
det lodret og/eller vandret i opspændingsrammen. Brug Save (Gem)   for at gemme det 
nye broderi i formatet multipart .vp4 sammen med eventuelle andre broderier i 
arbejdsområdet, og brug Export (Eksportér)  for at gemme i andre formater og i en 
tilstand, der er optimeret til syning.

Genveje

 Fanen Wizards (Guider): 
 Taster: Alt, W, P, H

PhotoStitch I Rektangel
Brug indstillingen PhotoStitch Into Rectangle (PhotoStitch i rektangel)  til at oprette et 
nyt broderi i Guiden PhotoStitch, som derefter automatisk tilpasses til det rektangulære 
område, du tegner.
Klik på PhotoStitch Into Rectangle . Musemarkøren skifter til markøren til tegning af et 
rektangel . Klik og træk i arbejdsområdet for at tegne et rektangel i den ønskede 
størrelse. Når du slipper museknappen, vises siden Choose Embroidery Type (Vælg 
motivtype) Guiden PhotoStitch i guiden.
Hvis rektanglet er forkert, og du gerne vil prøve igen, skal du klikke på Cancel (Annuller), når Guiden 
PhotoStitch vises. Klik derefter på PhotoStitch Into Rectangle igen.
Vælg den ønskede motivtype, vælg derefter et billede, og gennemgå resten af trinnene i 
guiden Guiden PhotoStitch. Når du klikker på Finish, indsættes det nye broderi på det 
sted, hvor du tegnede rektanglet, og det tilpasses rektanglet forholdsmæssigt afhængig af 
billedets form. Brug Save (Gem)  for at gemme det nye broderi i formatet multipart .vp4 
sammen med eventuelle andre broderier i arbejdsområdet, og brug Export (Eksportér)  
for at gemme i andre formater og i en tilstand, der er optimeret til syning.



34          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Guiden PhotoStitch 

Genveje
 Fanen Wizards, Guiden PhotoStitch rullemenu: 
 Taster: Alt, W, P R

Sådan bruger du Guiden PhotoStitch
1 Start guiden. Siden Choose Embroidery Type (Vælg broderitype) åbnes.
2 Klik på den ønskede indstilling. Du kan vælge mellem:

• Create Color PhotoStitch Embroidery (Opret PhotoStitch-broderi i farver)
• Create Sepia PhotoStitch Embroidery (Opret PhotoStitch-broderi i sepia)
• Create Monochrome PhotoStitch Embroidery (Opret monokromt PhotoStitch-broderi)
• Create Color Tile PhotoStitch Embroidery (Opret PhotoStitch-broderi med fliseeffekt i farver)
• Create Linear PhotoStitch Embroidery (Opret lineært PhotoStitch-broderi)
Du har kun mulighed for at vælge indstillinger for Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome 
PhotoStitch og Color Tile PhotoStitch, hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

3 Klik på Next (Næste). Nu vises siden Choose Picture (Vælg billede).

4 Klik på den ønskede indstilling:

• Load a Picture (Indlæs et billede)  for at vælge en eksisterende billedfil.

• Paste Picture (Indsæt billede)  for at indlæse billedet, der vises i udklipsholderen.

• From Scanner or Camera (Fra scanner eller kamera)  for at få et billede direkte fra en scanner eller 
et digitalkamera.

• Social Media Picture (Billede fra sociale medier) for at indlæse et billede fra Facebook® , 

Instagram® , Flickr®  eller Twitter® .
5 Vælg dit billede. Billedet vises i eksempelruden.
6 Klik på Next (Næste). Nu vises siden Rotate and Crop Picture (Roter og beskær billede).
7 Rotér om nødvendigt billedet til en vinkel fra 0 til 359 grader. Dette kan være nyttigt, når indscannede 

billeder skal udrettes.
8 Om nødvendigt kan du tilpasse beskæringslinjerne, så du markerer den del af billedet, du vil bruge. 

Klik Automatic (automatisk) for at starte igen. 
Klik hvor som helst i beskæringsboksen, og træk i den for at flytte den.
De stiplede linjer viser beskæringsstørrelsen.
Du kan også beskære til en fast retning, hvor du vælger kvadrat, stående eller liggende.
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9 Klik på Next (Næste). Siden Remove Background (Fjern baggrund) vises.
10 Brug Flood Fill (Udfyld alt)  til at fjerne tilstødende områder med en lignende farve. Brug det 

store , mellemstore  og lille  viskelæder til at fjerne baggrundsområder.

Brug Undo (Fortryd)  til at fortryde den sidste handling, og Reset (Nulstil) til at vende tilbage til det 
oprindelige billede.

Ved et lineært PhotoStitch-broderi har det ingen betydning, hvis der er nogle få pletter af baggrunden 
tilbage, da dette ikke påvirker baggrundens stinglinjer. Når du laver et PhotoStitch-farvebroderi er det 
bedst at fjerne alle pletter i baggrunden, da dette kan medføre ”vildfarne” sting.

11 Klik på Next (Næste). Siden Picture Options (Billedindstillinger) vises.
12 Funktionen Autolevel er aktiveret til at begynde med. Autolevel justerer automatisk lysstyrke og 

kontrast. Fjern markeringen, hvis farverne virker forvrængede.
13 For at fjerne røde øjne, som skyldes fotografering med blitzlys, skal du vælge Red Eye Removal  og 

tegne en ellipse rundt om det berørte område. 
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14 Du kan øge farvemætningen for at gøre farver mere intense, eksempelvis til at gøre lyse hudnuancer 
”varmere”.

Gem billedet, hvis du vil justere projektet senere.
15 Klik på Next (Næste). Siden Design Size (Motivstørrelse) vises. Indstil broderiets størrelse ved hjælp af 

funktionerne Height (Højde) eller Width (Bredde). Billedets proportioner bevares, når du tilpasser 
størrelsen.

16 Klik på Next (Næste). Hvis du har valgt Linear PhotoStitch Embroidery (Lineært PhotoStitch-broderi) 
på siden Choose Embroidery Type (Vælg broderitype), vises siden Choose Thread Colors (Vælg 
trådfarver).

17 For at skifte farve skal du klikke på Thread Color (trådfarve)  og derefter vælge en ny farve i 
dialogboksen Color Selection (Farvevalg).

18 Vælg en kunstnerisk effekt på rullelisten. De tilgængelige indstillinger er Linear, Spiral og fire 
forskellige Maze-effekter.

19 Med skyderen under Shade Range (Nuanceinterval) kan du justere nuancen af lys og mørke i billedet.
Denne side viser også antallet af sting i broderiet, dets højde, bredde og det samlede antal farveskift.

20 Vælg Enhance Detail (Fremhæv detalje) for at fremhæve detaljer i billedet, for eksempel i et foto, hvor 
ansigtet er tydeligt, men hvor kontrasten er dårlig.
Scan Depth (Scanningsdybde) henviser til afstanden mellem de linjer, der danner et broderi ud fra et 
billede. Jo lavere værdien for scanningsdybden er, jo større er graden af detaljer i broderiet, og jo flere sting 
oprettes der.
Density (Densitet) ændrer stingenes tæthed langs alle linjer, hvor 1 er standardtætheden, og 40 er den mest 
åbne stingtæthed med færrest sting.

21 Klik på Finish (Afslut) for at lukke guiden.
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Sådan opretter du et PhotoStitch i farver
Hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA, vil de ekstra indstillinger Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, 
Monochrome PhotoStitch og Color Tile PhotoStitch være tilgængelige på siden Choose Embroidery Type.

22 Markér en indstilling på siden Choose Embroidery Type (Vælg broderitype), og klik på Next (Next).
23 Klik dig gennem de efterfølgende sider, og vælg de ønskede indstillinger. Klik derefter på Next. Nu 

vises siden Choose Thread Colors (Vælg trådfarve).
24 Du kan justere antallet af farver med pilene i feltet Color Selection eller indtaste det nødvendige antal 

farver.
Om ønsket kan Focal Area (Fokusområde) anvendes for at fokusere på ansigtets hudnuancer i stedet for 
hårets eller tøjets farve.

25 For at ændre en bestemt trådfarve skal du vælge farven, klikke på Change Thread (Skift tråd) og 
derefter vælge en ny farve i dialogboksen Color Selection.
Du kan fjerne den valgte farve fra listen med Delete (Slet) eller fjerne alle farver på listen med Delete All 
(Slet alt). Du kan vende tilbage til den oprindelige farveliste med Reset (Nulstil).

26 Klik på Next (Næste). Siden PhotoStitch Embroidery Options (Indstillinger for PhotoStitch-broderi vises).
27 Vælg Enhance Detail (Fremhæv detalje) for at fremhæve detaljer i billedet, for eksempel i et foto, hvor 

ansigtet er tydeligt, men hvor kontrasten er dårlig.

Funktionen Enhance Detail ændrer ikke de anvendte farver, men påvirker den måde, hvorpå disse farver 
anvendes.
Denne side viser også antallet af sting i broderiet, dets højde, bredde og det samlede antal farveskift.

28 Klik på Finish (Afslut) for at lukke guiden.
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Vælg Broderitype

Du har kun mulighed for at vælge indstillingerne for Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome 
PhotoStitch og Color Tile PhotoStitch, hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Vælg billede

Brug siden Choose Picture (Vælg billede) til at vælge det billede, du vil konvertere til et 
PhotoStitch-broderi. Følgende filformater kan indlæses: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), 
JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable Network Graphics (.png), 
Tagged Image File Format ukomprimeret (.tiff, tif ), Windows Meta File (.wmf), Windows 
Enhanced Meta File (.emf) og Windows Icon (.ico).

Fotos til lineært PhotoStitch 
Billeder til lineært PhotoStitch-arbejde virker bedst, når der er en stærk kontrast på 
ansigtstrækkene, og når der ikke er skyggeområder på ansigtet.
Fotos, hvor ansigtet vender mod kameraet, plejer at virke bedre end fotos, der er taget fra siden, da den 
anden side af ansigtet så er i skygge. En svag baggrund er ofte bedre end en mørk baggrund. Prøv at fjerne 
baggrunden i PREMIER+™ 2 PhotoStitch, hvis du har dette program, eller ved hjælp af 
billedredigeringssoftware. Gem billedet, før du laver PhotoStitch-broderiet.

Opret et broderi med fuld farve

Brug monokrom eller sepia
Brug en fliseeffekt med farver

Brug en enkelt tråd til at lave et
ensfarvet broderi

Vælg en billedfil på
din computer

Indsæt et kopieret billede

Importer en fil fra en scanner
eller et kamera

Der vises et eksempel på billedet

Indlæs et billede fra Facebook®, 
Instagram®, Flickr®, eller Twitter®
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Rotér og beskær billede

Rotér om nødvendigt billedet til en vinkel fra 0 til 359 grader. Dette kan være nyttigt, når 
indscannede billeder skal udrettes. Brug beskæringslinjerne til at markere den del af 
billedet, der skal bruges til at oprette PhotoStitch-broderiet i.
For at få flere detaljer på en persons ansigt er det ofte nyttigt at beskære billedet, således at kun hovedet og 
en del af skuldrene ses. 
Klik hvor som helst i beskæringsboksen, og træk i den for at flytte beskæringsboksen.

Fjernbaggrund

Brug siden Remove Background (Fjern baggrund), hvis du vil fjerne baggrunden fra fotoet, 
sådan at personens ansigt eller et andet element fremhæves.
De bedste resultater fås, hvis baggrunden fjernes helt, så kun ansigtet er tilbage. Ved at fjerne meget 
stærke kontrastfarver i baggrunden fremhæves de fine farvevariationer i personens træk.
Ved et lineært PhotoStitch-broderi har det ingen betydning, hvis der er nogle få pletter af baggrunden 
tilbage, da dette ikke påvirker baggrundens stinglinjer. Når du laver et PhotoStitch-farvebroderi er det 
bedst at fjerne alle pletter i baggrunden, da dette kan medføre ”vildfarne” sting.

Rediger billedets vinkel

Zoom ind og ud

Brug standardindstillingerne 

Juster beskæringslinjerne efter 

Markér hele billedet

Beskær billedet til en indstillet 

for beskæring

figur

behov

Zoom ind og ud

Fjern områder med ens nuance

Fjern baggrundsområder
med et af viskelæderne

Fortryd den sidste handling
Start igen
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Billed-Indstillinger

Brug siden Picture Options (Billedindstillinger) til at fjerne røde øjne fra dit billede og til at 
justere mæthed og kontrast i billedet.

Fjern røde øjne fra et billede
1 Klik på Select Eye (Markér øje) .
2 Brug Zoom In (Zoom ind)  , hvis du vil forstørre det aktuelle område.
3 Tegn en ellipse rundt om det aktuelle øje på panelet med udgangsbilledet. En klar rød farve i den del 

af billedet suppleres med et blåt skær for at modvirke den røde effekt.
Hvis du laver en fejl, kan du bruge Reset (Nulstil) til at fortryde fjernelse af det røde øje og derefter forsøge 
igen.

4 Tjek resultatet i eksempelruden.
5 Fjern andre eksempler på røde øjne på billedet.

Design Størrelse

Brug siden Design Size (Motivstørrelse) til at indstille dit broderis højde eller bredde med 
de mål, der er beregnet ud fra billedet.

Zoom ind på billedet

Fjern røde øjne

Gå tilbage til det oprindelige 

Juster grå nuancer og 

Forbedr lysstyrke og kontrast

Gem det redigerede billede

billede

hudfarvede nuancer

Indstil højden eller 
bredden på broderiet
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Vælge Trådfarver

Brug siden Choose Thread Colors (Vælg trådfarver) til at matche trådfarver med farver på 
billedet. Siden Choose Thread Colors i Guiden PhotoStitch vises kun, når du opretter et 
farvet, sepiafarvet, ensfarvet eller flisefarvet PhotoStitch-broderi.

Linear PhotoStitch-versionen af siden Choose Thread Colors i Guiden PhotoStitch vises 
kun, når du laver et lineært broderi.
På siden Choose Thread Colors kan du vælge farven til dit broderi. Du kan også vælge en 
kunstnerisk stingeffekt, eller du kan vælge, om du vil skifte syvinkel og fremhæve detaljer 
og kontrast på billedet.

Artistic Effect
Vælg en kunstnerisk effekt på rullelisten. De tilgængelige indstillinger er Linear, Spiral og 
fire forskellige Maze-effekter.

Monochrome Linear
Brug funktionen Monochrome Linear (Monokrom lineær) , hvis du vil bruge lige rækker 
af tråd til det grundlæggende stingmønster. Linjerne er lige i lyse områder af billedet. 
Zigzagsting på hver side af linjerne fremhæver billedets detaljer. 

Vælg et trådsortiment

Slet alle farver

Skift en trådfarve

Vælg en farve fra billedet

Zoom ind og ud

Vælg en tråd

Slet en farve

Gå tilbage til den 

Indstil antallet af farver
oprindelige farvelit

Skift broderifarven

Brug en spiral- eller labyrinteffekt

Skift stinglinjens vinkel

Fremhæv detaljerne i billedet
Juster afstanden mellem linjerne
Skift stingtæthed

Skift kontrast

Placer i arbejdsområdet
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Monochrome Spiral
Brug funktionen Monochrome Spiral (Monokrom spiral) , hvis du vil bruge cirkler af 
tråd til det grundlæggende stingmønster. Linjerne er lige i lyse områder af billedet. 
Zigzagsting på hver side af linjerne fremhæver billedets detaljer.

Monochrome Maze
Brug en af funktionerne Monochrome Maze (Monokrom labyrint) ( , ,  og ), 
hvis du vil bygge billedet op ved hjælp af et af fire mønstre. Stingene er spredte i lyse 
områder af billedet, hvor det grundlæggende labyrintmønster, du har valgt, også kommer 
til syne. Tættere sting fremhæver billedets detaljer.

Vinkel
Du kan bruge funktionen Angle, hvis du vil ændre den vinkel, stingene til broderiet 
oprettes i.
Du kan indstille Angle (Vinkel) fra 0 til 359 grader. Standardindstillingen er 0.
Du kan skifte vinkel ved at indtaste et nummer i boksen, eller du kan ændre tallet med op- og nedpilen. 
Computeren omberegner, hvordan billedet skal sys.
Ændringer af vinklen kan ses i eksempelruden.

Shade Range
Skift kontrasten i billedet. Negative værdier gør billedet mørkere, og positive værdier gør 
billedet lysere.

Enhance Detail
Enhance Detail (Fremhæv detalje) gør detaljerne i billedet mere fremtrædende. 
Eksempelvis kan funktionen bruges til at forbedre billedskarpheden med gode detaljer, 
men lille kontrast.

Scan Depth
Scan Depth (Scanningsdybde) henviser til afstanden mellem de linjer, der danner et 
broderi ud fra et billede. Jo lavere værdien for scanningsdybden er, jo større 
detaljeringsgrad vises på broderiet, og jo flere sting oprettes. Scanningsdybden kan 
ændres fra 1 til 20 (anbefalet indstilling 2). Standardindstillingen er 2.
Ændringer i scanningsdybden kan ses i eksempelruden.

Density
Density (Tæthed) viser stingenes tæthed og kan indstilles fra 1 til 40. Jo lavere tallet er, 
desto tættere er stingene, og desto flere sting dannes der.
Afhængigt af stoffet og symaskinetypen kan en lavere værdi give en større 
detaljeringsgrad på broderiet. Den anbefalede indstilling (som er standardindstillingen) er 
dog 2.
Ændringer af tætheden kan ses i eksempelruden.
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Ind for PhotoStitch Embroidery

På siden PhotoStitch Embroidery Options (Indstillinger for PhotoStitch-broderi) kan du få 
vist og tjekke det endelige motiv i 3D, før du lukker Guiden PhotoStitch.
Når du har lavet et PhotoStitch-broderi, kan du bruge fanerne Frame (Ramme) og Border 
(Bort) til at færdiggøre dit projekt. Du kan også tilføje bogstaver.

Indstillinger for Color Tile (fliser, farver)

Siden Color Tile Options i Guiden PhotoStitch vises kun, når du laver et broderi med 
fliseeffekt i farver. Brug siden Color Tile Options til at vælge fliser og angive indstillingerne 
for dem.

PREMIER+™ 2 PhotoStitch
IPREMIER+™ 2 PhotoStitch modulet kan du redigere dit billede yderligere.  Fjern 
baggrundsområder og røde øjne, og brug billedeffekter og malerværktøjer til at forbedre 
billederne. Indram automatisk dit PhotoStitch med en af de mange hundrede rammer, 
hjørner eller endda maskinmotivsting. Du kan få yderligere oplysninger i  PREMIER+™ 2 
PhotoStitch Reference Guide (referencevejledningen til Photo Stitch) eller i Help. Kun 
tilgængelig hvis du ejer PREMIER+™ 2 ULTRA.

Vis motivoplysningerne

Vis et eksempel på broderiet

Foretag yderligere redigeringer
Placer i arbejdsområdet

Fremhæv detalje på billedet
Skift stingtæthed

Zoom ind og ud

Vælg, om Tiles (Fliser) skal

Indstil stingvinklen

Vælg figur og størrelse for Tiles

Vis motivoplysningerne
Placer i arbejdsområdet

være Satin eller Fill (Ufldning)
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7Guiden Quilt Block Wizard
Brug guiden Guiden Quilt Block Wizard  til automatisk at oprette en quilteblok med 
udfyldning eller kontur – du kan endda oprette en quilteudfyldning rundt om et broderi!
Guiden Guiden Quilt Block Wizard er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

De hyppigst anvendte mål på quilteblokke huskes, også selv om programmet er blevet genstartet. 
Information om udfyldningsmønsteret gemmes i indstillingerne for det broderi, der er oprettet.

Select Quilt Block Style
Guiden Guiden Quilt Block Wizard starter på siden Select Quilt Block Style (Vælg 
quilteblokkens stil). Her kan du vælge en af de fem forskellige stiltyper for quilteblok.

Vælg en stil til quilteblokken. Vælg den ønskede indstilling, og klik derefter på Next 
(Næste) for at gå til siden Select Size (Vælg størrelse).

Udfyldning, 

Udfyldt indvendig figur
Figur omgivet af udfyldning
Udfyldt quilteblok
Quilteblok; ingen figur 

der omgiver tbroderi

eller udfyldning
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Filled Quilt Block; Inner Embroidery
Brug Filled Quilt Block; Inner Embroidery (Udfyldt quilteblok, indvendigt 
broderi) til at lave en udfyldt quilteblok rundt om et broderi.

Outline Quilt Block; Filled Inner Shape
Brug Outline Quilt Block; Filled Inner Shape (Quilteblok med kontur; Udfyldt 
indvendig figur) til at lave en ikke-udfyldt quilteblok, der indeholder en 
udfyldt figur.

Filled Quilt Block; Outline Inner Shape
Brug Filled Quilt Block; Outline Inner Shape (Udfyldt quilteblok; Indvendig 
figur med kontur) til at lave en quilteblok med en ikke-udfyldt figur, der er 
omgivet af en udfyldning.

Filled Quilt Block; No Inner Shape
Brug Filled Quilt Block; No Inner Shape (Udfyldt quilteblok; Ingen indvendig 
figur) til at udfylde quilteblokken med et motiv eller mønster.

Outline Quilt Block; No Inner Shape
Brug Outline Quilt Block; No Inner Shape (Quilteblok med kontur; Ingen 
indvendig figur) til at oprette en quilteblok uden indvendig figur eller 
udfyldning. Denne indstilling er nyttig, når du opretter blokke til 
sammenføjning.

Select Size
Brug siden Select Size (Vælg størrelse) til at vælge en figur til din quilteblok, indstille dens 
størrelse og vinkel og tilføje en klippelinje rundt om blokken.

Vælg én af de ni figurer på rullelisten.
Alle disse quilteblokke kan opdeles i mosaik — de vil udfylde et område, hvis de placeres som fliser 
individuelt eller kombineres med en anden figur uden overlap eller mellemrum.
Brug Angle (Vinkel) til at ændre den vinkel, som quilteblokken oprettes eller vises med. 
Dette er en nem måde at placere en blok ”på punktet”.
Klik på ikonet Rotate 45 (Roter 45)  for at rotere figuren med 45 grader i urets retning.

Vælg en af ni figurer

Indtil quilteblokkens vinkel

Indstil quilteblokkens størrelse

Opret et sømrum
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Load Embroidery

Siden Load Embroidery (Indlæs broderi) gør det muligt at indlæse et broderi, som kan 
bruges i midten af quilteblokken. 

Adjust Embroidery
Hvis du har indlæst et broderi, der er for stort til den angivne quilteblok, bliver konturen rød. Gå tilbage til 
siden Select Quilt Block Style (Vælg quilteblokkens stil), og vælg en anden størrelse til quilteblokken, eller 
vælg et andet broderi.

Brug siden Adjust Embroidery (Juster broderi) til at indstille broderiets vinkel og placering 
i quilteblokken og marginen omkring det.

Find et broderi

Indsæt et kopieret broderi

Se indholdet i udklipsholderen

Vis et eksempel på det 
åbnede broderi

Træk broderiet på plads

Indstil broderivinklen

Spejlvend broderiet vandret
Spejlvend broderiet lodret

Indstil afstanden rundt 
om dit broderi
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Select Shape

Vælg en indvendig figur til din quilteblok, og indstil dens størrelse og vinkel.

Select Fill Pattern

Vælg en udfyldningstype til din quilteblok, og angiv indstillingerne for den.

Vælg en indvendig figur

Vælg vinklen på figuren

Indtast figurens mål

Klik og træk for at tilpasse 
figurens størrelse

Opret en stiplet udfyldning

Opret en udfyldning med 

Opret et krydsskraveret 

Vælg pyntesømme 

Brug ekkolinjer rundt om 

Opret en udfyldning 

Vælg en figur og motivlinjer

til en motivudfyldning

figur eller broderi

parallelle linjer

udfyldningsområde

med konturlinjer
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Guiden Quilt Block Wizard Eksempler
Omgiv et broderi i en quilteblok med en ekkoudfyldning

1 På fanen Wizards (Guider) skal du klikke på QuiltBlock . 
Siden Select Quilt Block Style (Vælg quilteblokkens stil).

2 Vælg Filled Quilt Block; Inner Embroidery (Udfyldt quilteblok, indvendigt broderi) .
Med dette valg oprettes en udfyldt quilteblok med et broderi i midten.

3 Klik på Next (Næste). Siden Select Size (Vælg størrelse) vises.
4 Klik på rullepilen til højre for listen Shape (Figur). Der er ni figurer at vælge imellem.

Alle disse quilteblokke kan opdeles i mosaik — de vil udfylde et område, hvis de placeres 
som fliser individuelt eller kombineres med en anden figur uden overlap eller mellemrum.

5 Vælg figur 6, en sekskant i rullelisten for Shapes (Figurer).
6 Klik på pilen i rullelisten ud for Enter Size (angiv størrelse). Hvis du vælger en sekskant, 

kan du vælge mellem Point to Point (Punkt til punkt), Side (Side) og Side til Side (Side 
mod side).

7 Sørg for, at Point to Point er markeret i Enter Size.
8 Indstil målet A til 150 mm.
9 Sørg for, at ”Include a cut line around my Quilt Block” (Inkluder en klippelinje rundt om 

min quilteblok) er markeret.

10 Klik på Next (Næste). Siden Load Embroidery (Indlæs broderi) i guiden vises. 
11 Klik på ikonet Open Embroidery (Åbn broderi) . Dialogboksen Open (Åbn) vises.
12 I dialogboksen Open skal du finde mappen 

Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Flowers.
13 Om nødvendigt kan du rulle ned for at se flere broderier, indtil du finder broderiet ”Iris Single”.
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14 Klik på broderiet ”Iris Single” for at 
markere det, og klik derefter på 
Open (åbn). Broderiet indlæses i 
eksempelområdet. 
De mål, antal sting og trådfarver, 
der bruges i broderiet, vises under 
eksempelruden.

15 Klik på Next (Næste). Siden Adjust 
Embroidery (Juster broderi) vises. 
Broderiet placeres i midten af 
quilteblokkens figur, og der er en 
tydelig margen og et blåt 
udfyldningsområde rundt om.

16 Klik på Rotate 45 (Roter 45)  to 
gange. Broderiet roteres med uret 
90 grader i eksempelruden.
Du kan bruge Angle og Rotate 45 
(Indstil vinkel og roter 45)  til at 
rotere figuren 45 grader eller en vinkel efter dit valg i urets retning. 

17 Indtast 0 i talboksen under Angle (Vinkel) for at placere broderiet i dets oprindelige position.
18 Klik på Mirror Vertically (Spejlvend lodret)  for at vende broderiet om.

Brug Mirror Horizontally (Spejlvend vandret)  for at spejlvende broderiet fra top til bund eller Mirror 

Vertically (Spejlvend lodret)  for at spejlvende broderiet fra venstre til højre.

19 Klik på Mirror Vertically (Spejlvend lodret)  igen for at placere broderiet i den forrige position.
20 Klik på Pil op ud for Margin for at øge marginen med 2 mm. Marginen rundt om blomsterbroderiet 

bliver større.
21 Klik på broderiet, og træk i det, så marginen kommer til 

at ligge uden for kanten på quilteblokken. Den blå 
udfyldning forsvinder, og den linje, der viser kanten på 
marginen, bliver rød.
Du kan trække det tilbage til dets oprindelige position, 
men det er lige så nemt bare at genindlæse broderiet.

22 Klik på Back (Tilbage). På siden Load Embroidery (Indlæs 
broderi) skal du klikke på Open Embroidery (Åbn 
broderi) for at åbne dialogboksen Open (Åbn) og 
indlæse Iris Single igen.

23 Klik på Next (Næste). På siden Adjust Embroidery (Juster 
broderi) er broderiet vendt tilbage til sin oprindelige 
position og de oprindelige indstillinger.
Hvis du har klikket på Next uden at indlæse broderiet igen, 
vil dine ændringer være bevaret.
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24 Klik på Next (Næste). Siden Select 
Fill Pattern (Vælg 
udfyldningsmønster) vises. 
Broderiet er omgivet af en margin 
uden sting og 
standardudfyldningen Stipple. 
Knapperne under Options 
(Indstillinger) er tilgængelige og 
gør det muligt at ændre 
indstillingerne for 
udfyldningsmønsteret Stipple.

25 Klik på Echo (Ekko) . 
Udfyldningen rundt om broderiet 
skifter til udfyldningsmønsteret 
Echo (Ekko).
De udvendige linjer i 
ekkoudfyldningen følger 
quilteblokkens kontur, mens de 
indvendige linjer følger broderiets 
kontur.

26 Klik på knappen Options (Indstillinger) for at vælge udfyldningsmønsteret Echo. Dialogboksen Echo 
Fill (Udfyldningsmønsteret Ekko) åbnes.

27 Indstil Gap (Mellemrum) til 4.0 mm, og sørg for, at stinglængden er indstillet til 2mm.
Style (Stil) indstilles til stiltype 1, runde hjørner. Du kan også bruge firkantede hjørner (stiltype 2) eller 
diagonale hjørner (stiltype 3).
Disse stiltyper har mere markante effekter, når du bruger quilteblokindstillingerne for Inner Shape 
(Indvendig figur).

28 Klik på OK for at få vist effekten af ændringerne. 
29 Mellemrummet mellem broderiet og ekkolinjerne er større end 

mellemrummet mellem selve linjerne. Klik på Back (Tilbage) for at 
gå tilbage til siden Adjust Embroidery (Juster broderi).

30 Indstil Margin til 4 mm, og klik derefter på Next (Næste) for at vende 
tilbage til siden Select Fill Pattern (Vælg udfyldningsmønster). 
Den første linje i ekkoudfyldningen starter nu med samme afstand fra 
broderiet, som de andre linjer har til hinanden.
Der er flere små ”øer” rundt om blomsten.

31 Klik på Options (Indstillinger) under Echo. I dialogboksen Echo Fill 
(Ekkoudfyldning) skal du indstille Gap (Mellemrum) til 4.2 mm. Klik 
på OK.
Dette øger afstanden en lille smule mellem stinglinjerne og fjerner de små øer, men er stadig tæt på 
marginen.

Juster indstillingerne for Gap (Mellemrum) og Style (Stil) og broderiets position for at opnå de ønskede 
resultater.
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32 Klik på Finish (Afslut) for at placere quilteblokken i 
arbejdsområdet som vist.
To rækker sting rundt om quilteblokken viser linjerne ved 
blokkens kant, hvor stoffet skal klippes og foldes.
Bemærk de orange håndtag til gruppen, der er oprettet fra 
broderiet, ekkolinjerne og klippelinjen.

33 På farvearket skal du vælge farverne til ekkolinjerne og 
klippelinjen og ændre dem til den mørkelilla farve, der er 
brugt til irisblomstens blade på broderiet. 
Farven på stingene i udfyldningen matcher nu den primære 
farve i broderiet.

Vis en Echo rundt om et broderi
1 Klik på New (Ny) , gå derefter til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert 

Embroidery (Indsæt broderi) . Dialogboksen Open (Åbn) vises.
2 I dialogboksen Open skal du finde mappen 

Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Quilting.
3 Klik på broderiet Blanket Stitch Flower (Blomst med tungesting) for at vælge det, og klik derefter på 

Open. Blomstermotivet vises i arbejdsområdet.
4 Mens blomsterbroderiet stadig er valgt, skal du gå til fanen Home (Startside) og klikke på Copy 

(Kopiér) . Blomsten vises i udklipsholderen.
5 På fanen Wizards (Guider) skal du klikke på QuiltBlock . Siden Select Quilt Block Style (Vælg 

quilteblokkens stil).
6 Vælg Filled Quilt Block; Inner Embroidery (Udfyldt quilteblok, indvendigt broderi) .

Med dette valg oprettes en udfyldt quilteblok med et broderi i midten.
7 Klik på Next (Næste). Siden Select Size (Vælg størrelse) vises.
8 Klik på rullepilen til højre for listen Shape (Figur). Der er ni figurer at vælge imellem.

Alle disse quilteblokke kan opdeles i mosaik — de vil udfylde et område, hvis de placeres som fliser 
individuelt eller kombineres med en anden figur uden overlap eller mellemrum.

9 Vælg figur 6, en sekskant i rullelisten for Shapes (Figurer).
10 Sørg for, at Point to Point (Punkt til punkt) er markeret i Enter Size (Indtast størrelse), og at ”Include a 

cut line around my Quilt Block” (Inkluder en klippelinje rundt om min quilteblok) er markeret.
11 Indstil målet A til 200mm.
12 Klik på Next (Næste). Siden Load Embroidery (Indlæs broderi) i guiden vises. Broderiet Blanket Stitch 

Flower kan ses i Clipboard Block (Udklipsholder) i dialogboksen.
13 Klik på Paste (Sæt ind) . Blomsten med tungesting er placeret i eksempelruden.

Brug Copy and Paste (Kopiér og Sæt ind) for at bruge de broderier, du har oprettet eller indlæst i 
PREMIER+™ 2 Embroidery i guiden Guiden Quilt Block Wizard.

De mål, antal sting og trådfarver, der bruges i broderiet, vises under eksempelruden.
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14 Klik på Next (Næste). Siden Adjust Embroidery (Juster broderi) vises. Broderiet placeres i midten af 
quilteblokkens figur, og der er en tydelig margen og et blåt udfyldningsområde rundt om.

15 Klik på Next (Næste). Siden Select Fill Pattern (Vælg udfyldningsmønster) vises.
Broderiet er omgivet af en margin uden sting og standardudfyldningen Stipple. Knapperne under Options 
(Indstillinger) er tilgængelige og gør det muligt at ændre indstillingerne for udfyldningsmønsteret Stipple.

16 Klik på Echo (Ekko) . Udfyldningen rundt om broderiet skifter til udfyldningsmønsteret Echo, der 
fremhæver blomsten.
De udvendige linjer i ekkoudfyldningen følger quilteblokkens kontur, mens de indvendige linjer følger 
broderiets kontur.

17 Klik på Finish (Afslut) for at placere den færdige quilteblok i arbejdsområdet.
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8Guiden Word Sculp Wizard 
(ord modellering)
Brug Guiden Word Sculp Wizard (ord modellering)  
til automatisk at oprette et tekst design ud fra dit valg af 
outline, ord og skrifttyper. 
Guiden Guiden Word Sculp Wizard (ord modellering) er kun 
tilgængelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Den første størrelse indstilles efter rammen. De senest anvendte 
værdier bibeholdes under et forløb. Information om konturen, ord 
og skrifttyper gemmes i indstillingerne for det broderiet.

Vælg Kontur
Gå til siden Select Outline (vælg kontur) for at vælge en 
facon til dit design, indstil størrelsen og vinklen, bestem 
stingtype for konturen og juster indstillingerne. 

Vælg Ord

Vælg en af de mere end 

Indstil motivstørrelse

Indstil designvinkel 

Spejlvend design konturen

Vælg & juster en stingtype

Vis motivoplysningerne

300 faconer

Bestem ord til designet

Brug hvert ord én gang

Vælg en skrifttype til designet

Indstil retning af ordene

Brug kun blokbogstaver

Indstil skrifttypestørrelse og margin
Brug et tilfældigt udvalg 

Vælg en farvepalette

Vis eller opdater 
forhåndsvisningen

af skrifttyper



54          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Guiden Word Sculp Wizard (ord modellering) 

Opret et Fish Word Sculpt Design
1 På fanen Wizards (Guider) skal du klikke på Word Sculpt 

(ord modellering) . Siden Select Outline (vælg kontur) 
fra Guiden Word Sculp Wizard (ord modellering) åbnes.
Det er bedst at anvende en stor ramme, når du arbejder med 
Word Sculpture (ord modellering).

2 Klik på rullepilen for at få vist listen ved faconerne. Der er 
mere end 200 faconer at vælge imellem.

3 Rul ned til Animals i kategorien Underwater og vælg 
faconen Fish 3. 
Størrelsen af designet indstilles efter den aktuelt valgte 
ramme. Det er derfor ikke nødvendigt at ændre 
indstillingerne under Select Size (vælg størrelse) for dette 
design.

4 Sørg for at Angle (vinkel) er sat til 0, og at Mirror 
(spejlvending) ikke er valgt. 
Brug Angle og Mirror for at justere positionen af konturen.

5 Kontroller at Satin Line  er valgt under Stitch Type (stingtype).
For at opnå en anden effekt, kan du vælge Motif Line (motivlinje) , og klikke på Options (muligheder) 
for at vælge et andet motiv med andre indstillinger.

6 Klik Next (næste) og siden Select Words (vælg ord) vises i guiden.  
7 I tekst boksen Words skal du skrive de ord eller sætninger, du vil anvende i dit design, adskilt af et komma. 

Nogle af dine ord anvendes muligvis ikke.  Hvis du ønsker at et ord skal optræde hyppigt i dit design, skriv 
det to gange på listen. 
Det kan være lettere at oprette tekstlisten f.eks. i et tekstbehandlingsprogram og paste den ind.
Efter ønske kan du deaktivere Upper case only (kun blokbogstaver) for at anvende både små og store 
bogstaver, og vælge Use words once only (brug kun ord én gang), hvis du ikke ønsker ord gentaget. 

8 Sæt margin til 1mm for at placere ordene tæt til hinanden. 
9 Reducer Font Size (skriftstørrelse) til 11mm, så der er plads til flere ord i fisken.
10 Sørg for at Random fonts (tilfældig skrifttype) er valgt. 

Random fonts (tilfældige skrifttyper) vil anvende et udvalg af skrifttyper, der ligger i den anbefalede 
skrifttypestørrelse.  For eksempel kan Antonia 10-20mm og Arial 08-14mm begge blive anvendt, når Font 
Size (skrifttypestørrelse) er indstillet til 11mm.

11 Vælg Blue (blå) fra rullelisten i Color Theme (farvetema). Konturen og ordene oprettes nu i forskellige 
nuancer af blå.

12 Sørg for at Random (tilfældig) er valgt i Orientation (orientering).
Du får en anden effekt, hvis du vælger Horizontal (vandret), Vertical (lodret) eller én af de andre muligheder. 

13 Klik Refresh Preview (opdater forhåndsvisning) for at anvende dine opdaterede indstillinger. 
14 Klik på Refresh Preview (Opdater forhåndsvisning) igen. Opsætningen af ordene og antallet af 

anvendte ord ændres.



PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Guiden Word Sculp Wizard (ord modellering)              55

15 Prøv at ændre indstillingerne og se resultatet ved at trykke på Refresh Preview (opdater 
forhåndsvisning), indtil du er tilfreds med resultatet.

16 Klik på Finish for at placere broderiet i arbejdsområdet. Du kan gemme denne originale version,
Designet indlæses som en gruppe, og hvert ord er en bogstavblok med kurvet linje i Top og Bund og Constraint 
(begrænsninger) indstillet til Free (frit) Du kan forme enhver blok til stort set alle faconer du kan tænke dig. 

17 Klik Restrict Groups (begræns grupper) , og klik så på de gule håndtag på et af tekstblokkene.  Du 
kan se indstillinger for blokken.

Du kan finde flere informationer om at justere tekstblokke under Creating Lettering (oprette tekst) i 
PREMIER+™ 2 Embroidery Reference Guide eller Help.

18 Klik og træk i håndtagene for at forme figuren til den ønskede facon.

Du kan springe mellem designs i gruppen vha. Previous Design (forrige design)  og Next Design (næste 

design) .
19 Højreklik på en tekstblok og vælg Properties 

(egenskaber) i kontekstmenuen for at 
ændre skrifttypen i en bogstavblok.
Hvis du omformer en tekstblok til at blive 
større, er det muligt at en anden skrifttype vil 
se bedre ud. Kontroller størrelsesområdet 
inden, du foretager ændreringer.

20 For at tilføje et ord i designet, vælg Copy 
(kopier)  og derefter Paste (indsæt)  
for ét af ordene og flyt det til den ønskede 
position.  

21 Højreklik på det nye ord og ændre teksten 
og skrifttypen i Letter Properties (bogstavegenskaber) Klik på OK.

22 I området Color Select (vælg farve) på Design Panel (designpanel) skal du klikke på trådfarven og 
indstille den til at matche temaet.  

23 Tilpas nyt ord til facon.
24 Tilføj ord til dit design og modeller dem til faconen. Gem  dernæst dit færdige design. 
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9Guiden Project-in-the-Hoop 
Brug Guiden Project-in-the-Hoop   til at oprette et in-the-hoop design ud fra dit valg af 
projekttype, stil og dimensioner.  Følg PDF instruktionerne for at sy dit projekt. 
Guiden Guiden Project-in-the-Hoop  er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Sådan bruger du Guiden Project-in-the-Hoop 
Vælg en design kategori og en stil, derefter angiver du målene for dit projekt.  Klik på 
ikonet View PDF Instructions (se PDF instruktioner) for at se og printe en kopi af PDF 
instruktionerne for syningen/broderingen.

Efter at du har klikket OK for at vælge projektet, læs 
instruktionerne i PDF filen, se hvordan projektet er 
konstrueret i Design Player , og lav derefter dine ændringer 
på basisdesignet i arbejdsområdet. 
Sørg for at du kun ændrer den dekorative del af broderiet og ikke de 
stikninger, der er selve konstruktionen.  Bibehold rækkefølgen af de 
forskellige sektioner i projektet. 

Anvend ikonerne Previous Design (forrige design)  og Next Design 
(næste design)  på Home (hjem) fanen for at gå igennem de 
forskellige sektioner af projektet. 
Du kan ændre farverne til stikningerne i konstruktionen og til 
dekorationen så de passer til dit stof. 
Gem  dit projekt og brodér det i en passende ramme, idet 
du følger instruktionerne. 

Vælge en projektkategori

Vælg projekttypen

Vælg en stil for dit projekt 

Få en eksempelvisning af projektet

Angiv dimensionerne for dit projekt 

Klik for at se og printe PDF instruktionerne
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10Family Tree Wizard
Brug guiden Family Tree Wizard  til at oprette et broderet stamtræ med op til tre 
generationer af forfædre eller efterkommere til en enkeltperson.
Guiden Family Tree Wizard er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 ULTRA.
Indtast navnene på de 
andre familiemedlemmer 
og deres relationer, og 
vælg bogstaver, en 
ramme og de 
forbindelseslinjer, der skal 
bruges til stamtræet.
Send træet med det 
valgte tema til justering i 
guiden PREMIER+™ 2 
Family Tree. Det gemmes 
også som en .ged-fil. I 
arbejdsområdet skal du 
bruge Save (Gem) eller 
Save As (Gem som) til at gemme broderiet med stamtræet som en grupperet .vp4-fil til 
senere brug.
Det senest oprettede stamtræ gemmes af guiden. Det åbnes igen, næste gang guiden bruges.
Du kan få flere oplysninger om Family Tree Wizard i referencevejledningen til PREMIER+™ 
2 Embroidery, og du kan finde oplysninger om PREMIER+™ 2 Family Tree i 
referencevejledningen til PREMIER+™ 2 Family Tree.

Family Tree Wizard
Vælg guiden Family Tree Wizard  på fanen Wizards (Guider) for oprette et stamtræ til en 
enkeltperson. Siden Family i Family Tree Wizard vises.
Vælg Descendants Chart (Stamtræ med efterkommere) eller Ancestors Chart (Stamtræ 
med forfædre), angiv familiemedlemmernes navne, og vælg, hvilke navne der skal vises. 
Vælg en typografi, trådfarve, form og størrelse. Omgiv navnene med en ramme eller 
udsmykning. Vælg Connectors (Forbindelseslinjer) for at sammenkæde partnerne i 
stamtræet.
Gå videre gennem siderne ved hjælp af Next (Næste)  og Back (Tilbage)  for at ændre 
hver enkelt indstilling, eller klik på Finish (Afslut) , når du er færdig. Klik på Cancel 
(Annuller)  for at lukke guiden uden at oprette et stamtræ.
Et eksisterende stamtræ vil blive bibeholdt i arbejdsområdet.

Genveje

 Fanen Wizards (Guider):  
 Taster: Alt, W, F

Oversigt
1 På fanen Wizards (Guider) skal du klikke på Family Tree  for at starte  Family Tree Wizard.
2 På siden Family (Familie) skal du vælge, om du vil oprette et Descendants Chart  eller et Ancestors 

Chart .
Et Descendants Chart (Stamtræ med efterkommere) viser den valgte enkeltpersons partner, børn, 
børnebørn og oldebørn. I dette eksempel bruges et stamtræ med efterkommere.
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Et Ancestors Chart (Stamtræ med forfædre) viser den valgte enkeltpersons far og mor, bedsteforældre og 
oldeforældre.

3 Hvis du tidligere har oprettet et stamtræ, vil du blive spurgt, om du vil fjerne de familieoplysninger, 
som du tidligere har indtastet. Klik på Yes for at fortsætte. Dialogboksen First Individual (Første 
person) åbnes.
For at gemme et eksisterende stamtræ som en .ged fil skal du på siden Family (Familie) klikke på Send to 

PREMIER+™ 2 Family Tree .
4 I dialogboksen First Individual (Første person) skal du i feltet Given Name angive fornavn og i feltet 

Family Name angive efternavn på den person, som træet er til, og markere  om personen er en mand, 
eller en kvinde.

5 Klik på Next (Næste) for at angive flere enkeltpersoner i stamtræet.

Broderiet med stamtræet vises, når du angiver oplysningerne.
6 Angiv navne og køn på den første persons partner og børn, og tilføj de ældste først.
7 Klik derefter på Next (Næste) for at tilføje børnebørn (det ældste barns børn).

Klik derefter på Next igen for at tilføje børnebørn for hvert af de øvrige børn og derefter for at tilføje 
oldebørn for hvert af børnebørnene.

8 Når du er færdig med at angive oplysninger til stamtræet, skal du klikke på Close (Luk) for at få vist 
træet på siden Family (Familie) i guiden.
Brug knapperne First Individual (Første enkeltperson) , Children (Børn) , Grandchildren (Børnebørn)  
og Great-Grandchildren (Oldebørn)  til at ændre oplysningerne om de personer, du har angivet. 
Dialogboksen åbnes ved den ældste. Klik på næste for at få vist de andre søskende.

9 Med indstillingerne Display Names As (Vis navne som) kan du vælge kun at vise fornavnene eller også 
at vise efternavnene.

10 Klik på Next (Næste)  for at ændre de bogstaver, der bruges i stamtræet.
11 På siden Lettering (Bogstaver) skal du vælge tekstens stil i stamtræet. Vælg den skrifttype, størrelse, 

farve, afstand og stingtype, der skal bruges til navnene.

12 Klik på Next (Næste)  for at ændre de rammer, der bruges i stamtræet.

Indtast oplysningerne for den 
første person i stamtræet.

Indtast oplysningerne for den 
første persons børn.

Tilføj detaljer om den første 
persons børnebørn.

Vælg en skrifttype

Indstil skrifttypestørrelse og layout

Indstil forbindelsestype

Angiv indstillingerne for stingtype Skift trådfarve

Juster andre indstillinger, eller afslut
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13 På siden Frame (Ramme) skal du vælge, om du vil bruge indramning. Du skal vælge en ramme, 
hjørner, sidestykker eller en udsmykning til hver person. Skift farven og stingindstillingerne for 
rammen.

14 Klik på Next (Næste)  for at ændre de forbindelseslinjer, der bruges mellem partnere i stamtræet.
15 På siden Connectors (Forbindelseslinjer) kan du vælge satinlinje eller ligestingslinje for 

forbindelseslinjerne, eller du kan vælge ikke at bruge forbindelseslinjer. 

16 Vælg en enkelt eller dobbelt forbindelseslinje til partnere. Skift den trådfarve, der bruges til 
forbindelseslinjerne.

17 Kontrollér dit arbejde ved at klikke på fanen Wizards (Guider) eller ved at bruge Next  og Back  til 
at vise siderne i guiden Family Tree Wizard. Juster dine indstillinger efter behov.

18 Klik på Finish (Afslut)  for at placere stamtræet i arbejdsområdet som en grupperet .vp4-fil med 
fikserede bogstaver og rammer.

PREMIER+™ 2 Family Tree
I modulet PREMIER+™ 2 Family Tree  kan du oprette et broderet diagram af dit stamtræ 
med PortraitStitch-broderier eller applikationsbilleder af din familie.

Placer en ramme rundt om hvert navn

Brug en ramme, hjørner eller sidestykker

Brug udsmykninger Vælg en ramme
Vælg udsmykningens placering

Skift trådfarven til rammen

Skift udseende på stingene i rammen

Juster andre indstillinger, 
eller afslut

Juster andre indstillinger, eller afslutSkift trådfarveVælg en linjetype til dine forbindelseslinjer

Brug dobbeltstingslinjer for at angive et partnerskabRediger indstillingerne for forbindelseslinjerne
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11Split Project Wizard
Du kan bruge guiden Split Project Wizard  til at opdele et stort broderiprojekt i 
sektioner, der skal sys.
Guiden Split Project Wizard er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Sådan bruger du Split Project Wizard
1 Når du har hentet et stort 

motiv ind på skærmen, klik 
Split Project  (split projekt) 
på fanen Wizards (guides). 
Siden Split Embroidery (Opdel 
broderi) vises.

2 Klik på Change Hoop (Skift 
ramme) for at vælge den 
ønskede ramme (her 
240mmx150mm - Universal 
Large Hoop 2).

3 Vælg Hoop Group 
(Rammegruppe), Hoop Size 
(Rammestørrelse) og 
Orientation (Retning).
For at minimere antallet af 
opspændinger i ramme, når der 
skal sys, skal du vælge den største ramme af typen Single-Part til din broderimaskine.

4 I mange tilfælde vil den indledende indstilling af de andre valgmuligheder på denne side fungere 
bedst, så du skal foretage den indledningsvise opdeling med disse indstillinger. Hvis vigtige træk i 
broderiet opdeles, skal du klikke på Back (Tilbage) og justere indstillingerne.

5 Juster indstillingerne på siden Split Embroidery og afprøv resultaterne, indtil du er tilfreds med 
delelinjerne. Brug eksempelvisningen, når du justerer rammen og overlap.
Forøg eller formindsk overlapningen, så broderierne passer i opspændingsrammen.
Under Connection (Forbindelse) skal du vælge Running Stitch (Ligesting), ikke Trim (Klip), hvis du skal 
opdele store syområder.
I feltet Alignment stitch style (Type af justeringssting) skal du markere Corner (Hjørne), hvis områder med 
let broderi skal opdeles, og Baste (Rining), hvis områder med tungt broderi skal opdeles Nogle maskiner 
har særlige positioneringsfunktioner, som ikke kræver justeringssting.

6 Klik på Next (Næste). Siden 
Save Embroidery vises.

7 Brug knapperne View 
Previous (Vis forrige)  og 
Next (Næste)  til at se et 
eksempel på opdelingen af 
broderiet, og gå om 
nødvendigt tilbage til siden 
Split Embroidery (Opdel 
broderi) for at justere dine 
indstillinger.

8 Klik på Export All Sections 
(Gem alle broderisektioner)  
for at gemme det opdelte 
broderi. Find mappen My 
Designs, og navngiv projektet. 
De opdelte sektioner 
nummereres automatisk.

9 Klik på Next (Næste). Siden Print Options (Udskriftsindstillinger) vises.
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10 Udskriv en plan og 
arbejdsarkene til dit projekt:
• Overview: Der udskrives en 
plan over de opdelte 
sektioner med sektionsnavne.
• Complete 2D Template: Der 
udskrives en 2D-skabelon i 
fuld størrelse af de opdelte 
broderisektioner med et 
omrids omkring hver sektion, 
som viser, hvordan de skal 
sættes sammen.
• Worksheets: Der udskrives et 
arbejdsark for hver sektion. 
Arbejdsarket viser motivets 
mål, det totale antal sting, en 
komplet liste med de 
anvendte tråde og antallet af 
sting for hver tråd.
Oversigten og 2D-arbejdsskabelonen i fuld størrelse kan kun udskrives fra guiden Split Project Wizard.

11 Klik på Finish (Afslut) for at lukke guiden. 

Split Embroidery

Siden Split Embroidery (Opdel broderi) vises, når Split Project Wizard åbnes. Brug siden 
Split Embroidery til at markere den ønskede rammestørrelse, opdelingsmetode, overlap 
mellem rammeområder, hvilken type justeringssting der skal bruges, niveauet af 
kompensation og forbindelsestypen til dit projekt.
Eksperimentér med indstillingerne for opdeling af broderi. Det vil give dig den bedst mulige opdeling.
For at definere opdelte linjer med fuldstændig præcision skal du bruge PREMIER+™ 2 Design Aligner, hvis 
du har dette program.

Vælg en ramme til syning

Indstil overlap 

Opsplitning af stingområder
Indstil typen af justeringssting 
Reducer træk i stoffet 

Overføringsmetode mellem 

(kun opdeling af lige linje)

stingområder

mellem sektioner
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Save Embroidery

Brug siden Save Embroidery (Gem broderi) til at få vist eksempler på de opdelte sektioner 
og til automatisk at eksportere broderisektioner. 
Når du gemmer et opdelt broderi, skal du finde på et enkelt navn, som anvendes til alle 
dele af det opdelte broderi. De opdelte dele skelnes fra hinanden ved hjælp af et suffiks 
med to tal, som automatisk føjes til filnavnet. Tallene starter ved 01 for den øverste venstre 
ramme, stiger derefter sideværts og ned, f.eks. Three Flowers Exported_01 til Three 
Flowers Exported_03. Numrene bruges kun til at skelne mellem de forskellige sektioner. 
Du kan sy sektionerne i en hvilken som helst rækkefølge.

UdskriftsIndstillinger

Brug siden Print Options (Udskriftsindstillinger) til at udskrive oplysningerne om syning 
og justering af dit projekt.

Information om denne 

Zoom ind og ud

Gennemse de opdelte 

Eksportér broderi- 

opdelte sektion

sektionerne

sektioner

Udskriv en plan over 

Udskriv et arbejdsark for 

Information anvendt i 

Skabelon i fuld størrelse til 
hver sektion

hver sektion

de opdelte sektionerne

arbejdsarket
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Syning og justering af opdelte projektsektioner
Fastlægge syrækkefølgen
Generelt skal de opdelte sektioner sys fra midten. Hvis broderiprojektet kun bruger nogle 
få rammeområder, skal du sy den sektion, der indeholder flest sting først, da denne 
sektion vil trække mest i stoffet.
Det gælder for alle syprojekter, at det er bedst at sy en prøve af broderiet på en stofrest, før 
du syr den rigtige version. Det er særligt vigtigt at sy prøver af tilstødende sektioner, hvis 
du tror, at de kan være vanskelige at rette ind efter hinanden. Det kan f.eks. være, hvis 
delelinjen på tværs af et fuldt broderet område er meget uregelmæssig, eller hvis en af 
sektionerne indeholder mange sting.

Generelle overvejelser i forbindelse med justering
Nogle motiver kræver mindre præcis justering end andre. Hvis du har opdelt et broderi, så 
delelinjerne går mellem alle stingområderne, har du højst sandsynligt ikke brug for, at 
sektionerne tilpasses helt præcist. Du skal primært sørge for, at stoffet ligger lige, hver 
gang du flytter det i broderirammen.
Men når du opdeler stingområder, er justering altafgørende, hvis syningen skal blive pæn. 
Ved hjælp af justeringssting og kompensation, som indstilles til enten Low (Lav) eller High 
(Høj), har du mulighed for at justere sektioner og fjerne mellemrum mellem dem.
Justeringsstingene oprettes i en farve, der matcher den baggrundsfarve, som er valgt i PREMIER+™ 2 
Configure.
Desuden findes der forskellige justeringshjælpemidler, herunder:

 Den trykte 2D-skabelon i fuld størrelse
 Arbejdsark til hver sektion, som du kan vælge at få trykt på gennemsigtigt papir
 Den rammeskabelon, der leveres sammen med rammen til maskinen
 Lysfølsomme penne, som kan bruges til at afmærke stof, samt andre midlertidige 

tekstilpenne
 Stofafstivningshjælpemidler og stabiliseringsmaterialer, som modvirker trækken og gør 

justering nemmere
 Nåle- og broderistyringsfunktionerne på broderimaskinen

Bruge 2D-skabelonen
2D-skabelonen er det mest nyttige justeringshjælpemiddel. Den viser hele broderiet i 
naturlig størrelse. Hvert rammeområde markeres med hjørner og et stort + i midten.
Rammeområdets hjørner viser yderpunkterne for det område, der kan sys i inden for 
rammen. Hvis der medfølger en rammeskabelon til rammen, svarer denne til syområdet, 
som er vist på rammeskabelonen – sædvanligvis markeret som et gitter.
Skabelonen starter i øverste venstre hjørne og arbejder sig på tværs og nedad til nederste 
højre hjørne. Når du klipper siderne ud og sætter dem sammen, kan det være en fordel at 
lade være med at klippe den første side ud og klippe den stiplede kant på den næste side 
ud, før du tilpasser den med den første side og klistrer den på plads. Fortsæt på denne 
måde, indtil alle siderne er sat sammen.
Du kan også bruge skabelonen som en vejledning til, hvor stort stofstykket skal være. Skabelonen viser det 
generelle område, der skal sys på, og som skal opspændes i rammen, men du skal sørge for, at der er ekstra 
stof rundt om kanterne til at opspænde stoffet fysisk.
Du kan bruge skabelonen til at markere rammens midterpunkt på stoffet. Brug en nål til at 
stikke hul igennem skabelonen i midten af hver ramme. Sæt skabelonen fast på stoffet 
med nåle, og afmærk stoffet igennem hvert hul. Hvis det punkt, der afmærkes, vil blive 
oversyet eller skjult, kan du bruge en blyant eller en kuglepen til at markere midtpunktet. 
Hvis punktet kommer til at være på ikke-broderet stof, skal du bruge en tekstilpen.
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Bruge andre justeringshjælpemidler
Stofvalg, afstivning og stabiliseringsmateriale
Generelt vil stivere stoftyper modstå trækken og skævvridning bedre.
Stofafstivning og stabiliseringsmaterialer modvirker trækken og gør justering nemmere 
Bagbeklædning, der kan stryges på, er især nyttigt, hvis man vil undgå skævvridning af 
stoffet. Du kan overveje at anvende dette på stoffet, før du markerer midten af rammerne 
eller foretager andre justeringsafmærkninger.

Rammeskabeloner og trykte arbejdsark
Når du opspænder hver sektion i rammen, skal du tilrette det midtpunkt, som er markeret 
på stoffet, til rammeskabelonen for at styre placeringen af stoffet i rammen. Hvis du ikke 
har en rammeskabelon, kan du bruge det trykte arbejdsark med en skalering på 100% for 
sektionen. Du kan også udskrive arbejdsarket på gennemsigtigt papir.

Center Lines (Centrere linjer)
Det kan også være nyttigt at markere linjer mellem rammernes midterpunkter, så du kan 
rette stoffet ind efter midtermarkeringerne på kanten af rammen. Dette er især nyttigt, 
hvis du ikke har en rammeskabelon. Du kan bruge en tekstilpen til at tegne midlertidige 
linjer, lige før du spænder stoffet op i rammen. En anden mulighed er at stryge folder i 
stoffet som linjer mellem midtpunkterne.

Syning af den første sektion
Kontroller først, at stoffet er helt lige i rammen i overensstemmelse med de markerede 
positioner for rammens midtpunkter. Når du har valgt broderiet på maskinen, skal du 
bruge maskinens knapper til at placere nålen over det midtpunkt, der er markeret på 
stoffet.
Hvis du ikke kan gøre dette på maskinen, betyder det, at du ikke har spændt stoffet præcist nok i rammen. 
Det vil være nødvendigt at justere stoffet i rammen og prøve igen.
Hvis du ikke har lavet justeringssting, skal du blot begynde at sy.
Hvis du har justeringssting i de opdelte broderisektioner, starter hver sektion med en 
række hoppesting. Disse hoppesting hopper over til hjørnet af et rektangel inden for det 
område af rammen, der skal sys på, og som er halvvejs over overlapningen mellem 
rammeområderne. Ved første sektion skal du springe over disse hoppesting og derefter 
begynde at sy.

Justere en sektion i forhold til tidligere sektioner
Kontroller først, at stoffet er helt lige i rammen i overensstemmelse med de markerede 
positioner for rammens midtpunkter. Når du har valgt broderiet på maskinen, skal du 
bruge maskinens knapper til at placere nålen over det midtpunkt, der er markeret på 
stoffet.

Justere uden justeringssting
Brug 2D-skabelonen eller arbejdsarket i naturlig størrelse til at få bekræftet, om broderiet 
bliver forbundet korrekt til de forrige sektioner. Dette er nemmere, hvis du har udskrevet 
skabelonen eller arbejdsarket på gennemsigtigt papir. Hvis du lavet prøver på stofrester, 
kan dette hjælpe dig med at vurdere placeringen i forhold til effekten af stoffets 
egenskaber.

Justere med hjørnesting eller riede justeringssting
De forrige sektioner vil have justeringssting, som markerer hjørnepositionerne, enten som 
et lille sæt hjørnesting eller linjer af risting, der mødes i hjørnet. Brug maskinens knapper 
til at gå igennem rækken af hoppesting, som skal passe med hjørnerne.
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Juster maskinen, så nålen befinder sig lige over de relevante hjørner for hver stingposition. 
Hvis der ikke er nogen opdelte stingområder rundt om kanterne i den sektion, som skal 
sættes sammen med tidligere sektioner, burde justeringen nu være præcis nok til, at du 
kan begynde at sy.
Efterhånden som antallet af sektioner, der skal sys, øges, bliver stoftypen og broderiet endnu mere vigtigt 
for at opnå et godt resultat. Det hjælper at indramme stoffet præcist og bruge justeringshjælpemidlerne, 
men det er også vigtigt at sy prøver på stofrester.
Hvis sektionen skal føjes sammen med stingområder i tidligere sektioner, skal du bruge 
2D-skabelonen eller arbejdsarket i naturlig størrelse til at få bekræftet, at broderiet 
forbindes korrekt. Dette er nemmere, hvis du har udskrevet skabelonen eller arbejdsarket 
på gennemsigtigt papir. Hvis justeringen er forkert, kan det være nødvendigt at indramme 
stoffet igen.
Før du begynder at sy, skal du kontrollere justeringsstingene i de tidligere sektioner og 
beskære dem, der overlappes af den sektion, du skal til at sy. Der tilføjes nye 
justeringssting for enden af denne sektion for at erstatte dem, du beskærer.

PREMIER+™ 2 Design Aligner
Du kan bruge PREMIER+™ 2 Design Aligner til automatisk at opdele store broderier til brug 
i alle rammer. Vælg én af dine standardrammer til at opdele en hvilken som helst 
motivstørrelse og automatisk beregne antallet af nødvendige rammer. Derefter skal du 
justere delelinjerne efter behov. Du kan også opdele et motiv til en specifik ramme af 
typen Multi-Part. Den intelligente opdelingsprocedure minimerer antallet af hoppesting 
og farveskift i de forskellige dele af det opdelte broderi.
Du kan få yderligere oplysninger i PREMIER+™ 2 Design Aligner Reference Guide 
(referencevejledningentil Design Aligner) og Help (hjælp).
PREMIER+™ 2 Designer Aligner er kun tilgængelig, hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.
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12Redigering af broderier
Brug fanen Modify (Rediger), hvis du vil redigere og indsætte sting eller vælge en blok af 
sting til redigering. Skjul sting efter farve eller ved at bruge tegnefunktionerne. Klip og 
kopiér blokke af sting eller hele broderier, og indsæt dem. Indsæt nye farveskift, lav om på 
farverækkefølgen, og flet farveblokke. Juster en markeret stingblok nøjagtigt ved at 
ændre vinkel og størrelse.
Fanen Modify er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Alle funktioner på værktøjslinjen Quick 
Access (Hurtig adgang) er ikke tilgængelige på fanen Modify (Rediger), med undtagelse af Change Hoop 
(Skift ramme), Undo (Fortryd) og Redo (Annuller Fortryd).
Hvis mere end ét motiv eller én gruppe er markeret, når du klikker på fanen Modify 
(Rediger), vises der en advarselsmeddelelse. For at redigere et enkelt motiv i en markering 
af flere skal du klikke på arbejdsområdet for at fjerne markeringen og derefter markere det 
ønskede motiv. Hvis en gruppe er markeret, skal du bruge Restrict Groups (Begræns 
grupper) på fanen Home (Startside) eller genvejsmenuen og derefter markere det 
ønskede motiv. Hvis bogstaver, et SuperDesign eller en ramme er markeret, vises der en 
advarselsmeddelelse om, at det pågældende element vil blive fikseret som broderisting. I 
denne situation kan du bruge fanen Modify (Rediger), hvis du er forberedt på at miste 
muligheden for at justere egenskaberne som f.eks. skrifttype og stingtype. 
Dekorationsmotiver kan ikke ændres via fanen Modify (Rediger).

Visning af broderier på fanen Modify (Rediger)
Broderiet vises på fanen Modify (Rediger) i 2D-visning som 
individuelle sting uden skygge. Det valgte broderi vises i 
farver. Alle andre broderier bruger nedtonede skyggesting.

Automatisk skyggetilstand
Når fanen Modify (Rediger) er valgt til redigering af et 
broderi, er det kun det broderi, der er valgt til redigering, 
der vises i farver. Alle andre broderier vises automatisk som 
nedtonede skyggesting. Det gør det muligt for dig at se 
andre broderiers placering, så du kan holde øje med, hvor 
de er, i forhold til det broderi, du er i gang med at redigere.

Markér en stingblok

Skift mellem resize (justering af størrelse) og skalering

Vis de markerede sting

Mål en afstand

Indsæt farveskift, stop og stingKlip, kopiér eller indsæt en blok

Resize (tilpas størrelsen af ) 
en blok, eller roter den
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Get Length
Brug Get Length (Mål længde)  på fanen View (Visning) - og på 
fanen Modify (Rediger), hvis du bruger PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra - til at måle afstanden mellem to punkter på et broderi. Klik på 
ikonet Get Length . Musemarkøren skifter til målemarkøren . 
Klik og træk derefter en linje hen over broderiet. Linjens længde 
vises.
Du kan f.eks. bruge funktionen til at beregne bredden på en kolonne 
med sting eller længden på et enkelt sting.
Længden vises i millimeter eller tommer, afhængigt af hvilken indstilling der er 
valgt under Show Measurements in (Vis mål i) PREMIER+™ 2 Configure. De 
alternative enheder vises i parentes.

Mål del af et broderi
1 Klik på ikonet Get Length . Markøren skifter til målemarkøren .
2 Klik og træk på tværs af den del af broderiet, der skal opmåles.
3 Læs nummeret, og notér det eventuelt.
4 Gentag klik og træk-handlingen for at opmåle eventuelle øvrige afstande.
5 Højreklik for at deaktivere funktionen.

Funktionerne Cut (Klip), Copy (Kopiér), Paste (Indsæt) og Duplicate (Dupliker) er tilgængelige for hele 
broderier og grupper på fanen Home (Startside) i PREMIER+™ 2 Embroidery.
Fanen Modify (Rediger), der gør det muligt at arbejde med stingblokke, er kun tilgængelig i PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra.

Clipboard Block (Udklipsholder)
Feltet Clipboard (Udklipsholder) viser den aktuelle blok, der kan 
indsættes i dine broderier. Det viser de stingblokke, det/de 
broderier eller den gruppe, der sidst er blevet klippet eller kopieret 
fra PREMIER+™ 2 Embroidery eller et andet modul i PREMIER+™ 2 
Embroidery System. Funktionen kan bruges lige så mange gange, 
du vil, indtil en ny blok klippes ud eller kopieres.
Du skal klikke i udklipsholderen for at fjerne det aktuelle motiv i 
udklipsholderen.

Klip
Brug Cut (Klip) , hvis du vil fjerne et helt broderi eller den aktuelt markerede stingblok 
fra broderiet og flytte blokken til udklipsholderen.

Kopiér
Brug Copy (Kopiér) , hvis du vil lave en kopi af hele broderiet eller den aktuelt 
markerede stingblok. Kopien bliver den aktuelle blok i udklipsholderen og kan indsættes i 
arbejdsområdet lige så mange gange, der er behov for det, eller indsættes i et andet 
modul i PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Sæt ind
Brug Paste (Indsæt) , hvis du vil indsætte indholdet i udklipsholderen som et separat 
broderi eller, hvis du har valgt fanen Modify (Rediger), kan du knytte indholdet til det 
sidste aktuelt synlige sting på et broderi. Udklipsholderen viser det aktuelle antal sting, 
der indsættes. Hvis en gruppe, bogstaver, et SuperDesign eller en ramme er blevet 
kopieret, vises der en advarselsmeddelelse om, at det pågældende element fikseres som 
sting, hvis du indsætter det via fanen Modify (Rediger). I denne situation kan du bruge 
fanen Modify (Rediger), hvis du er forberedt på at miste muligheden for at justere 
egenskaberne som f.eks. skrifttype og stingtype. 
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Hvis du bruger fanen Modify til at indsætte et motiv med dekorationer, er dekorationerne ikke synlige. De 
vises som separate undermotiver, når du skifter til en af de andre faner.

Indsæt i midten
Brug Paste into Center (Indsæt i midten) til at indsætte indholdet fra udklipsholderen i 
midten af rammen. Udklipsholderen viser det aktuelle antal sting, der indsættes.

Duplikér
Brug Duplicate (Dupliker) , hvis du vil lave en kopi af det markerede broderi eller den 
markerede stingblok, som automatisk indsættes i arbejdsområdet under og til højre for 
originalen.
De kopierede sting vises i Clipboard (Udklipsholder) på kontrolpanelet.

Slet
Brug Delete (Slet)  til at slette et eller flere af de markerede broderier, grupper eller 
stingblokke, efter at de er markeret med en af blokmarkeringsmetoderne (Box Select 
(Markér med boks) , Freehand Select (Markér med frihånd) , Freehand Point Select 
(Markér med frihåndspunkter)  eller Select All Visible (Markér alle synlige) ) på fanen 
Modify.
Når alle synlige sting er slettet, fordi der ikke er markeret en blok, vises alle resterende 
sting.

Sletning af enkeltsting
Når du har markeret et enkelt sting, kan du slette det med Delete .

Markering og redigering af enkelte sting
Vælge sting
Brug Select Stitches (Vælg sting)  til 
at markere og redigere enkeltsting. 
Når du klikker på et sting i broderiet, 
vises en boks rundt om stinget for at 
vise, at det er markeret.
Det kan være en god ide at zoome så langt 
ind, at du kan se de enkelte sting.
Klik på og træk i boksen for at flytte 
stinget. Tryk efter behov på Delete 
(Slet)  for at slette stingpunktet.

Markering af en stingrække
Klik på det første stingpunkt, du 
ønsker at markere, hold Skift-tasten 
nede (på tastaturet), og klik på det stingpunkt, du ønsker som det sidste i rækken. De to 
sting, du har klikket på, og alle stingpunkterne imellem dem, markeres. Klik uden for 
blokken for at foretage en ny markering ved hjælp af denne metode.
Hvis du vil markere flere enkeltsting, skal du holde Ctrl-tasten nede og klikke på de 
ønskede sting.
Du kan også holde Skift-tasten nede og bruge venstre og højre piletast til at markere en række af sting.
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Indsæt sting
Brug funktionen Insert Stitches (Indsæt sting)  til at indsætte nye sting i et broderi. Klik 
på Insert Stitches. Markøren skifter til markøren for indsætning af sting . Klik derefter de 
steder, hvor du vil indsætte sting. Stingene indsættes med den trådfarve, som er brugt på 
det sted, hvor du indsætter stingene. Klik på Delete for at slette det sidst placerede punkt. 
Højreklik to gange for at fjerne markeringen. Hvis du skal bruge en anden farve til 
stingene, skal du indsætte farveskift før og efter de nye sting.
Du kan bruge Insert Stitches til mange forskellige ting. Du kan f.eks. bruge funktionen, hvis 
du vil tilføje flere underlægningssting i et broderi eller oprette en ny sektion i et broderi. 
Du kan også lave et broderi om til et applikationsbroderi ved at tilføje indsætningssting 
og stop, der stabiliserer applikationsstoffet.

Markér en stingblok
Blokmarkeringsværktøjerne på fanen Modify gør det muligt at markere en del af et 
broderi. En markeret del af et broderi kaldes en blok. En blok kan tilpasses i størrelsen, 
roteres, spejlvendes, flyttes, skubbes, duplikeres, kopieres, klippes og slettes. Du vil måske 
synes, at det er nemmere at markere en blok, når du har valgt de farver, der skal vises 
og/eller har ændret de trådsortimenter, der er synlige.
Når du har markeret en blok, vises en markeringsboks rundt om blokken i arbejdsområdet. 
Markeringsboksen er forsynet med håndtag, der bruges til at tilpasse, rotere og 
spejlvende blokken med. I markeringsboksen er blokken desuden forsynet med en kontur, 
der gør det muligt at placere den nøjagtigt, når den flyttes eller roteres.

Klik på og træk i blokken for at flytte den. Brug piletasterne på tastaturet til at skubbe 
blokken på plads. Klik på de firkantede hjørnehåndtag, og træk i dem for at skalere 
blokken med et konstant stingantal (hvide håndtag) eller ændre dens størrelse med en 
konstant tæthed (blå håndtag) afhængigt af den tilstand, der er valgt for Resize . Klik på 
det runde rotationshåndtag, og træk i det for at rotere blokken frit. Klik og træk i 
rotationspunktet  for at rotere rundt om et andet punkt. Klik på de trekantede håndtag 
for at vende blokken vandret eller lodret.
En blok kan også størrelsestilpasses/skaleres og roteres præcist ved hjælp af funktionerne under Modify 
Block på fanen Modify.

Indsætning af en blok
Når en blok indsættes i et broderi, markeres den automatisk som den aktuelle blok, og 
funktionen Box Select (Markér med boks)  aktiveres. Blokken fastgøres til det sidste 
synlige sting.
Se ”Sæt ind” på side 67 og ”Indsæt i midten” på side 68.

Blå håndtag til tilpasning af størrelsen Hvide håndtag til skalering
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Fjernelse af markeringen af en blok
Klik i arbejdsområdet uden for en blok for at fjerne markeringen af blokken. 
Markeringsboksen rundt om blokken forsvinder. Højreklik for at slå den aktuelle 
markeringsfunktion fra uden at fjerne markeringen af blokken.

Markering af et broderi, der skal redigeres
Hvis du har markeret mere end ét broderi, så du ikke kan åbne fanen Modify, skal du 
trykke på Tab-tasten på tastaturet for at markere det broderi, du vil redigere.

Markér med boks
Brug markeringsværktøjet Box Select (Markér med 
boks)  til at markere sting i et rektangulært 
område. Når du klikker på Box Select, skifter 
markøren til markøren Box Select (Markér med 
boks) . Klik på det område, du vil markere, og 
træk boksen rundt om det. Når du slipper 
museknappen, viser blokken dig størrelsen på det 
markerede område. Højreklik for at fjerne 
markeringen.
Brug Box Select til hurtigt at markere et område. Når du sletter 
en markering, kan du efter behov bruge værktøjerne Freehand 
Select (Markér med frihånd) eller Freehand Point Select 
(Markér med frihåndspunkter) til at fjerne eventuelle ekstra 
sting.

Brug Add to Selection (Føj til markerede)  sammen med de 
andre markeringsfunktioner til at gøre området med de 
markerede sting større, eller brug Remove From Selection (Fjern fra markerede)  til at gøre det aktuelt 
markerede område mindre.

Frihåndsmarkering
Brug markeringsværktøjet Freehand Select (Markér med 
frihånd)  til at markere en stingblok inden for et 
område med en vilkårlig figur. Når du klikker på Freehand 
Select, skifter markøren til markøren Freehand Select 
(Markér med frihånd) . Klik med musen, og tegn med fri 
hånd en kontur rundt om det område, du vil markere. Når 
du slipper museknappen, lukkes området automatisk med 
en lige linje mellem sidste museposition og 
startpositionen. Blokken viser størrelsen på det område, 
du har markeret. Højreklik for at fjerne markeringen.

Brug Add to Selection (Føj til markerede)  sammen med de andre 
markeringsfunktioner til at gøre området med de markerede sting 
større, eller brug Remove From Selection (Fjern fra markerede)  
til at gøre det aktuelt markerede område mindre.
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Frihåndsmarkering med punkter
Brug markeringsværktøjet Freehand Point Select (Markér 
med frihåndspunkter)  til at markere en stingblok inden 
for et område med en vilkårlig figur, der består af lige og 
buede linjer. Når du klikker på Freehand Point Select, 
skifter markøren til markøren Freehand Point Select 
(Markér med frihåndspunkter) . Indsæt en række 
punkter ved at klikke, hvis du vil oprette en stiplet kontur 
med lige og buede linjer rundt om det ønskede område, 
og brug Ctrl+klik til at indsætte et firkantet punkt (lige 
linje). Klik og træk  for at omplacere et eksisterende 
punkt. Klik på Delete (Slet) for at fjerne det sidst placerede 
punkt. Højreklik, når området er komplet. Blokken viser 
størrelsen på det område, du har markeret. Det kan være 
nemmere at bruge Freehand Point Select (Markér med 
frihåndspunkter) end Freehand Select (Markér med 
frihånd), hvis du skal lave nøjagtige markeringer. Højreklik for at fjerne markeringen.

Brug Add to Selection (Føj til markerede)  sammen med de andre markeringsfunktioner til at gøre 

området med de markerede sting større, eller brug Remove From Selection (Fjern fra markerede)  til at 
gøre det aktuelt markerede område mindre.

Markér alle synlige
Funktionen Select All Visible (Markér alle synlige)  er en funktion, der med ét klik 
markerer alle synlige sting i det aktuelle broderi. Klik uden for blokken for at fjerne 
markeringen.

Vælg ingen
Brug funktionen Select None (Markér ingen)  til at fjerne markeringen af alle broderier 
og blokke i arbejdsområdet, inklusive dem, der befinder sig uden for rammen.

Erstat markering
Brug funktionen Replace Selection (Udskift markerede)  til at udskifte de aktuelt 
markerede sting med en ny markering.

Føj til markering
Brug funktionen Add to Selection (Føj til markerede)  til at føje en ny markering til de 
aktuelt markerede sting.

Fjern fra markering
Brug funktionen Remove from Selection (Fjern fra markerede)  til at fjerne en ny 
markering fra de aktuelt markerede sting.

Rediger blok
Hvis du vil rotere eller tilpasse størrelsen på det markerede broderi eller den markerede 
stingblok med en præcis angivelse, skal du bruge sektionen Modify Block (Rediger blok) 
på fanen Modify (Rediger). 
Hvis du vil rotere blokken eller broderiet, skal du indtaste en vinkel 
fra 0 til 359 grader i boksen Angle (Vinkel)  og derefter klikke på 
Apply (Anvend) . Efter behov kan du også flytte 
rotationspunktet , før du roterer.
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Hvis du vil ændre blokkens eller broderiets størrelse, skal du ændre den markerede bloks 
procentvise højde  og bredde . Højden og bredden skaleres eller tilpasses i størrelsen 
i overensstemmelse med tilstanden Resize.
Den størrelse, motivet ændres til i millimeter, vises til højre.

Visning af valgte farver
På fanen Modify kan du skjule stingblokke efter deres farve. Visning af sting efter farve er 
en let måde at få vist dele af et broderi på. De funktioner, du kan bruge til at få vist 
stingene efter farve, finder du på Design Panel (Motivpanel), når fanen Modify er åben.
Når du skjuler stingene efter farve, er de synlige sting tilgængelige for andre funktioner, 
uden at de skjulte sting påvirkes. Markering af de farver, der skal vises, kan kombineres 
med Draw Range (Tegneområde), så bestemte sting vises, som ville være vanskelige at 
isolere med andre funktioner.
Hvis du har indstillet et tegneområde, er det kun stingene i de synlige farveblokke, som ligger inden for 
området, der vises. Desuden fremhæves skjulte farver ikke, når markøren hviler over dem på farveskemaet.

Farveark
Color Worksheet (Farveark) på Design Panel (Motivpanel) viser den 
rækkefølge, som trådfarverne bruges i. Den gruppe sting, der 
bruger en bestemt trådfarve, kaldes en farveblok. Farvearket kan 
bruges til at skifte trådfarver og til at tilføje trådeffekter. Når fanen 
Modify er åben, kan den bruges til at skjule og vise stingene i en 
hvilken som helst af farveblokkene.
Hvis du holder pilemarkøren over en trådfarve på arbejdsarket, fremhæves de 
tilsvarende tråde på broderiet. Der vises også en pop op-beskrivelse af 
trådfarven.
Farvearket kan også bruges til at ændre farven på farveblokkene 
og til at flette farveblokkene.
Den første farve i broderiet vises øverst på listen efterfulgt af alle 
trådfarveblokkene. Afkrydsningsfelterne viser, hvilke farveblokke der er skjult. Tallene 
angiver den rækkefølge, farverne bruges i, og eksemplerne viser udfyldte blokke for hver 
trådfarve i 3D.
Dobbeltklik på et trådmønster, eller vælg tråden, og klik på ikonet Change Color (Skift 
farve)  for at få adgang til dialogboksen Color Selection (Farvevalg) og vælge en anden 
trådfarve eller tilføje trådeffekter. Når du har åbnet fanen Modify, skal du markere et 
afkrydsningsfelt for at vise eller skjule en farveblok. Når farven er skjult, er det 
pågældende afkrydsningsfelt på farvearket ikke markeret, som vist her:

Flyt og flet farveblokke
Brug pilene under farvearket eller genvejsmenuen, hvis du vil ændre rækkefølgen af 
farveblokkene, og hvis du selv vil vælge, hvilke farveblokke der skal flettes. 
Du kan for eksempel vælge at beholde to tilstødende identiske farveblokke for det tilfælde, at du vil variere 
dem senere. Hvis du vælger ColorSort (Farvesortering), flettes alle identiske farver, medmindre der er 
overlappende sting.
De ændringer, du foretager, anvendes med det samme.

Skjult Synlig
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Dette kan være nyttigt, hvis du vil kombinere to blokke med identisk trådfarve uden at påvirke 
farverækkefølgen i resten af broderiet. Brug f.eks. Move and Merge Color Blocks (Flyt og flet farveblokke), 
når du skal oprette bogstaver med forskellige farver. Alternativt kan farveblokfunktionerne Move (Flyt) og 
Merge (Flet) være praktiske, hvis ColorSort (Farvesortering) ikke fletter farverne på grund af nogle få 
overlappende sting, som ikke påvirker den måde, motivet bliver syet på.
Du kan også bruge funktionen Merge, når du optimerer broderimotiver med flere cutwork-områder og 
stabiliserende linjer. ColorSort kan undertiden flette stabiliserende linjer i denne situation.

Flytning af farver
Knapperne Move Up (Flyt op)  og Move Down (Flyt ned)  flytter den markerede 
farveblok, så farverne sys i en anden rækkefølge. Klik på den ønskede farve på listen, og 
farven fremhæves. Klik derefter på Move Up (Flyt op) eller Move Down (Flyt ned) for at 
flytte farven til den ønskede placering.
Alternativt kan du højreklikke på blokken og vælge Move Up eller Move Down i genvejsmenuen.

Flet farver
Knappen Merge Colors (Flet farver)  fletter den markerede farveblok med farveblokken 
ovenfor, hvorved kommandoen til farveskift fjernes.
Alternativt kan du højreklikke på blokken og markere Merge into Previous Color (Flet med forrige farve)  
eller Merge into Next Color (Flet med næste farve) i genvejsmenuen.
Du kan slette et farveskift ved at trykke på Merge Colors. Du kan også bruge denne 
funktion til at flette farveblokke med samme trådfarve. Dette kræver, at du først flytter en 
af farveblokkene, så de er placeret lige ved siden af hinanden.

Indsæt farvekommando
Brug funktionen Insert Color Command (Indsæt farvekommando) , hvis du vil tilføje et 
nyt farveskift på det punkt, hvor du klikker.
Klik på ikonet. Markøren skifter til markøren for indsætning af farve . Klik derefter på 
det sting, hvor du ønsker farveskiftet. Dialogboksen Color Selection (Farvevalg) vises, hvor 
du kan vælge trådfarven til det nye trådskift.

Indsæt Stopkommando
Brug funktionen Insert Stop Command (Indsæt stopkommando) , hvis du vil indsætte 
en kommando, som giver broderimaskinen besked om at stoppe på det punkt, hvor du 
klikker, og vise en meddelelse.

Indsæt en stopkommando
1 Åbn et broderi, og klik på fanen Modify (Rediger).
2 Klik på Insert Stop Command. Markøren skifter til markøren for indsætning af stop . 
3 Klik på et sting. Dialogboksen Stop åbnes.
4 Indsæt et syningstip eller en meddelelse ved hjælp af rullemenuen Quick Text (Hurtig tekst).
5 Klik på OK for at placere stopkommandoen.

Egenskaber for Stop
Føj et syningstip til en stopkommando i dialogboksen Stop 
properties (Egenskaber for stop).
Vælg en Quick Text-kommentar i rullemenuen, eller indtast 
tekst i tekstfeltet Comment (Kommentar). Klik på OK for at 
gemme teksten. Du kan indtaste op til 200 tegn.
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Størrelsesområdet Tegn
Start- og slutskyderne på fanen Modify er et rigtig godt værktøj, når du vil have vist et 
broderi og forstå præcis, hvordan det er opbygget. Med skyderne kan du gå frem eller 
tilbage i et broderi ét sting ad gangen og isolere et bestemt stingområde. Hvis du har brug 
for det, kan du markere de synlige sting som en blok, du vil arbejde på ved hjælp af Select 
All Visible (Markér alle synlige), uden at det påvirker de skjulte sting. Markering af et 
stingområde kan kombineres med farvevalg, hvis du har brug for at få vist et bestemt 
stingområde, som er svært at isolere ved hjælp af andre funktioner.

Tegneområde (skydere)
Den øverste skyder indstiller et sting af typen Draw From Start (Tegn fra start). Den 
nederste skyder indstiller et sting af typen Draw To End stitch (Tegn til ende).
Under Draw Range (Tegneområde) kan du indstille start- og slutsting på en af følgende 
måder:

• Klik på skyderknappen, og træk den til den ønskede position.
• Klik på pilene i hver ende af skyderen for gå et sting frem ad gangen. Klik på pilen og 

hold museknappen nede for at bladre hurtigere.
• Klik et sted i skyderområdet på en af siderne af skyderknappen for at flytte denne i den 

pågældende retning og hurtigt hoppe gennem stingene. Du kan også klikke og holde 
museknappen nede, men skyderknappen stopper, når den når pilen.

Stingområdet vises i arbejdsområdet, og det ændrer sig løbende, når start- eller 
endestinget ændres.
Når du indstiller et tegneområde, er det kun stingene i de synlige farveblokke, som ligger inden for 
området, der vises.
Brug Draw All Stitches (Tegn alle sting)  på fanen Modify for at få vist alle sting i det 
broderi, der er markeret til redigering. Når du har skjult stingene ved at ændre farvevalget 
eller tegneområdet, skal du klikke på ikonet for at få vist alle stingene igen. Alle 
farveblokkene bliver synlige, og tegneområdet nulstilles, så det omfatter alle sting.

Træk skyderen Klik på knappen + eller - Klik på mellemrummet 
ved skyderen
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13Sådan kommer du i gang med 
PREMIER+™ 2 Card Shop
Velkommen til PREMIER+™ 2 Card Shop. Med PREMIER+™ 2 Card Shop kan du oprette 
personlige broderikort automatisk ved hjælp af temaskabeloner til særlige lejligheder. Når 
du har oprettet dit kort, gemmes det som en gruppe, så du nemt kan redigere 
bogstaverne eller ændre et motiv i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Du kan vælge mellem hundredvis af skabeloner, når du skal lave dine unikke julekort, 
invitationer, postkort og certifikater med navnene på dem, du holder af. I de særlige 
postkorttemaer er der skabeloner med plads til frimærke, adresse og besked.

Guiden PhotoStitch
PREMIER+™ 2 Card Shop omfatter guiden Guiden PhotoStitch. Brug Guiden PhotoStitch til 
automatisk at oprette broderier ud fra et foto. Du kan vælge mellem: Color PhotoStitch 
Embroidery (Farveportrætbroderi), Sepia PhotoStitch Embroidery (PhotoStitch-broderi i 
sepia), Monochrome PhotoStitch Embroidery (Monokromt PhotoStitch-broderi), Color Tile 
Embroidery (Broderi med fliseeffekt), Linear PhotoStitch Embroidery (Lineært PhotoStitch-
broderi) og Printed Appliqué (Trykt applikation).
Du har kun mulighed for at vælge indstillinger for Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome 
PhotoStitch og Color Tile PhotoStitch, hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Programvinduets forskellige dele

Menulinje
Der er fem menuer: File (Filer), Edit (Rediger), View (Vis), QuickLink (hurtigadgang) og Help 
(Hjælp).
For at få adgang til menufunktionerne skal du bruge musen til at trække dem ned fra menulinjen.

Menulinje Værktøjslinje Titellinje

StatuslinjeFanesider Motivområde

Tekstområde

Arbejdsområde
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Du kan også få adgang til menuvalgene ved at trykke på Alt-tasten, derefter på det 
understregede navn i menunavnet efterfulgt af det understregede bogstav i den valgte 
funktion, f.eks. Alt, F, N for at starte et nyt projekt.

Arbejdsområde
Arbejdsområdet er det område, hvor kortet oprettes. Stingene sys i de relevante farver, og 
broderierne vises i 3D. 
Fanesiderne øverst i arbejdsområdet bruges til at vise kortets sider. 
Tryk på Tab-tasten for at vælge hvert område på siden trin for trin.
Antallet af fanesider afhænger af, om du har valgt Folding Card (Foldet kort), Double-Sided Card 
(Dobbeltsidet kort) eller Single-Sided Card (Enkeltsidet kort) på siden Select Theme and Layout (Vælg tema 
og layout) i Guiden New Project.
Du kan skifte mellem siderne ved at klikke på fanerne øverst i vinduet eller ved hjælp af genvejstasterne Ctrl 
+ Tab eller PgUp og PgDown.
Arbejdsområdet kan indeholde et eller flere områder til tekst, motiv eller billede. Højreklik 
på markeringsboksen rundt om et område for at redigere det. 
Standardbaggrundens farve kan ændres ved hjælp af Card Color  (Kortfarve). Et 
baggrundsstof kan vises ved at bruge funktionen Background .

PREMIER+™ 2 Card Shop Termer og konventioner
Broderifilformater
Broderier kan kun gemmes i formatet .vp4, da dette gemmer de separate dele af motiver, 
som består af flere dele. Hermed bevares også information om trådfarve og noter.
Hvis du vil eksportere og sy motiver, der er oprettet i PREMIER+™ 2 Card Shop, skal du gemme og kopiere 
dit projekt og derefter bruge PREMIER+™ 2 Embroidery.

Billedfiler
PREMIER+™ 2 Card Shop kan indlæse følgende billedfilformater i Guiden PhotoStitch: 
Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network 
Graphics (.png), Tagged Image File Format ukomprimeret (.tiff, .tif ), Windows Meta File 
(.wmf ), Windows Enhanced Meta File (.emf) og Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Card Shop kan uploade billeder og videoer af broderimotiver fra Design 
Player til de sociale medier Facebook® , Flickr® , Twitter®  og YouTube® .

Backgrounds
PREMIER+™ 2 Card Shop indlæser stofbaggrunde, der er installeret med PREMIER+™ 2 
Embroidery System. For at oprette nye baggrunde skal du bruge  PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra.
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14Guiden New Project
Brug guiden Guiden New Project til at vælge en skabelon, som du kan oprette et broderet 
kort med. Vælg den bedste størrelse for hvert projekt. Vælg mellem fem forskellige 
størrelser afhængigt af, hvilket kort du vil lave, og den tid du har til at lave broderiet. 
Skabelonens retning kan være stående, liggende eller kvadratisk, alt efter hvad du 
foretrækker.
Vælg et foldet kort med fire sektioner, et dobbeltsidet kort med to sektioner eller et 
projekt med kun én side.
Klik på New (Ny)  for at starte Guiden New Project.

Vælg Tema og Layout

Tema
Vælg et tema på listen. Eksempelruden viser den første kortskabelon i det valgte tema.

Layout
Vælg mellem tre forskellige layouts:

Folding Card
Vælg Folding Card (Foldekort), hvis du vil oprette et kort med forside, inder- og bagsider 
som f.eks. et lykønskningskort.

Double-Sided Card
Vælg Double-Sided Card (Dobbeltsidet kort), hvis du vil oprette et kort med for- og 
bagside som f.eks. et postkort.
I de særlige postkorttemaer er der skabeloner med plads til frimærke, adresse og besked.

Single-Sided Card
Vælg Single-Sided Card, hvis du vil oprette et enkeltsidet projekt som f.eks. et certifikat 
eller en bekendtgørelse.
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Vælg Skabelon

Brug siden Select Template til at vælge den kortskabelon, du vil bruge. Vælg en 
skabelonkategori på rullelisten, eller brug Search for keywords (Søg efter nøgleord) for at 
søge efter skabeloner ud fra nøgleord i deres navne.

Vælg Størrelse og Ramme

Her kan du vælge en forudindstillet størrelse eller en ramme. Vælg, om du vil bruge et 
enkelt broderi eller flere broderier.
Hoop Options (Rammeindstillinger) vil ikke være tilgængelig (vil være nedtonet), hvis et enkeltsidet projekt 
vælges, eller hvis rammen er for lille til at indeholde hele projektet som et enkelt broderi.

Sådan opretter du et guldbryllupskort
1 Klik på New (Ny) . Siden Select Theme and Layout i Guiden New Project vises. En 

jubilæumskortskabelon vises.
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2 Rul ned på listen med temaer til 
venstre, og vælg Christmas (Jul). 
Vælg derefter temaet New Baby. 
I eksempelruden vises den første 
kortskabelon for hvert tema.

3 Vælg Anniversary (Jubilæum), 
og sørg for, at Folding Card er 
markeret under Layout.

4 Klik på Next (Næste). Siden 
Select Template (Vælg skabelon) 
vises.

5 I tekstboksen ”Search for 
keywords” skal du nu indtaste:
50

6 Klik på 50-års-lykønskningsskortet 
i stående format med 
champagneflaskemotiv.

Hvis du placerer pilemarkøren over et miniaturebillede uden at klikke på det, vises navnet på skabelonen. 
Skabelonen hedder ”50th Anniversary 1 Portrait”.

7 Klik på miniaturebilledet ”50th 
Anniversary 1Portrait”, og 
skabelonen vises i 
eksempelområdet.

8 Klik på Next (Næste). Siden 
Select Size and Hoop (Vælg 
størrelse og ramme) vises.

9 I området Select Size (Vælg 
størrelse) skal du vælge Small 
125 mm x 175 mm .

10 Klik på Change Hoop (Skift 
ramme). Dialogboksen Hoop 
Selection (Rammevalg) vises.

11 Kontrollér, at afkrydsningsfeltet 
Enter Hoop Size (Angiv 
rammestørrelse) ikke er 
markeret.

12 Klik på rullepilen ud for boksen 
Hoop Group (Rammegruppe), 
og vælg Universal. 

13 Klik på rullepilen ud for boksen 
Hoop Size (Rammestørrelse), og 
vælg 360 mm x 350 mm - 
Universal Multipart Hoop 1. 
Indstil derefter Orientation 
(Retning) til Rotated (Roteret).

14 Klik på OK. Rammen vises som 
eksempel på siden i guiden.

15 Gå til Hoop Options 
(Rammeindstillinger), og vælg 
”Single embroidery” (Enkelt 
broderi).
Premier+™ 2 Card Shop opretter 
et kort med fire sektioner, hvor 
layoutet er optimeret, så det kan 
foldes og sys.

Hvis en mindre ramme bruges, skal du vælge ”Multiple embroideries” (Flere broderier) til at oprette 
separate broderier til kortets forside, bagside og indvendige sider.
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16 Klik på Finish (Afslut) for at lukke guiden. 50-års-jubilæumskortet er i midten af arbejdsområdet og 
viser kortets forside.

17 Klik på fanen Inner (Indvendig) eller tryk Ctrl + Tab for at få vist midtersiderne i kortet.

18 Klik på fanen Back (Bagside) for at få vist bagsiden af kortet, og klik derefter 
på forsiden for at gå tilbage til kortets forside.
Du kan også bruge Ctrl + Tab til at bevæge dig mellem siderne eller tasterne 
PgUp og PgDown.

19 I arbejdsområdet skal du flytte pilemarkøren hen over flasken. Markøren 
skifter til et blomsterhoved .
Markøren med blomsterhoved angiver, at dette er et motiv.
Motiver i Premier+™ 2 Card Shop har sting med relativ løs tæthed, der egner sig 
til at sy på fladt stof eller i nogle tilfælde, på papir.

20 Flyt markøren hen over teksten Wonderful Years. Markøren skifter til 
en markør med bogstavet A .
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15Visning af kortmotiver

Valg af sider og områder
Valg af sider
For at vælge kortsider skal du klikke på fanerne øverst i arbejdsområdet.
Du kan også bruge tasterne til at gå frem og tilbage mellem siderne i kortet:

 Tasterne PgUp og PgDown viser forrige eller næste side.
 Tryk på Ctrl + Tab for at få vist den næste side.
 Hvis du trykker på End-tasten, får du vist den sidste kortside.
 Hvis du trykker på Home-tasten, får du vist den første kortside.

Se "Sådan opretter du et guldbryllupskort" på side 78.

Valg af områder
For at vælge områder inden for en kortside, f.eks. bogstaver, motiver eller billeder, skal du 
klikke på det ønskede område.
Du kan også bruge Tab-tasten til at vælge områder i kortet og gå frem og tilbage mellem 
dem.
Du kan kun vælge kortsider med Tab-tasten, hvis der er mere end ét motiv, billede eller bogstav på siden. 
Du kan også klikke på det ønskede område for at vælge det.

Zoom-kommandoer
Der findes en række funktioner, som gør det nemmere at navigere rundt på projektet, bl.a. 
zoom-funktionerne. Projektet vises som standard i en sådan størrelse, at den udfylder 
vinduet, ligesom hvis du bruger funktionen Zoom To Fit (Tilpas til indhold), når du har 
zoomet ind eller ud.

Vis Baggrund
Brug funktionerne under View Background (Vis baggrund), hvis du vil ændre kortets 
baggrundsfarve eller -stof og flytte et korts stofbaggrund.

 Brug Kortfarve , hvis du vil ændre farven på standardbaggrundsstoffet til dit projekt.
 Brug Background (Baggrund) , hvis du vil vælge et baggrundsstof.
 Brug Flyt Baggrund , hvis du vil flytte stoffets baggrund.

Move Background er kun tilgængelig, når du har valgt en baggrund.

Kortfarve
Brug Card Color (Kortfarve)  for at vælge farve på baggrundsstoffet til dit projekt. 
Dialogboksen Card Color vises.

Card Color  skifter farven på standardstofbaggrunden. Hvis du vil ændre stoffet, skal du bruge 

funktionen Background .

Klik og træk for at zoome ind på et område

Tilpas til indhold
Træk for at zoome ind og ud

Klik for at zoome ind 
Klik for at zoome ud øjeblikkeligt

Vælg eller indtast procentvis zoom
100 % zoom

øjeblikkeligt
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Klik på rullepilen ud for Color (Farve), og vælg en farve, eller 
klik på More Colors (Flere farver) på rullepanelet for at få 
vist dialogboksen Colors, mens fanen Standard er valgt.

Nulstil til skabelon
For at vende tilbage til de oprindelige indstillinger for 
baggrundsfarven skal du klikke på Reset to Template 
(Nulstil til skabelon).

Flyt Baggrund
Brug funktionen Move Background (Flyt baggrund)  for at flytte den baggrund, som du 
har placeret bag dit projekt.
Kik på ikonet Move Background . Musemarkøren skifter til en firdobbelt pil . Klik og 
træk for at flytte stofbaggrunden rundt i projektområdet.
Højreklik for at fjerne markeringen.

Design Player
Brug Design Player (Motivafspiller) til at afspille stingene i det aktuelle kortprojekt på 
samme måde, som hvis de sys ud fra et eksporteret broderi. Alle dele i projektet vises, 
uanset om de er valgt eller ej.
Hvis kortprojektet opretter flere broderier, når det gemmes, vil kun broderiet på den aktuelle side blive vist.
De aktuelle indstillinger under Optimize for Sewing (Optimer til syning) fra PREMIER+™ 2 
Configure anvendes.

Start eller indsæt 

Kontrollér afspilningen 
med skyderen

Motivoplysninger

Hop til det første sting

Hop til det sidste sting
Tilbagespoling

Afspil ved det 
dobbelte af den 

Del et billede eller
en video online

pause i afspilninge

aktuelle hastighd
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16Redigering af dit projekt

Gemme Broderier
Du kan gemme broderier på to forskellige måder:

Save As (Gem som)
Med denne måde vises dialogboksen Save As (Gem som), hvor du kan gemme et projekt 
med det eksisterende filnavn eller et nyt filnavn.
Hvis du gemmer et projekt med det samme navn som et eksisterende projekt, vises en 
dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil fortsætte og overskrive projektet med den 
reviderede version.
Hvis du vil eksportere og sy motiver, der er oprettet i Premier+™ 2 Card Shop, skal du gemme og kopiere dit 
projekt og derefter bruge Premier+™ 2 Embroidery.

Save On Close (Gem ved lukning) eller Exit (Afslut)
Hvis du foretager ændringer i et projekt og derefter forsøger at lukke projektet, før du 
eksporterer det, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil gemme det 
ændrede projekt.

Hvis du afslutter Premier+™ 2 Card Shop eller bruger New (Ny) for at lukke projektet, bliver 
du spurgt om projektet, som du har ændret uden at gemme. Vælg mellem:

Save As (Gem som)
Brug Save As (Gem som) , hvis du vil gemme et kort som multipart-broderi i formatet 
.vp4. Dermed gemmes broderiet med det navn, du giver det i dialogboksen Save As.
Save As overskriver det eksisterende broderi. Hvis du vil gemme en anden version af samme projekt, skal du 
ændre navnet, før du gemmer.

Yes (Ja) Gem ændringerne i projektet. Hvis det er et nyt projekt, skal 
du vise dialogboksen Save As (Gem som).

No (Nej) Gem ikke projektet og fortsæt. Ændringer i projektet gemmes 
ikke. Hvis det var et nyt projekt, kasseres det uden at blive 
gemt.

Cancel Gem ikke projektet, men hold det åbent, og lad være med at 
lukke det Premier+™ 2 Card Shop.
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Copy
Brug Copy (Kopiér) , hvis du vil lave en kopi af den aktuelt valgte side på kortet. Kopien 
udgør indholdet i udklipsholderen, hvor det kan indsættes som et broderi i et af de andre 
moduler i Premier+™ 2 Embroidery System.
For at sikre, at den ønskede side kopieres, skal du kontrollere, at du har markeret et motiv, bogstaver eller et 
billede. 
Alle broderier på siden grupperes sammen, når de kopieres. Funktionerne Combine (Kombiner), ColorSort 
(Farvesortering) og Remove Overlap (Fjern overlap) anvendes ikke, så du kan fortsætte med at justere din 
kortside i Premier+™ 2 Embroidery ved hjælp af Restrict Groups (Begræns grupper).

Copy All Pages (Kopier alle Sider)
Brug Copy All Pages (Kopiér alle sider) , hvis du vil lave en kopi af hele kortet. Kopien 
udgør indholdet i udklipsholderen, hvor det kan indsættes som et broderi i et af de andre 
moduler i Premier+™ 2 Embroidery System.
Alle broderier på kortet grupperes sammen, når de kopieres. Funktionerne Combine (Kombiner), ColorSort 
(Farvesortering) og Remove Overlap (Fjern overlap) anvendes ikke, så du kan fortsætte med at justere dit 
kort i Premier+™ 2 Embroidery ved hjælp af Restrict Groups (Begræns grupper).

Undo(Fortryd)
Brug Undo (Fortryd) , hvis du vil fortryde den seneste handling. Klik på Redo (Annuller 
fortryd), hvis du ikke er tilfreds med resultatet.

Redo (Annuller fortryd)
Med Redo  kan du annullere den seneste handling, som blev fortrudt med Undo. Klik 
på Undo, hvis du ikke er tilfreds med resultatet.
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