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Installation
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Velkommen til PREMIER+™ 2 Embroidery System. Opret, rediger og få vist alle motiver i
ægte 3D med zoomfunktioner og strukturbaggrund eller baggrund i naturlig størrelse. Vis
motiver i enhver farve i din egen opspændingsramme. Vis specialtråde og effekter, inkl.
metalliske og flerfarvede effekter, puffy foam (skum) eller filtenåle. Vælg mellem flere end
21.800 trådfarver, eller design dine egne personlige paletter. Skift automatisk farver i et
design med funktionen Color Tone.
Med Design Player (Motivafspiller)
kan du afspille alle dele af et broderi. Med Life View
(Virkelighedstro visning)
kan du få vist broderiet i et virkelighedstro perspektiv med de
ønskede eksportindstillinger. Gem dit projekt med Save , så motivets dele holdes
adskilt i formatet multipart .vp4. Til sidst kan du med Export (Eksportér)
eksportere i
det ønskede format i overensstemmelse med de valgte indstillinger for at optimere til
syning.
Denne guide forklarer, hvordan du installerer og starter PREMIER+™ 2 Embroidery Systemmodulerne.
Der findes en trykt brugervejledning til nogle af modulerne, som indeholder forskellige
’Sådan gør du’-eksempler. Hvis du ønsker en udførlig brugervejledning til de enkelte
moduler i PREMIER+™ 2 Embroidery System, kan du se i online-hjælpen eller udskrive
referencevejledningen, der følger med i pdf-format
. Gennemgå derefter de enkelte
trin i Tutorials (selvstudier) til , som du finder i Learning Center på internettet.
De nyeste oplysninger om programmet finder du i filen Readme.rtf . (Du skal
dobbeltklikke på en Readme-fil, hvis du vil åbne den i WordPad eller Microsoft® Word,
TextEdit i Mac®.)
Læs det sidste nye om din PREMIER+™ 2 Embroidery System på internettet:
PremierPlusEmbroidery.com

Programmets indhold
Softwarepakken til dit PREMIER+™ 2 Embroidery System indeholder et USB Stick, et
Product Activation Code ark (til produktaktivering) samt brugervejledninger.

Product Activation Code Ark
Den unikke produktaktiveringskode på 18 tegn skal anvendes til aktivering. Den findes på
arket Product Activation Code. Opbevar dette ark på et sikkert sted. Sammen med
kvitteringen udgør dette din dokumentation for, at du har købt PREMIER+™ 2 Embroidery
System softwaren.

Softwareinstallation
Følg disse trin for at installere din PREMIER+™ 2 Embroidery System-software.
Få flere informationer ved at se videoer på: http://www.embroiderylearningcenter.com/
1

2
3

Sørg for, at al eksisterende hardware, som f.eks. en broderimaskin er koblet fra computeren, og at
computeren har en internetforbindelse, der virker.
Dette gælder dog ikke hardware fra andre leverandører som f.eks. printere, digitale kameraer eller
webkameraer.
Luk alle åbne programmer på din computer, og sørg for at du er logget på som administrator.
Installer din PREMIER+™ 2 Embroidery System software, komponenter, baggrunde og dokumentation
ved hjælp af den medfølgende USB stick eller via en software download.
På Windows® skal du browse ned til Windows mappen og dobbeltklik på Start. På Mac® skal du
browse ned til Mac mappen.
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Windows®
Installer alle emner i denne rækkefølge
Registrer og Aktiver din software
Installer samples og Plugin
Se licens & documentation
Kontrollér installationen.

Du kan også installere softwaren efter at have hentet den mest opdaterede version på
PremierPlusEmbroidery.com/Downloads.

Mac®
Installer alle emner i denne
rækkefølge

Installer samples

Registrer og Aktiver din software
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Følgende brugerkontokontrolmeddelelse vises muligvis i Windows®: ”Do you want to allow the following
program to make changes to this computer’” (”Ønsker du, at følgende program foretager ændringer på
denne computer”) eller ”A program needs your permission to continue” (”Et program skal bruge din
tilladelse til at fortsætte”). Klik på knappen Yes (Ja) eller Continue (Fortsæt). Hvis du har deaktiveret User
Account Control (Kontrol af brugerkonti), vises denne meddelelse ikke.
Vent, indtil logosiden for PREMIER+™ 2 Embroidery System med installationsnavnet i rødt vises, og
klik derefter på Next (Næste) to gange.
Licensaftalen for PREMIER+™ 2 Embroidery System vises. Læs den grundigt igennem, vælg derefter
indstillingen ”I Accept the Terms in the License Agreement” (Jeg accepterer betingelserne i
licensaftalen). Klik på Next (Næste) for at installere.
I Windows® vises vinduet File Type Association (Tilknytning til filtyper). Det anbefales at vælge Associate
All Embroidery (tilknyt alle filtyper), så du kan starte PREMIER+™ 2 Embroidery System ved at dobbeltklikke
på enhver filtype i Explorer. Hvis du har anden broderisoftware installeret, og du ikke vil ændre de
nuværende tilknytninger, skal du vælge Do Not Associate All Embroidery Files (Tilknyt ikke alle broderifiler).
Du kan også tilknytte GEDCOM-filer (slægtsforskning eller stamtræ) med PREMIER+™ 2 Family Tree på
denne side. Klik på Next (Næste).
Gentag denne proces for Components, Backgrounds og Documentation.
I Windows® skal du installere device drivers, hvis du har en direkte USB forbindelse til din maskine og
ikke har installeret dem med en tidligere version af PREMIER+™ Embroidery System.
Registrer og Aktiver dernæst din software
Du skal bruge oplysningerne på arket med Product Activation Code for at aktivere din software.
Når du har installeret softwaren og foretaget registrering, kan du installere samples (eksemplerne).
I Windows® skal du derefter installere plug-in til Explorer.
Eventuelle tidligere versioner af plug-in til Explorer (PREMIER+™ 2 eller PREMIER+™) skal afinstalleres først.
Derefter tilslutter du broderimaskinen/-maskinerne. Dette kan medføre, at du skal reagere på
yderligere meddelelser.
Når du har installeret alle de ønskede funktioner, registreret og aktiveret samt tilsluttet al hardwaren,
kan du bruge funktionen Check PREMIER+™ 2 Embroidery System Installation til at kontrollere
installationen af systemet.
På Mac®, brug Install Check i PREMIER+™ 2 Configure.
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Til slut fjerner du din PREMIER+™ 2 Embroidery System software USB stick fra computeren.

Registrering og Software Aktivering
Du skal registrere og aktivere din software, før du kan bruge PREMIER+™ 2 Embroidery
System og installere Samples.
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Du kan registrere din PREMIER+™ 2 Embroidery System software og aktivere din software enten via den
computer, hvor softwaren er installeret eller hos din autoriserede forhandler. Du skal blot medbringe
donglen og arket med Product Activation Code i forretningen.
Vælg Register and Activate (registrer og aktiver) fra USB stick menuen.
Du kan også altid trykke på knappen Register (Registrer) i PREMIER+™ 2 Configure.
Du vil blive bedt om at åbne din internetforbindelse, hvis den ikke allerede er åben. Derefter vises
vinduet for registrering af software til PREMIER+™ 2 Embroidery System. Klik på Next (Næste).
Velkomstskærmen vises. Hvis du ikke tidligere har registreret enten PREMIER+™, TruE™, 6D™ eller 5D™
software før, vælg da ’I do not have a previous registration’ (jeg har ingen tidligere registrering). Hvis
du tidligere har registreret PREMIER+™, TruE™, 6D™ eller 5D™ software, skriv så din e-mail adresse
samt password og klik Next (næste).
Hvis du har registreret software før 5D™ Embroidery System, skal du klikke på linket for at få en adgangskode.
Når du har modtaget adgangskoden, indtastes den for at fortsætte til registreringsproceduren.
Indtast eller sæt kryds ud for dit navn og e-mailadresse i det viste vindue. Markér afkrydsningsfeltet,
hvis du gerne vil modtage et nyhedsbrev via e-mail vedrørende de sidste nye produkter og
opdateringer (kan anbefales). Kontrollér dine oplysninger. Klik på Next (Næste) for at fortsætte.
SVP Worldwide vil ikke videregive eller sælge dine personoplysninger til tredjemand uden for netværket af
autoriserede PREMIER+™ 2 Embroidery System-forhandlere uden dit samtykke. Du kan finde yderligere
oplysninger om vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på vores hjemmeside på
PremierPlusEmbroiderySystem.com (Privacy Statement (Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger)).
Indtast din adgangskode (eller rediger den, hvis du ønsker det) i det viste vindue, og klik på Next
(Næste). Du kan også klikke på linket for at indstille dit logon til sociale medier.
Adgangskoden skal bestå af minimum 6 tegn.
Der vises en meddelelse om bekræftelse af kontoen. Klik på Next (Næste).
Første gang du registrerer softwaren, eller hvis du ændrer e-mailadressen, modtager du en bekræftelse pr. e-mail.
Indtast eller sæt kryds ud for kontaktoplysninger i det viste vindue. Vælg dit land. Hvis du bor i USA
eller Canada, skal du vælge stat eller provins. Klik på Next (Næste).
Bekræft forhandleroplysningerne, eller vælg en ny forhandler i det vindue, der vises. Denne
forhandler skal være din primære forhandler, dvs. det sted, hvor du ønsker at handle regelmæssigt.
Det anbefales, men er ikke obligatorisk, at markere afkrydsningsfeltet, så forhandleren kan se dine
kontaktoplysninger. Angiv en sekundær forhandler, som du f.eks. ønsker at gøre brug af, når du rejser.
Klik på Next (Næste) for at fortsætte.
Vinduet Product Activation Codes (Produktaktiveringskoder) vises. Indtast produktaktiveringskoden
på 18 tegn, som er angivet på kodekortet (eller som sendes pr. e-mail, hvis du har foretaget købet
online). Klik på Next (Næste).
Efter et kort stykke tid (op til nogle minutter) aktiveres softwaren automatisk. Klik på Next (Næste), og
siden Machines (Maskiner) vises. Indtast, hvis du vil, oplysningerne om din(e) broderimaskine(r). Klik
på Next (Næste).
Vinduet Smart Update vises. Vælg en eller flere af de anbefalede opdatering til download, og klik på
Next (Næste).
Et oversigtsvindue vises. Der vises en liste over den PREMIER+™ 2 Embroidery System-software, du
har registreret, samt produktaktiveringskoderne. Du kan efter behov udskrive oversigten.
Hvis du køber yderligere moduler, skal du gentage fremgangsmåden for aktivering.
Du kan nu slutte broderimaskinerne til computeren. Hver gang du tilslutter en enhed, vises der
meddelelser, og du vil blive informeret, når hardwaren er klar til at blive brugt.
Din software er nu aktiveret.

Opdatering af din Software
Med et klik på en knap kan du køre Smart Update
programmet i PREMIER+™ 2
Configure
for at se, om der er blevet tilføjet nye skrifttyper, trådsortimenter eller om
der er udgivet andre nye opdateringer. Klik på linkene til opdateringerne for at
downloade dem, luk Smart Update og PREMIER+™ 2 Configure, og følg instruktionerne på
skærmen for at installere opdateringerne.
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Sådan kommer du i gang
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Når du har installeret PREMIER+™ 2 Embroidery System, hjælper oplysningerne i dette
kapitel dig med at komme i gang. De steder, hvor der angives specifikke detaljer, f.eks. om
onlinehjælpen, gælder disse detaljer for PREMIER+™ 2 Embroidery eller PREMIER+™ 2
Embroidery Extra-modulet, men som regel gælder de også for de andre PREMIER+™ 2
Embroidery System-moduler i .

Her begynder du
Sådan starter du PREMIER+™ 2 Embroidery System Windows®
Startskærmen i Windows® 10/Windows® 8
1
2
3
4

Åbn startskærmen i Windows® 10 eller Windows® 8 nederst til venstre på computerskærmen.
Indtast ”Prem”. Søgeskærmen vises.
Kontroller, at Apps er valgt.
Klik på PREMIER+™ 2 Embroidery
for at starte programmet.

1
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4

Klik på knappen Start nederst til venstre på computerskærmen. Menuen Start åbnes.
Flyt pilemarkøren hen på All Programs (Alle programmer). En ny menu vises.
Flyt pilemarkøren hen på PREMIER+™ 2 Embroidery System. Nu åbnes en menu med programmer.
Klik på PREMIER+™ 2 Embroidery
for at starte programmet.

Startmenuen i Windows® 7

Genveje
I stedet for at bruge den ovenfor beskrevne metode via startskærmen/menuen Start kan
du vælge at bruge en genvej til programmet PREMIER+™ 2 Embroidery. Genvejen oprettes
automatisk under installationsprocessen.

Windows® 10 (Startskærm)/Windows® 8
1

Klik på feltet PREMIER+™ 2 Embroidery

på startskærmen.

1
2

Luk eller minimer alle aktive programmer.
Dobbeltklik på genvejen til mappen PREMIER+™ 2 Embroidery System. Der vises en liste med
programmer.
Dobbeltklik på PREMIER+™ 2 Embroidery
for at starte programmet.

Windows® 10 (Skrivebord); Windows® 7

3

Værktøjslinjen QuickLink
Når du har åbnet PREMIER+™ 2 Embroidery, kan du bruge værktøjslinjen QuickLink til at
koble dig på modulerne i PREMIER+™ 2 Embroidery System. Værktøjslinjen QuickLink vises
i statuslinjen nederst på skærmen.
Nedenstående ikoner gælder for modulerne i PREMIER+™ 2 Embroidery System. Fra
venstre mod højre er disse: PREMIER+™ 2 Embroidery
, PREMIER+™ 2 Card Shop
,
PREMIER+™ 2 Modify
, PREMIER+™ 2 Design Aligner
, PREMIER+™ 2 Create ,
PREMIER+™ 2 Sketch
, PREMIER+™ 2 PhotoStitch
, PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
,
PREMIER+™ 2 Family Tree
PREMIER+™ 2 Thread Cache
og PREMIER+™ 2 Configure .
Der kan blive vist moduler på QuickLink-værktøjslinjen, som du ikke har købt. Hvis du prøver at linke til
dem vil der komme en meddelelse frem.
4
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Undermenuen Accessories (Tilbehør) indeholder PREMIER+™ 2 Font Create og en selvstændig version af
PREMIER+™ 2 QuickFont til broderimaskineejere, der ikke har PREMIER+™ 2 Embroidery.
Åbn PREMIER+™ 2 Embroidery
.
Placer musemarkøren over et ikon for at få vist navnet på de enkelte moduler.
Klik på det ønskede ikon for at åbne et modul.
Du kan også klikke på knappen Accessories
. Derefter åbnes undermenuen Accessories.
Klik på det ønskede ikon for at åbne et modul.

Dobbeltklikke på broderifilerne for at starte
I Windows® Explorer (Stifinder) skal du dobbeltklikke på en vilkårlig broderifil (eller klikke
en enkelt gang og derefter trykke på ENTER) for at starte PREMIER+™ 2 Embroidery og
åbne filen på skærmen. Den primære broderifiltype, med et PREMIER+™ 2 ikon
, r .vp4
format.
Hvis du dobbeltklikker på en .edo-fil
.krz

, starter PREMIER+™ 2 Create

fil, starter PREMIER+™ 2 Cross Stitcher

. Hvis du dobbeltklikker på en

.

Højreklik på en fil for at se yderligere oplysninger om broderiet ved hjælp af plug-in til
Explorer. Se "PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in" på side 19.

Skift mellem modulerne
Når du har startet PREMIER+™ 2 Embroidery System, kan du også bruge QuickLinkværktøjslinjen til at skifte mellem moduler, der allerede er åbne. Dette er praktisk, hvis du
f.eks. vil kopiere et broderi fra et modul til et andet.

Sådan starter du din PREMIER+™ 2 Embroidery System app Mac®
Q
Q
Q

Klik på ikonet i Launchpad.
Dobbeltklik på ikonet i Finder.
Hvis du har tilføjet det til din Dock, klik på ikonet i Dock.

Skift mellem de forskellige apps
Når du har startet mere end en PREMIER+™ 2 Embroidery System app, brug Dock til at
skifte mellem de apps, der allerede er åbne. Dette er praktisk, hvis du f.eks. vil kopiere et
broderi fra en app til en anden.

Modulikoner
PREMIER+™ 2 Juster, rediger og skift størrelse på broderier og tekst. Opret dine egne
Embroidery
skrifttyper automatisk ud fra skrifttyperne TrueType®, OpenType® eller
importerede broderier, eller brug biblioteket med særligt oprettede skrifttyper.
Brug SuperDesigns, motiver, rammer og udsmykninger som dekoration på
broderier og monogrammer. Brug Encore til at gentage broderier i forskellige
former eller som rammekant. Brug Endless til at anbringe dine
yndlingsbroderier automatisk i den valgte ramme så mange gange som muligt.
I PREMIER+™ 2 EmbroideryExtra kan du få vist eksempler på dine broderier på
en baggrund med applikationer og dekorationer, opret en ord skulptur, tilpas et
in-the-hoop projekt, du kan oprette en udfyldt quilteblok eller en quilteblok
med kontur, og du kan redigere sting og lave dine favoritbilleder eller -fotos om
til broderier med Guiden ExpressDesign og Guiden PhotoStitch. Brug Family
Tree Wizard til at lave minder med.
PREMIER+™ 2 Opret automatisk personlige broderikort ved hjælp af temaskabeloner til
Card Shop
særlige lejligheder. Vælg et foldet kort med fire sektioner, et postkort med to
Kun Windows® sektioner eller et projekt med kun én side. Opret et PhotoStitch-broderi eller en
trykt applikation af en af dine nærmeste for et helt personligt kort.
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PREMIER+™ 2 Giv dine broderier ny stil, nye effekter og nyt look. Rediger dine broderiers form
Modify
og stil ved hjælp af funktionerne til redigering af objekter. Tilføj automatisk
trådklipkommandoer og stopkommandoer med tip til syning. Konverter
motiver til brug med cutwork-nåle. Brug formeffekter som snoninger, bølger og
meget, meget mere. Brug funktionerne Border/Appliqué (Bort/Applikation) til
at indramme eller udskære broderier med. Brug Design Optimizer til at forbedre
stingkvaliteten på de fleste broderier. Brug de avancerede Emboss-funktioner til
at tilføje smukke mønstre. Anvend monokromeffekten til at skabe silhuet- eller
kamé-motiver.
PREMIER+™ 2 Arranger og opdel broderier til syning i rammer, eller opdel et broderi til syning
Design Aligner i en ramme af typen Multi-Part. Tilføj automatisk justeringssting ved
Kun Windows® genopspænding, og udskriv en oversigt og skabeloner.
PREMIER+™ 2 Brug guiden ExpressDesign til automatisk at oprette et motiv fra et billede eller
Create
en tegning. Brug clipart, eller opret dine egne billeder og tegninger. Opret
smukke motiver med særlige blondefunktioner. Tegn yderligere motivområder
med Freehand-funktionerne inklusiv Bezier Mode. Dekorer motiver med dine
egne maskinsømsmotiver. Prøv de fantastiske udfyldningseffekter, herunder
MultiWave-, kontur-, QuiltStipple-, Echo-, radial-, spiral-, figur- og Crosshatchudfyldning. Fremhæv områder med personlige effekter, og graduer tætheden i
mange farver, så du kan lave flotte skyggeeffekter.
PREMIER+™ 2 Tegn dine egne stingtegninger med Standard Running, tredobbelt, satin og
Sketch
motivlinjer eller frihåndssting. Tilføj frihåndseffekter og struktur til dine
Kun Windows® yndlingsbilleder. Pynt eksisterende broderier med ekstra sting. Tegn med dine
yndlingsmaskinsting ved hjælp af funktionen Motif Lines (Motivlinjer).
PREMIER+™ 2 Brodér automatisk unikke farvede eller ensfarvede broderede portrætter ud fra
PhotoStitch
dine egne fotos. Brug de trinvise vejledninger til let at skabe PhotoStitchKun Windows® broderier og redigere billedet yderligere, om nødvendigt. Indram automatisk
billedet med en af de mange rammer, udsmykninger eller motivsting.
PREMIER+™ 2 Du kan lave dine egne korsstingsmotiver. Brug et billede som skabelon, eller lad
Cross Stitcher guiden oprette motivet automatisk for dig. Udfyld områder eller tekst med
mønstre, eller design dine egne mønstre og skrifttyper med et korssting efter
eget valg.
PREMIER+™ 2 Lav automatisk broderede stamtræer ud fra din egen slægtshistorie. Du kan lave
Family Tree
mindestykker til at fremhæve dine yndlingspersoner, kæledyr, feriebilleder,
Kun Windows® køretøjer og meget mere. Du kan bruge guiden Chart til at lave et diagram af dit
stamtræ med PhotoStitch-broderier.
PREMIER+™ 2 Du kan bruge PREMIER+™ 2 Thread Cache til at samle din personlige
Thread Cache trådkollektion, oprette en liste over forskellige trådsortimenter og få vist en
indkøbsliste på din mobilenhed.
PREMIER+™ 2 Vælg visningsindstillingerne for din broderisoftware og dine foretrukne
Configure
eksportindstillinger. Kør Smart Update på et hvilket som helst tidspunkt, og
registrer eller aktivér.

Tilbehør
PREMIER+™ 2 Opret automatisk dine egne skrifttyper ud fra skrifttyperne TrueType® eller
QuickFont
OpenType®, til broderimaskineejere, der ikke har PREMIER+™ 2 Embroidery.
PREMIER+™ 2 Opret komplekse skrifttyper, eller rediger de skrifttyper, du har fremstillet i
Font Create
PREMIER+™ 2 QuickFont eller har importeret fra broderier.
Kun Windows® Opret også SuperDesign-sæt til brug i PREMIER+™ 2 Embroidery.

Send Express, Send & Send to mySewnet™
Der er tre hurtige og nemme måder at sende broderier på til de tilsluttede HUSQVARNA
VIKING®- eller PFAFF®-broderimaskiner i PREMIER+™ 2 Embroidery System.
6
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Brug Send Express (Send ekspres)
til at sende broderiet til skærmen på den tilsluttede
broderimaskine, brug File (Filer), Send
til at sende broderiet til MyFiles eller mappen
Personlige Filer på den tilsluttede broderimaskine eller brug Send to mySewnet™
for at
sende broderiet til mySewnet™ cloud (lagersky), hvis din broderimaskine har adgang til
mySewnet™.
Du kan også kopiere broderidesignet over på en USB-pind, og overføre det til din broderimaskine derfra.

Køb af yderligere moduler
Yderligere PREMIER+™ 2 Embroidery System-software kan være tilgængelig, afhængigt af
dit oprindelige køb. Køb yderligere pakker hos din autoriserede forhandler eller hos vores
Purchase Center på internettet. Hvis du vil købe pakker online, skal du gå til Help, Purchase
Center eller besøge EmbroideryPurchaseCenter.com.

Installation af yderligere moduler
Hvis du køber yderligere PREMIER+™ 2 Embroidery System-software, er det ikke
nødvendigt at geninstallere softwaren fra USB sticken, hvis ikonet for det pågældende
modul vises i programgruppen i PREMIER+™ 2 Embroidery System. Gentag blot processen
for registrering og aktivering og indtast den nye produkaktiveringskode. Din konto
aktiveres for din nye software, og når du klikker på ikonet, åbnes det modul.

Sådan finder du informationer
Brugervejledning og Reference Guides
Brugervejledningerne og Reference Guides (referencevejledningerne giver et hurtigt
overblik over hovedskærmen. Derefter følger information om nøglefunktioner med korte
eksempler, som hjælper dig med at lære, hvordan du bruger modulet.
Referencevejledningen indeholder desuden komplette referenceoplysninger.
Referencevejledningen medfølger i PDF-format , der er klar til udskrivning.
For at se og printe PDF Guides, kan du bruge funktionen Preview, der er inkluderet i din Mac OS®.

Værktøjstip og onlinehjælp - Windows®
For at få oplysninger om en funktion skal du anbringe pilemarkøren over ikonet. Der vises
et værktøjstip med funktionens navn og nogle oplysninger.
Onlinehjælpen indeholder ”Sådan gør du”-eksempler og komplette referenceoplysninger.
Brug hjælpeikonet , tryk på F1, eller klik på knappen Help (Hjælp). Der vises et emne i
Hjælp (hvis et sådant er tilgængeligt), som er relevant for det element, der blev bedt om
hjælp til.

Onlinehjælp - Mac®
Den indbyggede hjælp indeholder fuld information. Klik på Help (hjælp) ikonet
. Hvis
muligt får du et hjælp-emne frem, som er relevant for det valgte element. Du kan også
bruge Help (hjælp) menuen.

Sample Guides (eksempelvejledninger)
Eksempelvejledningerne viser eksempler på de tilgængelige skrifttyper, motiver og
stingtyper i PREMIER+™ 2 Embroidery System. Eksempelvejledningerne medfølger i PDFformat
, der er klar til udskrivning.

Visning og udskrivning af pdf-vejledninger
For at finde alle reference- og eksempelvejledninger til din PREMIER+™ 2 Embroidery
System software i Windows® 10 og 8, skal du vælge feltet Desktop (Skrivebord) på
PREMIER+™ 2 Embroidery System Sådan kommer du i gang
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startskærmen. I Windows® 10, 8 eller 7 skal du derefter dobbeltklikke på genvejen
til PREMIER+™ 2 Embroidery System på skrivebordet og dobbeltklikke på
referencevejledningerne eller eksempelvejledningerne. Vælg den ønskede vejledning
i PDF-format.
Du skal bruge en PDF-læser for at se og udskrive vejledninger i PDF-format, f.eks. Windows® Reader
(inkluderet i Windows® 10 og 8) eller Adobe® Reader (kan downloades fra www.adobe.com).

For at finde alle Reference og Sample Guides (referencevejledninger og
eksempelvejledninger) for din PREMIER+™ 2 Embroidery System på din Mac®, gå til Home/
Premier+2/Guides og klik derefter på User Guides, Reference Guides eller Sample Guides.
Vælg den ønskede vejledning i PDF-format. Se guiden ved at vælge Preview
(eksempelvisning).
Bemærk: For at navigere til din Home mappe, klik på Home ikonet på sidebaren til
Favoritter under Finder. Alternativt kan du vælge Go > Home, eller trykke ⌘H.

Readme
De nyeste oplysninger om PREMIER+™ 2 Embroidery System finder du i filen Readme.rtf .
Du skal dobbeltklikke på en Readme-fil, hvis du vil åbne den i WordPad eller Microsoft®
Word.

Internet FAQs
Punktet Internet FAQs (Ofte stillede spørgsmål på internettet) i menuen Help (Hjælp)
åbner en database med ofte stillede spørgsmål vedrørende PREMIER+™ 2 Embroidery
System. Du kan søge efter emner, der vedrører det modul, du anvender, eller søge i alle
emner.

Tutorials
Indstillingen Learning Center i menuen Help opretter forbindelse til selvstudier i onlinelærecenteret. Selvstudierne eller de interaktive træningsøvelser indeholder en ”vis mig”funktionalitet, som hjælper dig med at lære, hvordan du bruger nøglefunktionerne i
softwaren.

Eksempelfiler
Der medfølger eksempler, som vises i ”Vis mig”-eksemplerne og selvstudierne.
Eksempelfilerne installeres i undermapperne til Documents\Premier+2\Samples\ eller i en
mappe efter eget valg.
Andre undermapper oprettes i mappen Documents\Premier+2. De omfatter My Designs
(til lagring af broderier og motivfiler), My Families (til .ged-filer, der oprettes og ændres i
PREMIER+™ 2 Family Tree) og My Pictures (til billeder, der oprettes eller redigeres i
PREMIER+™ 2 PhotoStitch, i PREMIER+™ 2 Family Tree eller PREMIER+™ 2 Create). Du skal
dog ikke bruge disse mapper.
På Mac®, er eksempelfilerne installeret i undermapper til Home/Premier+2/Samples/ eller
mappe efter eget valg.

Sådan bruger du hjælpen - Windows®
Tooltips og hjælpefunktionen What’s This?
Brug ToolTips (værktøjstips) for at få vist navnet på en funktion og flere oplysninger om det.
1

Flyt pilemarkøren hen over et ikon for at få vist værktøjstippet med navn og visse oplysninger.
Hjælp i form af værktøjstip er ikke tilgængelig for ikonerne i menuer, med undtagelse af Menuen File (Filer)
i PREMIER+™ 2 Embroidery.

Brug hjælpen What’s This? til få flere oplysninger, og åbne hjælpesystemet.
8
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2

Klik på F1, mens værktøjstippet vises. Emnet i Help vises nu for det element, du klikkede på. (Du kan
også holde tasten Skift nede og klikke på F1).

1

Brug ikonet Help
, tryk på tasten F1, eller vælg Help Topics i menuen Help. Hjælpen til PREMIER+™
2 Embroidery vises. Skærmen er opdelt i et navigationspanel med faner til venstre og
hjælpeinformationer til højre.

2
3

Klik på fanen Contents (Indhold), hvis den ikke allerede er valgt.
Klik på bogtitlen Creating Lettering (Sådan oprettes bogstaver). Bogen foldes ud, så alle emner i den
vises, og emnet Creating Lettering vises til højre.
Klik på bogtitlen Font Selection (Valg af skrifttype) i Contents (Indhold). Emnet Font Selection vises.

Vise hjælpen

Indholdsfortegnelse

4

Navigering i emner i hjælpen
5

6
7

8

Du kan se Related Topics (relaterede emner) nederst i tekstboksen til Font Selection.
Related Topics (relaterede emner) refererer til andre emner i det aktuelle kapitel og relaterede
informationer i andre kapitler.
Klik på Letter Properties (egenskaber for tekst). Emnet vises. Bemærk også, at Contents har fulgt
emnemarkeringen, så Letter Properties er fremhævet. Dette hjælper dig med at se, hvor i
hjælpesystemet du befinder dig.
Rul ned i teksten i emnet Letter Properties (egenskaber for tekst), indtil du kan se, at Line Formatting
(linjeformatering) er understreget. Dette er et link til emnet Line Formatting (linjeformatering) Klik på
linket for at få vist emnet. Bemærk, at emnet Line Formatting (linjeformatering) er fremhævet på
fanen Contents.
Klik på knappen Back (Tilbage)
øverst i skærmbilledet Help. Du vil nu blive ført tilbage til emnet
Letter Properties.

Indeks
9
10
11

Klik på fanen Index (Indeks)
. Listen over emner i indekset vises.
Dobbeltklik på 2D View. Emnet 2D View vises.
Rul ned og klik på Align, Bottom, og der vises en boks med emner om bund-centrering. Klik på det
emne, du gerne vil have vist.
Bemærk at Align, Center har tallene 1, 2. Det er fordi det er indekseret to gange. Klik på tallet for at se hvor.

12
13

Klik på fanen Search (Søg)
.
Skriv ordet ’decoration’ i søgefeltet. En liste over alle de emner, der indeholder ordet ”decoration”,
vises.
Klik på emnet Decoration på listen. Emnet vises. Bemærk, at alle forekomster af ordet ”decoration” er
fremhævet, så du let kan se dem.

Søg

14

Sådan bruger du hjælpen - Mac®
Visning af emner i hjælp og indhold.
1

2
3
4

Brug Help ikonet
eller vælg Help Topics (emner i hjælp) fra menuen Help. PREMIER+™ 2
Embroidery Hjælp vises. Skærmen er opdelt i et navigationspanel med faner til venstre og
hjælpeinformationer til højre.
Hvis navigationspanelet ikke er synligt, klik Show Navigation (vis navigation)
for at vise det.
Klik på overskriften Managing Embroideries (håndtering af broderier). Gruppen udvides for at vise
alle emner i sektionen, og emnet Managing Embroideries (håndtering af broderier) vises til højre.
Klik på overskriften Opening Embroideries (åbne broderier) i indholdsfortegnelsen og emnet
Opening Embroideries (åbne broderier) vises.
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Navigering i emner i hjælpen
5
6
7
8

Klik på knappen Related Topics
nederst på emnet Opening Embroideries. Nu vises der en pop opliste med andre emner. (Klik eventuelt på rullepanelet, og træk det mod højre for at flytte det nedad,
så du kan se knappen Related Topics).
Klik Save Embroideries (gem broderier) og emnet vises.
Klik på knappen Back (Tilbage) . Du kommer tilbage til emnet Opening Embroideries (åben
broderier).
For oplysninger om genvejstaster, vælg Help > Keyboard Shortcuts.

Søgning efter emner
9
10

Skriv ordet ’Settings’ i Spotlight søgefeltet
og tryk Enter. En liste over alle de emner, der
indeholder ordet ”Settings”, vises.
Dobbeltklik på emnet Settings på listen. Emnet vises.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Learning Center
Learning Center er en internetressource til selvstudierne PREMIER+™ 2 Embroidery System
Tutorials. Du skal være opkoblet til internettet for at bruge Learning Center.
1
2

Klik på Help, Learning Center i et hvilket som helst modul i PREMIER+™ 2 Embroidery System
Vælg det ønskede modul for at starte øvelserne.
Du kan også besøge EmbroideryLearningCenter.com.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Termer og
konventioner
Visse skrifttyper og termer anvendes hyppigt i onlinehjælpen og vejledningerne til
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Oplysninger er for eksempel skrevet med
standardtekst. Instruktioner og trinvise øvelser er angivet med nummereret standardtekst,
som vist i det følgende (alternative muligheder er angivet i parentes).
1

Vælg tallet tre, og klik derefter på OK (eller tryk på ENTER).
Vigtige fakta og tips er fremhævet som vist i dette eksempel ...

Markører på skærmen
Markøren vises for det meste i form af en pil
på skærmen. Markøren kan ændre sig
afhængigt af den valgte funktion. Dette sker typisk, hvis markøren flyttes hen over
arbejdsområdet. De primære markører, der bruges i PREMIER+™ 2 Embroidery System
vises her.

Generelle markører
I-streg

Denne vises, når markøren er placeret over en tekstboks, hvor du kan
indtaste tekst, f.eks. dialogboksen Edit Notes (Rediger bemærkninger).

Zoom ind

Denne vises, når Zoom To Rectangle (Zoom til rektangel)
In (Zoom ind)

10

eller Zoom

er valgt i en dialogboks.

Zoom ud

Denne vises, når Zoom Out (Zoom ud)

Mål

Denne vises, når Get Length (Mål længde)
måle dele i et broderi.

Panorering

Markøren Pan (Panorering) vises, når du bruger funktionen Pan til at
flytte rundt i et vindue, samt når du flytter visningen i et vindue af typen
Overview (Oversigt).
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er valgt i en dialogboks.
er valgt, og bruges til at

Markeringsmarkører
Box Select og Draw
Rectangle

Denne anvendes, når du markerer med Box Select (Markér med boks),
samt når du tegner et rektangel, der skal udfyldes med et motiv ved
hjælp af Guiden ExpressDesign eller Guiden PhotoStitch.

Frihåndsmarkering

Denne markør anvendes, når du markerer med Freehand Select (Markér
med frihånd).

Freehand Point Select Denne anvendes, når du markerer med Freehand Point Select (Markér
og Select Appliqué
med frihåndspunkter). I PREMIER+™ 2 Modify anvendes den også til at
tegne bortfigurer med frihåndspunkter og til at tegne en delelinje, der
kan opdele motivet. I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra anvendes den,
når du skal indsætte applikationsområder.
Ellipse Select

Denne anvendes, når du markerer med Ellipse Select (Markér med
ellipse) i PREMIER+™ 2 PhotoStitch og i vinduet Paint (Mal) i PREMIER+™
2 Create.

Magic Wand Select

Denne anvendes, når du skal markere med Magic Wand Select (Markér
med tryllestav) i PREMIER+™ 2 PhotoStitch og i vinduet Paint (Mal) i
PREMIER+™ 2 Create.

Flytning

Denne vises, når markøren befinder sig inden for et valgt broderi, en
markeret del af billede eller et beskæringsområde for at vise, at det
markerede kan placeres. Ikonet vises også, når du flytter punkter på
opdelte linjer i PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Dobbeltpil

Den diagonale dobbeltpil vises ved brug af Resize. Den vandrette
dobbeltpil vises for Flip Horizontal (Spejlvend vandret) og den lodrette
dobbeltpil for Flip Vertical (Spejlvend lodret). Dobbeltpilen bruges
typisk også til at justere et beskæringsområde i en guide og til at flytte
slutpunkterne på delte linjer i PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Roter

Denne vises, når markøren er over et rotationshåndtag for et motiv.

Trådkors

Denne vises, når markøren er over rotationspunktet

.

Tegnemarkører
Flood Fill

Markøren Flood fill (Udfyld alt) vises, når du vil udfylde et område på et
billede med en farve, eller når du vil udfylde et korsstingsbroderi med
korssting eller et mønster.

Eyedropper

Markøren Eye Dropper (Pipette) vises, når du kan vælge en tegne- eller
trådfarve, sædvanligvis fra et billede.

Erase

Markøren Erase (Slet) sletter en del af et billede med baggrundsfarven.

Andre markører
Stofhåndtag

Anvendes til justering af applikationsstofstykker.

Indsætning af
farveskift

Markøren Insert a color change (Indsæt farveskift) anvendes til at
indsætte et farveskift på det ønskede stingpunkt.

Kommando til
indsætning af stop

Markøren Insert Stop (Indsæt stop) anvendes til at indsætte en
stopkommando på det ønskede stingpunkt.

Indsætning af sting

Markøren Insert Stitches (Indsæt sting) anvendes til at indsætte sting
på det ønskede stingpunkt.
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Freehand Tablet

Markøren Freehand Tablet (Frihåndstegneplade) anvendes, når du
tegner på vinduet Create i PREMIER+™ 2 Create med en Freehand
Create-funktion.

Freehand Point

Markøren Freehand Point (Frihåndspunkter) anvendes, når du placerer
punkter på vinduet Create i PREMIER+™ 2 Create med en Precise
Create-funktion.

Cross

Markøren Cross (Kryds) anvendes til at indsætte krydsjusteringssting i
PREMIER+™ 2 Sketch.

Eraser

Markøren Eraser (Viskelæder) sletter sting i PREMIER+™ 2 Sketch.

Ikke alle skærmmarkører er tilgængelige i alle moduler. PREMIER+™ 2 Sketch og PREMIER+™ 2 Cross
Stitcher har et særligt udvalg af markører. I referencevejledningen eller onlinehjælpen til det pågældende
modul kan du få yderligere oplysninger om de markører, der anvendes i det pågældende modul.

Markører
Markører anvendes til at vise placeringen af nogle enheder samt vise og justere nogle
funktioner i broderier og motiver.
Rotationspunkt

Denne viser rotationscentret for det valgte broderi eller de valgte
stingblokke eller objekter i et billede. Mærket kan flyttes for at ændre
det omdrejningspunkt, som markeringen roteres om.

Farveskift

Color Change (Farveskift) viser placeringen af en farveskiftskommando,
som instruerer din broderimaskine i at stoppe, så den kan få skiftet
trådfarve.

Stop

Stop viser placeringen af en stopkommando, som instruerer din
broderimaskine i at stoppe.

Trim

I PREMIER+™ 2 Modify viser Trim (Trådklip) placeringen af en
klipkommando.

Create cursor

Denne viser, hvor det næste objekt føjes til et motiv i PREMIER+™ 2
Create eller til et tegn i PREMIER+™ 2 Font Create. Den er synlig, når der
er valgt et stingoprettelsesværktøj.

Start of Area

I PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create viser Start of Area
(Område starter) det justerbare startpunkt for det valgte område.

End of Area

I PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create viser End of Area
(Område slutter) det justerbare endepunkt for det valgte område.

Oprindelsessted

I PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create viser Origin (Start)
den justerbare start på nogle områdetyper, når de er markeret.

Justeringssting

I PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create viser denne
placeringen af justeringssting.

Last Stitch

Denne viser placeringen af det sidste sting, når du tegner i PREMIER+™
2 Sketch.

Oplysningssymboler
Der anvendes følgende oplysningssymboler.
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Højde

Antal farver

Bredde

Roter

Antal sting

Højde (i procent)
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Bredde (i procent)

Computertastatur
Ligesom i alle andre Windows®-programmer anvender dele af PREMIER+™ 2 Embroideryprogrammet tastaturet som et alternativ til musen. Normalt kan du for eksempel trykke på
Enter i stedet for at klikke på OK med den venstre museknap, eller du kan anvende
bestemte tastekombinationer for at få adgang til menufunktioner eller funktioner på
båndet, f.eks. Ctrl+O for at åbne en fil. Genvejstaster angives med et plustegn (+) imellem
dem, hvis den første af to sammenhørende taster skal holdes nede (f.eks. Ctrl + O), og med
et kommategn (,) imellem, hvis de skal aktiveres efter hinanden (f.eks. Alt, F, V for at
udskrive et eksempel i de fleste moduler).
Brug Skift-tasten til panoreringstilstand, til at tilpasse størrelse fra midten, til at vælge
objekter i FilmStrip i PREMIER+™ 2 Create og til dreje et motiv mod urets retning i
PREMIER+™ 2 Modify.
Brug Ctrl-tasten til at tilpasse størrelsen proportionelt i PREMIER+™ 2 Embroidery, til at
vælge flere motiver i arbejdsområdet i PREMIER+™ 2 Embroidery og til oprette firkantede
punkter (til lige og vinkelrette linjer) med værktøjerne til frihåndspunktsvalg.
Brug Tab-tasten til at gå fra et motiv til et andet i arbejdsområdet i PREMIER+™ 2
Embroidery og PREMIER+™ 2 Modify.

Piletaster
Nudge
Du kan flytte mindre dele af et broderi, en stingblok eller en del af et billede eller design
og skubbe det på nøjagtigt på plads i den ønskede position. Brug piletasterne på
tastaturet til at skubbe broderi eller blokke på plads i de fleste moduler.

Stingnavigation og -markering
Brug højre og venstre piletast til at gå igennem stingene, ét sting ad gangen for at finde
det ønskede stingpunkt. Du kan markere en række sting som en blok ved at holde Skift
nede, mens du bevæger dig gennem stingene med piletasterne. Du kan også vælge et
stingpunkt og derefter trykke på Shift og klikke på et andet stingpunkt for at vælge
rækken af sting som en blok. Denne funktion er tilgængelig i PREMIER+™ 2 Modify og
PREMIER+™ 2 Sketch.

Markering af objekt
Brug højre og venstre piletast til at gå genne objekterne, ét objekt ad gangen for at finde
det ønskede objekt. Denne funktion er tilgængelig i PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2
Font Create.
Du kan også bruge tasterne pil op og pil ned, Home, End, Page Up og Page Down for at bevæge dig op og
ned i FilmStrip.

Håndbevægelser -Windows®
Berøring bruges ved visning og flytning af broderier i PREMIER+™ 2 Embroidery System .
Disse funktioner er tilgængelige, når du bruger en berøringsskærm.

Generelt
Valg og flytning
Når en finger berører og en anden glider hen over skærmen, svarer det til at trække med
musen. Bruges til flytning af broderier, valg, tegning eller oprettelse af sting med
frihåndsfunktion osv.
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Autoscroll

Q

Når du trækker noget i et dokument, flytter autoscroll-funktionen automatisk markøren
og ændrer visningen i arbejdsområdet.
Dette er praktisk, når der er zoomet ind. Brug autoscroll ved flytning eller tilpasning af
størrelsen af et valgt broderi.
Brug en glidende bevægelse med to fingre i arbejdsområdet.

Knib sammen for at zoome
Knib to fingre sammen for at zoome ind, og spred fingrene for at zoome ud.

Genvejsmenu
Tryk vedvarende, og der vises en genvejsmenu, hvis den er tilgængelig (svarende til et
højreklik).

Kun PREMIER+™ 2 Embroidery og PREMIER+™ 2 Modify
Markering af flere motiver
Berøring med to fingre vil tilføje eller fjerne et broderi i det aktuelle valg (svarer til
Ctrl+klik).

Knib for at tilpasse størrelse eller skalere
Klem to fingre sammen i en markeringsboks for at mindske, og spred to fingre for at
forstørre det valgte broderi, bogstaver eller SuperDesign.
Klem sammen uden for markeringsboksen for at zoome.

Roter
Roter med tommel- og pegefingre det valgte broderi, bogstaver eller SuperDesign.

Multi-Touch Håndbevægelser - Mac®
Q

Multi-Touch berøring bruges ved visning og flytning af broderier i PREMIER+™ 2
Embroidery System .
For at indstille brugen af ??Multi-Touch-håndbevægelser, scroll bars og sekundære
klikindstillinger, vælg Apple-menu > System Preferences, og vælg derefter Mus eller
Trackpad for at angive indstillingerne for din hardware.

Autoscroll

Q

Q

Du kan autoscrolle på en transportabel Mac’s Multi-Touch trackpad, en Magic Trackpad
eller en Magic Mouse.
Når du trækker noget i et dokument, flytter autoscroll-funktionen automatisk markøren
og ændrer visningen i arbejdsområdet. Dette er praktisk, når der er zoomet ind. Brug
autoscroll ved flytning eller tilpasning af størrelsen af et valgt broderi.
Swipe (stryg) med to fingre på en transportabel Mac’s Multi-Touch trackpad, eller en Magic
Trackpad.
På en Magic Mouse skal du swipe (stryge) med én finger.
Bemærk: Scroll bars (rullebarer) kommer muligvis kun frem, når du scroller. For en
permanent visning af scroll bars, vælg Apple Menu > System Preferences > General >
Show scroll bars: Altid.

Knib sammen for at zoome
Du kan bruge funktionen Pinch to zoom på en trackpad for at zoome ind og ud.
14

PREMIER+™ 2 Embroidery System Sådan kommer du i gang

Q

På en transportabel Mac’s Multi-Touch trackpad, eller en Magic Trackpad kan du zoome
ind ved at knibe to fingre eller zoome ud ved at sprede to fingre.
Bemærk: Du skal vælge zoom- og scrollindstillinger for trackpad for at kunne zoome ind
eller ud. Se "Tilpasning af Multi-Touch Bevægelser på en Trackpad" på side 15.

Sekundært klik for kontrol-klik

Q

Q

Du kan indstille et sekundært klik for kontrol-klik, når du bruger en trackpad eller en Magic
Mouse. En kort video viser, hvordan du bruger disse håndbevægelser.
Vælg Apple Menu > System Preferencer og derefter Mouse. I Point & Click, vælg Secondary
Click: Click on right side (klik på højre side).
Vælg Apple Menu > System Preferencer og derefter Trackpad. I Point & Click, vælg
Secondary Click, og vælg derefter en klikkemetode i pop-op menuen, f.eks. Click in
bottom right corner (klik i nederste højre hjørne).

PREMIER+™ 2 Embroidery and Premier+™ Modify Only
Knib for at tilpasse størrelse eller skalere
Q

Du kan knibe for at tilpasse størrelsen eller skalere det valgte broderi på en trackpad.
På en transportabel Mac’s Multi-Touch trackpad, eller en Magic Trackpad kan du reducere
størrelsen på broderiet ved at knibe to fingre eller øge størrelsen ved at sprede to fingre.
Bemærk: Du skal vælge zoom- og scrollindstillinger for trackpad for at kunne zoome ind
eller ud. Se "Tilpasning af Multi-Touch Bevægelser på en Trackpad" på side 15.

Roter

Q

Roter med tommel- og pegefingre det valgte broderi, stingblok, bogstaver eller
SuperDesign, når du bruger en trackpad.
På en transportabel Mac’s Multi-Touch trackpad, eller en Magic Trackpad kan du rotere det
valgte broderi med din tommel- og pegefinger.
Bemærk: Du skal vælge zoom- og scrollindstillinger for trackpad for at kunne rotere. Se
"Tilpasning af Multi-Touch Bevægelser på en Trackpad" på side 15.

Tilpasning af Multi-Touch Bevægelser på en Trackpad
I mulighederne for System Preferences nedenfor kan du se korte videoer, der viser,
hvordan håndbevægelserne skal bruges.
1
2
3
4

Vælg Apple Menu > System Preferencer.
Vælg Trackpad.
For at kunne bruge knibefunktionen (pinch) til at zoome, vælg Scroll & Zoom, og derefter
afkrydsningsfeltet ”Zoom in or out” (zoom ind eller ud).
Når Zoom in or out er markeret, viser en video, hvordan du zoomer ved at knibe.
For at kunne rotere, vælg Scroll & Zoom og derefter afkrydsningsfeltet Rotate (roter).
En video viser, hvordan du bruger funktionen Rotate (roter).

Filtyper
Broderifilformater
De fleste moduler i PREMIER+™ 2 Embroidery System kan indlæse følgende
broderifilformater: Bernina (.art version 1, 2, 3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec),
Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx),
Husqvarna Viking/Pfaff (.vp4, .vp3 and .vip), Husqvarna (.hus, .shv and .dhv), Janome (.jef
and .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) og Toyota (.10*).

PREMIER+™ 2 Embroidery System Sådan kommer du i gang
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PREMIER+™ 2 Embroidery System-moduler kan gemme broderifiler i formatet Husqvarna
Viking/Pfaff (.vp4).
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.

PREMIER+™ 2 Embroidery System-moduler kan eksportere følgende broderifilformater:
Husqvarna Viking/Pfaff (.vp4 and .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/
Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna
Viking/Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus, .shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs),
Tajima (.dst) og Toyota (.10*).

Billedfilformater
PREMIER+™ 2 Family Tree, PREMIER+™ 2 PhotoStitch og PREMIER+™ 2 Font Create kan ikke
indlæse broderifiler.
Sammen med PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2
Sketch kan de indlæse følgende billedfilformater: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEGJFIF 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 Create kan derudover indlæse følgende tegningsfilformater: 4QB (.4qb), CorelDraw (.cdr
version 7-13), Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp and *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher (*.qli),
AutoCAD (*.dxf), CompuQuilter (*.cmd og *.cqp), Handi Quilter (*.hqf) og IntelliQuilter (*.iqp).

PREMIER+™ 2 Create, PREMIER+™ 2 Sketch og PREMIER+™ 2 PhotoStitch kan gemme alle
de følgende filformater: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF kompatibel (.jpg, .jif,
.jpeg), Portable Network Graphics (.png) og Tagged Image File Format ukomprimeret (.tiff,
.tif ).
PREMIER+™ 2 Create kan gemme tegningsfiler i formatet 4QB (.4qb).
PREMIER+™ 2 Embroidery System kan uploade billeder og videoer af broderimotiver fra
Design Player og Life View til de sociale medier Facebook®
, Flickr®
, Twitter®
og
YouTube®
.

Designfilformater
PREMIER+™ 2 Create indlæser og gemmer motivkonturfiler (.edo
). Programmet kan
også indlæse og gemme motivfiler fra System- eller My Motifts-databaser, og det kan
indlæse stingfiler af typen SPX (.spx), 9 mm (.9 mm
) og Maxi (.max
) og eksportere
SPX-stingfiler (.spx) til bestemte symaskiner.
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher indlæser og gemmer korsstingsmotivfiler (.krz
).

Funktionerne Cut (Klip), Copy (Kopier) og Paste (Indsæt)
Broderifiler og stingblokke kan klippes ud , kopieres
og indsættes
eller
duplikeres
i og mellem modulerne i PREMIER+™ 2 Embroidery System. Når du har
oprettet et motiv i PREMIER+™ 2 Create, kan du kopiere broderiet til PREMIER+™ 2
Embroidery Extra for at se det på et stykke tøj, en quilteblok eller en stofbaggrund. Når
broderiet er gengivet, placeres en kopi i arbejdsområdet og i Clipboard Block
(udklipsholderblokken).
Funktionen Clipboard Block i mange af modulerne viser det aktuelle broderi eller den
aktuelle stingblok, der kan sættes ind i arbejdsområdet. Du skal klikke på udklipsholderen
for at fjerne den aktuelle udklipsholderblok.
Programmet anvender Windows® Udklipsholder, så hvis du kopierer tekst i et tekstbehandlingsprogram
eller bruger tasten Print Scrn, når du har kopieret en broderifil, vil broderiet ikke længere være tilgængeligt,
når du vender tilbage til programmet PREMIER+™ 2 Embroidery.
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Ramme valg
Brug Hoop (ramme)
eller Hoop Selection (rammevalg)
for at vælge den
rammestørrelse, du vil anvende i din PREMIER+™ 2 Embroidery System software. Indstil
rammestørrelsen i overensstemmelse med broderiet eller den ramme, du vil bruge til
syningen, eller indtast en anden ønsket størrelse. Tilføj dine favoritrammer til My Hoops
(mine rammer). Rammeinformationen gemmes i dine .vp4 broderifiler, og anvendes, i dine
Export indstillinger.

Windows®
Vælg rammestørrelsen

Vælg en maskin- eller rammegruppe

Tilføj rammen
til My Hoops
(mine rammer)

Indtast en størrelse for tilpasset ramme Vælg rammeretningen

Mac®
Vælg et symaskinefabrikat
Vælg en maskine
Vælg rammestørrelsen
Tilføj rammen til My Hoops
(mine rammer)
Vælg rammeretningen
Angiv en størrelse for
en brugertilpasset ramme
Vis et eksempel på rammen

PREMIER+™ 2 Embroidery System Sådan kommer du i gang
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Rammegruppe
Rulleliste ud for Hoop Groups (Rammegrupper) viser alle maskinens rammegrupper.

Rammestørrelse
Rullelisten ud for Hoop Size (Rammestørrelse) viser rammerne i den valgte rammegruppe.
Vælg den ønskede rammestørrelse. Et billede af rammen vises i Preview
(Eksempelvisning).

Retning
Under Orientation (Retning) kan du vælge Natural (Naturlig) eller Rotated (Roteret) alt
efter formen på det broderi, der skal placeres i rammen. Naturlig retning minder om den
måde, rammen vises på, når du sidder foran maskinen. Bemærk placeringen af den
kantede parentes.
Det anbefales at bruge den naturlige rammeretning til motiver, der sys med farver til dobbeltnål.

Indtast størrelse
Hvis du angiver en rammestørrelse, der ikke findes i nogen af rammegrupperne, skal du
markere afkrydsningsfeltet Enter Hoop Size (Indtast rammestørrelse), så det er markeret
(krydset af ). Afkrydsningsfelterne Width (Bredde) og Height (Højde) bliver tilgængelige.
Du kan angive en hvilken som helst størrelse fra 10 mm til 4000 mm. Eksemplet viser
formen på den ramme, du har angivet.
Hvis du placerer pilemarkøren over boksen uden at klikke, vises de alternative enheder og område.

Sådan bruger du PREMIER+™ 2 Embroidery System på Mac®
Q

Du kan få flere informationer om hvordan du bruger PREMIER+™ 2 Embroidery System på
Mac® i online Help, eller se User, Reference eller Sample Guides i mappen Home/
Premier+2/Guides. Klik på mapperne til User Guides (brugervejledninger), Reference
Guides (referencevejledninger) eller Sample Guides (eksempelvejledninger) og vælg
derefter den ønskede PDF guide. Se guiden ved at vælge Preview (eksempelvisning).
Bemærk: For at navigere til din Home mappe, klik på Home ikonet på sidebaren til
Favoritter under Finder. Alternativt kan du vælge Go > Home, eller trykke ⌘H.
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PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in

3

Brug plug-in til Explorer i PREMIER+™ 2 Embroidery System til at få vist dine broderier i
detaljer.
Plug-in til Explorer i PREMIER+™ 2 er integreret i Explorer (File Explorer i Windows® 10 og 8
og Windows® Explorer i Windows® 7), så broderifilerne kan ses som ikoner, og
søgefunktionen i Windows kan bruges til broderier og broderiegenskaber.
• Åbn broderimotiverne (.vp4 og andre) i PREMIER+™ 2 Embroidery og andre moduler.
• Åbn broderimotivernes konturfiler (.edo) i PREMIER+™ 2 Create.
• Åbn CrossStitch-motivfiler (.krz) i PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.
• Vis tegningsfiler (.4qb) i Explorer.
Broderimotivkonturfiler (.edo), Cross Stitcher-filer (.krz) og tegningsfiler (.4qb) vises i Explorer med en
farvet gengivelse af de udfyldte områder. Områder med applikationsstof i .edo-filer vises altid i grøn.
Broderier i .zip-filer kan ses individuelt i eksempelruden i Windows® 10 og 8.
Du kan få yderligere oplysninger om plug-in til Explorer i referencevejledningen til PREMIER+™ 2 Configure
eller onlinehjælpen.

Vis broderier i Explorer
1
2

3
4

5

6

7

Klik på Explorer-ikonet
i statuslinjen for at åbne Explorer.
Åbn navigationspanelet og detaljepanelet i Explorer.
Klik i Windows® 10 og 8 på fanen View, og vælg navigationspanelet og detaljepanelet.
Klik på Organize (Organiser) i Windows® 7 og Layout, og kontrollér, at navigationspanelet,
detaljepanelet og eksempelpanelet alle er valgt (markeret).
Find Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
Vælg Tiles. Klik på Tiles i Layout i Windows® 10 eller 8, og vælg Tiles på rullelisten Change Your View
(Skift visning) i Windows® 7.
Du kan nu se broderifilerne i formatet .vp4 som miniaturebilleder i mappen Stitch.
Klik på Daisy. Til højre vises et billede af broderiet Daisy samt alle billedets oplysninger, herunder
antallet af farver, sting, mål og noter og indstillinger.

I Windows® 7 vises kun billedet i eksempelvisningen til højre. Øvrige oplysninger vises nederst i
skærmbilledet.
Flyt musemarkøren hen over Daisy-ikonet. Der vises et værktøjstip.
Dette værktøjstip omfatter de fleste oplysninger om broderiet i
eksempelvisningspanelet. Værktøjstippet kan også ses i andre typer
visninger, f.eks. som en liste.
Højreklik på broderiet Halloween, og vælg Properties (Egenskaber) i
genvejsmenuen. Dialogboksen Properties (Egenskaber) for Halloween
åbnes.
PREMIER+™ 2 Embroidery System PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in
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Klik på fanen Embroidery (Broderi). Alle oplysninger om
broderiet vises, herunder trådens navn og nuance,
motivoplysninger samt noter, indstillinger og tekniske
oplysninger.
Du kan søge på mange egenskaber og i en eller flere mapper.
Indtast ordet ”flower” (blomst) i tekstboksen Search (Søg).
Der er tolv søgeresultater. Visse elementer er fremhævet
med gult, f.eks. Purple Flowers.
De fremhævede elementer indeholder ordet ”flower” (blomst) i
filnavnet. De øvrige har ordet i noterne eller indstillingerne.
Du kan også søge efter ord, der kun forekommer i noter eller
indstillinger.
Find mappen Documents\Premier+2\Samples
\Premier+Explorer\Stitch\Flowers.
Der er adskillige broderier, der indeholder ordet ”flower” i
filnavnet i denne mappe.
Indtast følgende ord i tekstboksen Search (Søg).
notes: flower
Der findes kun et broderi, nemlig Outline Flowers. Her
indgår ordet flower både i noterne og i selve navnet.
Slet de sidste tre bogstaver i ”flower”, så det bliver til ”flo”.
Der kan nu vises mange flere broderier, da de indeholder
”floral” (blomstret) i noterne, og ikke ”flower”.
Brug ”Notes:’” og ”Settings:’” samt andre egenskaber, f.eks. ”Stitchcount:” til at søge efter
broderioplysninger i Explorer.
Klik på mappen Flowers for at lukke søgningen.
Højreklik på Buttercup, og kig på genvejsmenuen.
Du kan udskrive broderiarbejdsark fra hovedmenuen.
Se "Print" på side 26.
Der findes en særlig PREMIER+ 2 Embroideryundermenu. Klik på Premier+ for at åbne den. Der vises
adskillige andre indstillinger.
Brug Send Express (Send ekspres)
til at sende det
valgte broderi til skærmen på den tilsluttede
broderimaskine.
Brug Send
til at sende et eller flere valgte broderier
til MyFiles eller mappen Personal Files (Personlige filer)
på den tilsluttede broderimaskine.
Hvis der vælges mere end et broderi, vises menuen i en
kortere udgave ved valg af Send, men ikke Send Express.
Brug Copy Stitches (Kopiér sting)
til at kopiere sting i broderierne til udklipsholderen. De kan
derefter indsættes i andre PREMIER+™ 2 Embroidery System moduler.
Dette er en hurtig måde til indsættelse af et eksisterende broderi i et projekt.
Brug Convert (Konverter)
til at oprette en kopi af broderiet i
et andet broderifilformat med et andet trådsortiment eller med
tilføjede pyntekanter eller noter.
PREMIER+™ 2 Intro eller Embroidery Machine Communication ejere
kan kun konvertere til .vp4.
Brug Convert to Picture (Konverter til billede)
for at oprette
et billede af broderiet i grafikformatet .jpg, .png, .tif eller .bmp.
Denne funktion er ikke tilgængelig for ejere af PREMIER+™ 2 Intro
eller PREMIER+™ 2 Embroidery Machine Communication.

PREMIER+™ 2 Embroidery System PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in

Udskrivning i Explorer
Sådan åbnes dialogboksen for udskrivning i Explorer: Højreklik på et broderi eller en
gruppe udvalgte broderier, og vælg Print (Udskriv) i genvejsmenuen.
Vælg printer og sidelayout i indstillingerne, indtast navnet på kataloget, og vælg en
skalering, ramme, måleenhed og detaljer, der skal udskrives. Klik derefter på Print
(Udskriv) for at udskrive broderiets arbejdsark.
Plug-in til Explorer
Vælg et kataloglayout eller et motiv
Vælg en printer
Vælg måleenheder
Indstil udskriftskvalitet
Giv kataloget en titel
Vælg skalering til motivbilledet
Vis gitter
Indstil rammestørrelse og synlighed
Vælg de oplysninger,
der skal medtages
Udskriv arbejdsarkene
Kataloglayouts er ikke tilgængelige for ejere af PREMIER+™ 2 Intro eller PREMIER+™ 2 Embroidery Machine
Communication.

PREMIER+™ 2 Embroidery System PREMIER+™ 2 Explorer Plug-in

21

PREMIER+™ 2 Configure

4

Du kan bruge fanerne i PREMIER+™ 2 Configure
til at justere indstillingerne, så de viser
broderifiler, til at forbinde visse broderimaskiner og til at registrere din software.
Du kan få yderligere oplysninger i referencevejledningen til PREMIER+™ 2 Configure eller i onlinehjælpen.

Utilities (programfunktioner)
Kontrollér installation af
PREMIER+™ 2 Embroidery Systm
Registrer din software
Aktivér dit PREMIER+™ 2 Embroidery System
Kontrollér, om der er nye skrifttyper,
tråde og opdateringer
Kommuniker med visse broderimaskiner
Gem dine tråd-, motiv-, udfyldnings- og
farveindstillinger
Gendan dine sikkerhedskopierede indstillinger
Nulstil værktøjslinjer og paneler til deres
oprindelige placeringer
Nulstil filtilknytninger til broderi-, korsstingsog stamtræsfiler (kan være nødvendigt efter
installation andre broderiprogrammer eller
Explorer-plug-ins)

Appearance (Udseende)
Brug indstillingerne for udseende til at variere den måde, broderifilerne vises på i
softwaren til PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Indstil baggrundsfarven til alle moduler
Indstil baggrundens stoftekstur
Vis eksempel på tekstur, farve og gitterfarve
Indstil gitterfarve
Indstil skærmfarve og -stil
Indstil virkelighedstro målinger for broderier
Indstil måleenheder
Indstil baggrundsstoffets farve til udklipning
applikation
Vis eksempel på indstillinger for udklipning
Vælg en tekstur for stofudklipning

Import (Importér)
Brug fanen Import til at vælge et trådsortiment til softwaren til PREMIER+™ 2 Embroidery
System.
I Import Thread Range (Importér trådsortiment) kan du vælge den palet, som skal være
aktiv, når du indlæser broderifiler i PREMIER+™ 2 Embroidery System, medmindre disse
farver allerede er indstillet fra et andet trådsortiment. Vælg mellem følgende
22
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trådproducenter: Robison-Anton Rayon 40, Anchor-Alcazar Rayon 40, Icord Poly 40, Isafil
Rayon 40, Madeira Poly Neon 40, Madeira Rayon 40, Robison-Anton Poly 40, Sulky Poly
Stickma 40, Sulky Rayon 40. Klik på pil ned, hvorefter listen over valgmuligheder vises. Klik
på den ønskede indstilling for at vælge den.
Du kan konvertere farver i de valgte broderier til et vilkårlig trådsortiment ved hjælp af Color Tone
(Farvetone) i de fleste moduler eller ved hjælp af Convert (Konverter) i plug-in til Explorer.

Export (eksporter)
Under fanen Export (Eksportér) kan du variere den måde, broderifilerne vises og sys på i
softwaren til PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Vælg indstillingerne for optimering til syning
Opret placeringssting til dekorationer, der tilføjes i
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, eller fjern
dekorationer
Roter broderiet, så det passer med rammens retning,
eller flip broderiet til spejlvendt syning
Vælg indstillinger for opdeling med Multipart Hoops
Lav en rute for delelinjen for at minimere klippesting
Brug en lige linje
Tilføj et justeringskryds for enden af hver sektion
Indstil suffikset, der skal føjes til navnet
på en eksporteret fil
Du kan ændre filformatet i dialogboksen Export (Eksportér) i hvert modul til PREMIER+™ 2 Embroidery
System.

Optimize for Sewing (Optimer til syning)
Combine (Kombiner): Flet broderierne til et enkelt broderi under Export (Eksport).
Remove Overlap (Fjern overlapning): Undgå, at der opbygges områder med mange
sting på de steder, hvor broderierne overlapper.
ColorSort: Reducer antallet af trådfarver til under eksporten.
Optimize Stitch Length (Optimer stinglængde): Fjern automatisk små og ubetydelige
sting.

Splitting for Multipart Hoops (Opdeling til multipart-rammer)
Hvis .vp4, .vp3, .pes eller .jef vælges som filformat, deles broderier til multipart-rammer
automatisk. Brug Intelligent (den anbefalede indstilling) eller Straight Line Split (Deling i
lige linje).

Alignment Stitches for Turnable Hoop (Justeringssting til drejelig ramme)
Tilføj et justeringskryds ved hver broderisektions afslutning, når du bruger HUSQVARNA
VIKING® Designer Majestic, PFAFF® creative Grand Dream™, Universal Multipart Hoop eller
Brother Jumbo Frame.
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Sådan bruger du
PREMIER+™ 2 Thread Cache

Q

Q

Q

Q

5

Du kan bruge PREMIER+™ 2 Thread Cache til at organisere dine foretrukne
trådsortimenter på en liste ved navn My Thread Ranges samt din personlige trådkollektion
på en eller flere My Thread-paletter. Øverst på PREMIER+™ 2 Thread Cache-skærmbilledet
kan du ved hjælp af fanerne skifte visningen mellem My Thread Ranges, My Thread
Databases og My Thread Stock.
Udskriv en liste fra dine My Thread-databaser, eller upload dine My Thread-databaser til
Thread Cache-webstedet. Notér dine trådkøb, når du besøger forskellige butikker.
Brug My Thread Ranges til at oprette en gruppe med dine foretrukne personlige
trådsortimenter og trådsortimenter fra producenter, som du kan bruge, når du skal vælge
trådfarver.
Brug My Thread Databases til at oprette en My Thread-database med de producenttråde
og personligt oprettede tråde, du ejer. Du kan også importere brugertilpassede tråde fra
en af dine venners broderi. Vælg tråde fra dette sortiment, når du designer broderier.
Brug My Thread Stock til at registrere, hvor mange spoler du har til hver tråd i den valgte
My Thread-database, og til at fremhæve og indsætte anmærkninger til tråde, som du skal
bruge ekstra spoler til. Udskriv en liste, eller upload en database, og overfør den til Thread
Cache-webstedet.
Brug Thread Cache-webstedet på din mobilenhed til at få vist dine tråde, og notér
trådene, når du køber dem. Find ThreadCache.PremierPlusEmbroidery.com, og angiv
derefter webstedet som dit foretrukne websted, eller bogmærk det.

My Thread Ranges
Via vinduet My Thread Ranges i PREMIER+™ 2 Thread Cache kan du oprette og ændre din liste
over foretrukne trådsortimenter. My Thread Ranges bruges i dialogboksen Color Selection
(Farvevalg) til at gøre det nemmere for dig at vælge dine foretrukne trådsortimenter.
Vælg en producent på listen
Vælg en producent
trådsortiment
Vælg et sortiment i
My Thread Ranges
Klik for at tilføje det valgte trådsortiment til My Thread Ranges

Skift rækkefølgen af trådsortimenter i My Thread Ranges

Fjern et trådsortiment fra
My Thread Ranges

Flyt trådsortimenter op og ned på din liste over My Thread Ranges.
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My Thread Databases
Vælg de tråde, du ejer fra mange forskellige trådproducenter, og vis dem sammen i en
My Thread-database.
Vælg et trådsortiment
Vælg en My Thread-database
Tilføj, fjern eller omdøb den valgte
database
Importér eller eksporter
tråddefinitionerne fra
Søg efter en tråd i
den aktuelle database

Vis den valgte tråd

Skift præferencerne for spolestørrelse
Flyt tråden op eller ned
Opret, rediger, kopiér eller fjern
en tråd
Føj tråden til den valgte My Thread-database
Vælg en tråd efter nummer eller farve

My Thread Stock
Brug My Thread Stock-vinduet i PREMIER+™ 2 Thread Cache til at angive den mængde, du
har af hver tråd i den valgte My Thread Database, og til at udskrive listen eller uploade den
i skyen, så den er klar til at blive vist på Thread Cache-webstedet på din mobilenhed.
Vælg en My Thread-database
Upload den valgte database
Udskriv den valgte database
Sortér efter kolonneoverskrifter
Klik for at vælge en tråd
Control + klik for at redigere
spoler og noter

Gå tilbage til den oprindelige
rækkefølge
Skift antallet af spoler
til de valgte tråde
Rediger spoler og noter for de valgte tråde
Klik for at fremhæve en tråd med en stjerne

PREMIER+™ 2 Thread Cache Sådan bruger du PREMIER+™ 2 Thread Cache
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Udskrivning

6

Brug dialogboksen Print (Udskriv) til at vælge dine udskriftsindstillinger, og udskriv et
arbejdsark til broderiet. I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du udskrive en oversigt over
broderiet på en projektbaggrund eller foretage en inddeling i sektioner. I andre moduler
kan du udskrive et baggrundsbillede eller en oversigt over delte sektioner. De udskrevne
sider svarer til broderiets eksportindstillinger.
Sådan åbnes dialogboksen for udskrivning: I Windows® Explorer skal du højreklikke på et
broderi eller en gruppe markerede broderier og derefter vælge Print (Udskriv) i
genvejsmenuen; i PREMIER+™ 2 Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify og PREMIER+™ 2 Create
skal du klikke på File (Filer), Print (Udskriv) . I de fleste andre moduler skal du klikke på
File (Filer), Page Setup (Sideopsætning).
I PREMIER+™ 2 Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify og PREMIER+™ 2 Create skal du også bruge File (Filer),
Print to preview (Vis udskrift) og udskrive en oversigt, arbejdsark og/eller skabeloner til dit projekt. I de
fleste andre moduler skal du bruge File (Filer), Print Preview (Vis udskrift) for at se, hvordan udskrifterne vil
se ud.

Print
Vælg den printer og sidelayout i indstillingerne, og vælg en skalering, ramme måleenhed
og detaljer, der skal udskrives. Klik derefter på Print (Udskriv) for at udskrive broderiets
arbejdsark og/eller oversigten.

Udskriv arbejdsarkene
Vælg oplysninger
for oversigten
Arbejdsarkets indstillinger
Vælg skalering

Vælg oplysninger & gitter
Forhåndsvisning af
udskriften
Vælg måleenheder
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Velkommen til Premier+™ 2 Embroidery og 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.
Premier+™ 2 Embroidery er tilgængelig hvis du ejer Premier+™ 2 EMBROIDERY. Premier+™ 2 Embroidery
og Premier+™ 2 Embroidery Extra er tilgændelig hvis du ejer Premier+™ 2 EXTRA eller Premier+™ 2 ULTRA.

Med Premier+™ 2 Embroidery kan du justere dine broderier på computeren, før du syr
dem. Giv dine broderier dit eget personlige præg med ægte 3D i en rigtig
opspændingsramme, og gem oplysningerne i din projektfil. 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. Du kan vælge i et bibliotek med hundredvis af SuperDesigns, der har mange
forskellige stilmuligheder.
Du kan justere farverne efter din foretrukne trådproducents trådnuancer – ja, du kan
endda oprette dine egne tråde i Premier+™ 2 Thread Cache. Du kan også tilføje og gemme
farveeffekter som f.eks. Puffy Foam (mosgummi) eller Dual Threads (Dobbelttråde) eller
Dobbelt-, Wing-, Cutwork- og Filtenåle. Ved hjælp af funktionen ColorSort kan du
omsortere rækkefølgen af farver i et motiv for at nedsætte antallet af trådskift. Du kan
vælge flere motiver og justere dem, flytte dem, tilpasse deres størrelse og rotere dem som
en gruppe. Du kan klippe, kopiere eller sætte ind samt duplikere broderier mellem de
forskellige moduler i Premier+™ 2 Embroidery System.
Brug funktionen ’Encore’ til at gentage broderier i en cirkel, langs 8 forskellige slags linjer
og 28 forskellige figurer eller langs med rammekanten. Brug funktionen Endless (Endeløs)
til at lave uendelige broderier i alle slags opspændingsrammer.
Du kan tilføje bogstaver over flere linjer og selv vælge mellem 35 linjetyper og derefter
tilpasse bogstavernes størrelse og afstanden imellem dem. Du kan også bruge Guiden
ExpressMonogram. Ved hjælp af guiden QuickFont kan du oprette nye skrifttyper til
Premier+™ 2 Embroidery ud fra de fleste TrueType®- eller OpenType®-skrifttyper på din
computer. Du kan vælge maskinmotivsting individuelt eller som linjer og oprette nye
motiver eller dekorere eksisterende, eller du kan tilføje SuperDesigns. Du kan omgive
monogrammer, navne eller broderimotiver med rammer og udsmykninger eller en
automatisk bort med mulighed for applikationssyning og -stof. Du kan justere
stingtyperne og indstillingerne for de fleste skrifttyper og SuperDesigns.
Med Design Player (Motivafspiller)
kan du afspille alle dele af et broderi. Med Life View
(Virkelighedstro visning)
kan du få vist broderiet i et virkelighedstro perspektiv med de
ønskede eksportindstillinger. Med Save (Gem)
kan du gemme dit projekt med
broderisektioner og grupper adskilte og redigerbare (inkl. bogstaver, SuperDesigns og
rammer) i formatet multipart .vp4. Til sidst kan du med Export (Eksportér)
eksportere i
det ønskede format i overensstemmelse med de valgte indstillinger for at optimere til
syning.
Du kan oprette applikationskonturer til cutwork-nåle eller din ”cutter” via File (Filer),
Export Appliqué Pieces (Eksportér applikationsstykker), og du kan oprette placeringssting
til dekorationer, når du eksporterer. Eller du kan oprette krystaloverføringsskabeloner til
dekorationer via File (Filer), Export Decoration Template (Eksportér dekorationsskabelon).
Du kan dele billeder og videoer af dit projekt med dine venner på de populære sociale
medier (via Life View og Design Player).
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Dele af Software vinduet
Værktøjslinjen Hurtig adgang

Statuslinje

Faner på båndet Båndlinjen

Arbejdsområde

Titellinje

Designpanel

Titellinje
Titellinjen øverst i vinduet er fremhævet,
hvis Premier+™ 2 Embroidery er aktivt.
Værktøjslinjen Hurtig adgang indeholder ikoner for følgende hyppigt anvendte
funktioner: Insert (Indsæt), Save (Gem), Save As (Gem som), Export (Eksportér), Print
(Udskriv), Change Hoop (Skift ramme), Undo (Fortryd), Redo (Annuller fortryd), Life View
(Virkelighedstro visning) og Design Player (Motivafspiller).
Hvis mere end én forekomst af Premier+™ 2 Embroidery er åben, viser hvert åbent vindue
navnet på broderifilen.

Båndlinjen
Der er 13 faner på båndet i Premier+™ 2 Embroidery Extra: 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).
Du kan også få adgang til valgmulighederne på båndet ved at trykke på tasten Alt og derefter det bogstav,
der er fremhævet på fanen, efterfulgt af det bogstav, der er fremhævet på faneelementet, f.eks. Alt, H, R for
at skifte mellem skalering og resize. Du kan få adgang til visse funktioner ved at trykke på Ctrl-tasten og en
anden tast samtidig. Disse genveje vises i værktøjstippet for den pågældende funktion.

Brug fanen Home til at vælge, kopiere og gruppere motiver, ændre deres størrelse, justere
og rotere dem, skifte tråde med Color Tone (Farvetone), skifte ramme og vise broderier
med Life View (Virkelighedstro visning) og Design Player (Motivafspiller).
Brug fanen Wizards til at få adgang til guiderne. Disse er: Guiden Guiden
ExpressMonogram , Endless
wizard, Guiden ExpressDesign , guiden PhotoStitch
Wizard , Guiden Word Sculp Wizard
, Guiden Quilt Block Wizard
, Guiden Projectin-the-Hoop Wizard
, og Split Project Wizard
. Hvis du har Premier+™ 2 ULTRA, er
Family Tree Wizard
også tilgængelig. I Premier+™ 2 Embroidery er det kun Guiden
ExpressMonogram og guiden Endless, der er tilgængelige.
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På fanen Encore kan du gentage broderier langs 8 forskellige linjetyper, i en cirkel, rundt
om en af 28 forskellige figurer eller som bort, der følger rammen.
På fanen Letter (Bogstaver) kan du tilføje bogstaver med ensfarvede eller flerfarvede
skrifttyper, skrifttyper med mosgummi eller særlige farveeffekter og skrifttyper med
alternative alfabeter. Brug skrifttypegalleriet til visuelt at vælge en skrifttype fra
skrifttypekategorierne. Placér bogstaver i 35 forskellige linjetyper, hvoraf 31 af dem kan
bruges med tekst i flere linjer og 29 af dem kan bruges med individuelle bogstaver. Du kan
vælge størrelse, linjeformatering og justere stingtyper og indstillinger i de fleste
skrifttyper. Brug Font Manager til at lede efter fonte efter navn og størrelse og til at oprette
eller slette egne skrifttyper. Brug QuickFont Wizard
til at skabe nye skrifttyper til
Premier+™ 2 Embroidery fra de fleste TrueType® eller OpenType® fonte fra din computer,
og brug Import Font from Embroideries
til at oprette en skrifttype fra broderier af
bogstaver.
På fanen SuperDesign kan du tilføje SuperDesigns og justere deres størrelse og udseende.
Du kan bruge fanen Frame (Ramme) til at omgive et motiv med en af de mere end 700
smukke dekorative rammer og udsmykninger. Udsmykningerne kan placeres over, under
eller som et par.
På fanen Border kan du oprette en bort automatisk (valgfrit med applikationsstof og
placeringssting) eller individuelle dekorative motiver eller en motivunderstregning.
I Premier+™ 2 Embroidery Extra kan du bruge fanen Appliqué til at vise og justere
applikationsstykker. Applikationsstoffet vises under broderiet, som det kommer til at se
ud, når det bliver syet.
I Premier+™ 2 Embroidery Extra kan du bruge fanen Decoration til at dekorere den valgte
baggrund og broderiet med perler eller pailletter og hotfix-krystalperler eller nitter.
I Premier+™ 2 Embroidery Extra kan du bruge fanen Modify til at redigere og indsætte
sting eller vælge en stingblok til redigering. Skjul sting efter farve eller ved at bruge Draw
Range funktionerne, der hjælper med at vælge de ønskede sting. Klip og kopiér blokke af
sting eller hele broderier, og indsæt dem for at fastgøre dem til det sidst synlige sting.
Indsæt nye farveskrift og stopkommandoer med sytips, skift rækkefølge på farverne og
flet farveblokke.
Brug fanen View til at justere gitteret, måle et motiv, vise og oprette tøj, quilteblok og
stofbaggrunde med guiden Background Wizard
(kun Premier+™ 2 Embroidery Extra)
og til at skifte visningstilstand eller ramme.

Arbejdsområde
Arbejdsområdet er det område, hvor broderierne indlæses. Arbejdsområdet omfatter
området rundt om den valgte opspændingsramme. Det er her, du foretager ændringer af
et broderi. Stingområdet er det tilgængelige område inde i den valgte ramme.
Stingene tegnes i de valgte farver. Broderierne vises i enten 3D eller 2D. Baggrundsfarven
og strukturen kan ændres ved hjælp af Premier+™ 2 Configure
.
I Premier+™ 2 Embroidery Extra kan et stykke tøj, stof eller en quilteblok også vises i
baggrunden.
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I standard 3D-visning
vises den rigtige opspændingsramme
med blå hjørner, der viser stingområdet inde i rammen.
Baggrunden vises.
I realistisk 3D-visning
vises broderiet og baggrunden uden
markeringsbokse, gitter eller ramme.
I 2D-visning
er rammestørrelsen angivet med en blå
konturlinje med fede hjørner. Stingene tegnes kun som
ensfarvede sting, og sting, som skal sys med flerfarvede tråde,
tegnes kun med den første farve i tråddefinitionen. Baggrunden
vises ikke med struktur i 2D-visning.

Rammehjørne

Baggrundsgitter
Arbejdsområdet har et gitter, der kan slås til eller fra på fanen View, og hvor
gitterstørrelsen kan ændres. Ved at zoome ind og ud kan du få kvadraterne i gitteret til at
se større eller mindre ud. Gitterstørrelsen kan ændres fra 2 mm til 50 mm ved hjælp af
fanen View (Vis).

Designpanel
Til højre for arbejdsområdet finder du Design Panel (Designpanel). Brug Design Panel, hvis
du vil ændre farverne og tilføje eller redigere noterne og indstillingerne.

Design Information
Design Information (Motivoplysninger) viser målene (Height (Højde)
og Width
(Bredde) ), Stitch Count (Antal sting) og antallet af farver
i det aktive broderi.

Farvevalg
I området Color Select (Farvevalg) vises også rækkefølgen af farveblokkene på farvearket
og eventuelle noter, som broderiet indeholder. Klik på en farveblok for at skifte trådfarver
og for at tilføje trådeffekter. På fanen Modify (Rediger) (kun Premier+™ 2 Embroidery Extra)
skal du bruge farvearket til at vise eller skjule sting efter farveblok og flytte farveblokke
op
eller ned
og flette
dem. Du kan redigere eller tilføje oplysninger til noterne
og indstillingerne efter behov.
Color Select er tom, hvis der ikke er valgt noget broderi.

Clipboard Block (Udklipsholder)
I feltet Clipboard Block (Udklipsholder) vises det broderi, der kan indsættes i
arbejdsområdet.
Du skal klikke i udklipsholderen for at fjerne det aktuelle motiv i udklipsholderen.

Oversigtsvindue
Vinduet Overview (Oversigt) giver en lille oversigt over hele broderiets arbejdsområde.

Statuslinje
Q
Q
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Statuslinjen er placeret nederst i programvinduet. Set fra venstre viser statuslinjen
følgende:
Værktøjslinjen QuickLink.
Zoomværktøjerne og zoomlinjen.
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Vise broderier
Vis og juster gitteret
Mål en afstand

Fjern baggrunden
Vis Design Panel
Skift visningstilstand

Åbn og opret en baggrund
Flyt eller roter baggrunden

Vælg en anden ramme
Vis og nedton baggrunden

3D og 2D View
Brug View Mode (Visningstilstand) på fanen View (Visning) til at skifte mellem 3D View
(3D-visning)
, Realistic 3D (Realistisk 3D)
og 2D View (2D-visning)
for visning af
stingene. Brug 2D for at få vist de enkelte sting uden skygge. Brug standard 3D-visning for at
få vist, hvordan broderiet sys med tredimensionel skygge. Du kan bruge Realistic 3D til at få
vist broderier og baggrund i 3D uden markeringsbokse, gitter eller ramme.

3D-visning

Realistic 3D

2D-visning

Stingene vises automatisk i 2D, når du vælger fanen Modify (Rediger). Visse funktioner er ikke tilgængelige
i Realistic 3D.

Zoom-kommandoer
Der findes en række funktioner, som gør det nemmere at navigere rundt på broderierne,
bl.a. zoom-funktionerne og oversigtsvinduet. Rammen vises som standard i en sådan
størrelse, at den udfylder vinduet, ligesom hvis du bruger funktionen Zoom To Fit
(Tilpas til indhold) .
Klik og træk for at zoome ind på et område Klik for at zoome ud øjeblikkeligt
Klik for at zoome ind øjeblik
Tilpas til indhold
Vælg eller indtast procentvis zoom

100 % zoom
Træk for at zoome ind og ud

Du kan også ændre visningen af et broderi ved at bruge fanen Modify til at vælge de farver og sting, du vil
have vist.

Panoreringstilstand
Brug funktionen Pan (Panorering) til nemt at flytte rundt på skærmen. Panoreringsfunktionen er
aktiv, når du er zoomet ind på en del af skærmen, så rullepanelerne er synlige i højre side og nederst
i arbejdsområdet. Hold Shift-tasten ned, og klik og træk derefter. Panoreringsmarkøren vises. Klik
og træk, indtil markøren er i den ønskede del af skærmen.
PREMIER+™ 2 Embroidery Vise broderier
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Oversigtsvindue
Vinduet Overview (Oversigt) giver en lille oversigt over hele arbejdsområdet for det
aktuelt valgte broderivindue. Når du zoomer ind, vises en boks omkring det område, som
aktuelt er synligt i hovedvinduet. Klik på boksen, og træk i den for at flytte den til en anden
del af vinduet.

Vis gitter
Med funktionen Show Grid (Vis gitter)
kan du slå gittervisning til og fra. Du kan bruge
gitteret som hjælp, når du skal rette sting og broderier ind efter hinanden. Gitterstørrelsen
kan indstilles til mellem 2 og 50 mm.

Gitter aktiveret

Gitter deaktiveret

Krydset i gitterets centrum markerer broderiets centrum. Krydset bliver større, når du zoomer mere ind.
Hvis du placerer pilemarkøren over boksen uden at klikke, vises de alternative enheder og område.

Get Length and Background
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.
Brug skyderen til funktionen Background for at få vist eller nedtone
baggrunden for tøjet, quilten eller stoffet.

Background On (Baggrund til)
viser billedet i baggrunden.

Klik og træk på skyderen for at
nedtone farverne på
baggrundsbilledet.

Baggrunde kan kun vælges i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
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Background Off (Baggrund fra)
skjuler billedet.

Brug funktionen Move and Rotate Background (Flyt og roter baggrund)
baggrunden for tøjet, quilten eller stoffet.

for at flytte

Baggrundsværktøjerne er kun tilgængelige, når en baggrund er valgt i Background Wizard.

Brug Remove Background (Fjern baggrund)
til at fjerne tøjet, quilteblokken eller
stofbaggrunden, som du har placeret bag dine broderier.

Design Panel
Brug Design Panel (Motivpanel) til at skifte farver, vise og ændre noterne og
indstillingerne og til at få vist vinduet Clipboard (Udklipsholder) og Overview (Oversigt).
For at åbne Design Panel (Motivpanel) skal du klikke på Show Design Panel (Vis
motivpanel) på fanen View (Vis).
Målene (Height (Højde)
og Width (Bredde) ), Stitch Count (Antal sting) og antallet
af farver
for det aktive broderi vises. På motivpanelet vises også rækkefølgen af
farveblokkene på farvearket og eventuelle noter og indstillinger, som broderiet indeholder.
Oplysninger om bogstaver, monogrammer, motiver, SuperDesigns, rammer og borter placeres automatisk
i indstillingerne.

Dobbeltklik på en farveblok for at ændre trådfarverne (eller vælg blokken, og klik på
Change Color (Farveskift)
). På fanen Modify (Rediger) i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra
kan du desuden bruge farvearket til at vise eller skjule sting efter farveblok samt flytte og
kombinere farveblokke.

Design Player

Kontrollér
afspilningen
med skyderen

Hop til første sting
Tilbagespoling

Start eller indsæt
pause i afspilninge
Motivoplysninger

Q
Q
Q

Hop til sidste sting
Afspil ved det dobbelte
af den aktuelle hastighed
Del et billede eller en video
online

Brug Design Player (Motivafspiller) til at afspille stingene i broderiet på samme måde, som
hvis de sys ud fra et eksporteret broderi.
Alle beskeder, der følger en Stopkommando, vises.
Applikationsstof vises (hvis det er en applikation), men baggrundsstoffer vises ikke.
Dekorationer vises efter deres placeringssting.
Hvis et broderi indeholder en filtenål, vises projektet ”vendt om” på den måde, som det
rent faktisk ville blive syet.
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Brug Share (Del)
, hvis du vil gemme eller dele et billede eller en video af dit motiv på
dit foretrukne sociale medie. Du kan dele på Facebook®
, Flickr®
, Twitter®
og
YouTube®
.

Life View

Q

Q

Brug Life View (Virkelighedstro visning)
til at få vist, hvordan et broderi, der
eksporteres fra projektet, ser ud i 3D med et naturtro perspektiv. Du kan altid bruge Life
View , når du gerne vil se motivet uden gitter, markerede sting eller viste markører, og når
du gerne vil se effekten af selvlysende eller lysreflekterende tråde.
Baggrundstøj, -quilteblok eller -stof vises sammen med applikationsstoffet, hvis dette
anvendes.
Dekorationer vises, men ikke deres placeringssting.

Skift 3D-visningsvinklen
Flyt rundt i vinduet
Zoom ind og ud
Effekter med lys og mørke
Reset
Animer eksempelvisningen
Del et billede eller en video
online
Motivoplysninger

Brug positionsskyderen
til at gå til en anden del i vinduet Life
View. Brug rotationsskyderen
til at få vist stingene i broderiet i
3D. Brug Glow in the Dark (lys i mørke)
for at få vist effekten af
selvlysende tråde. Eksempelvisningen bliver mørkere for at
simulere dæmpet belysning, og de selvlysende tråde vises i deres
selvlysende farver. Brug Solar Reactive (Lysreflekterende)
for at
få vist effekten af fotokromiske tråde.
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Farveskift
Trådfarver

Thread colors (trådfarver) vises på farvearket på Design Panel i den rækkefølge, de bruges
i. Hvis der anvendes trådeffekter eller specialnåle sammen med en trådfarve, er disse også
angivet. En gruppe sting, der bruger en bestemt trådfarve, kaldes en farveblok. Farvearket
kan bruges til at skifte trådfarver og til at tilføje trådeffekter. Du kan bruge en hvilken som
helst farve fra standardtrådsortimenterne og et ubegrænset antal trådsortimenter i
MyThread ranges.
Hold markøren hen over en
trådfarve for at få vist navnet
Vis eller skjul en farve
Klik på en farve for at vælge den
Symbol for trådeffekt
Skift den valgte farve
Flyt farven ned i stingrækkefølgen

Sammenlæg med farven
ovenfor
Flyt farven op i stingrækkefølgen

Funktionerne Display (Vis) eller Hide (Skjul), Move color (Flyt farve) og Merge color (Flet farve) er kun
tilgængelige på fanen Modify i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Dobbeltklik på et trådeksempel for at åbne dialogboksen Color Selection og vælge en anden
trådfarve. Eller du kan vælge tråden og klikke på ikonet Change Color . Når du har åbnet
fanen Modify, skal du markere et afkrydsningsfelt for at vise eller skjule en farveblok.

Ændring af en eksisterende trådfarve
Når du vælger en ny trådfarve, viser farvebladet ændringen, og arbejdsområdet viser
stingblokken i den nye farve.

Vis valgte trådsortimenter
Vælg et trådsortiment
Søg efter et trådnummer
Vælg et tema for hurtigfarver
Klik på en hurtigfarve for
at vælge en matchende
trådfarve
Klik på en trådfarve
for at vælge en tråd

Skumdybde
Dobbeltnål
stingstørrelse
og farve
Anden trådfarve
Wingnål
Filtenål

Vis trådoplysningerne

Cutwork-nål
vinkel

Brug effektområdet til at få vist, hvordan resultatet ser ud, når man bruger trådeffekter
eller specialnåle.
Puffy Foam
(fyldigt skum)

Viser syningens effekt over broderiskum
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Dual Thread
(dobbelttråd)

Viser effekten af at bruge to tråde i én nål

Twin Needle
(dobbeltnål)

Viser effekten af at bruge en dobbeltnål Det anbefales at bruge naturlig
rammeretning

Wing Needle
(wingnål)

Viser effekten af at bruge en wingnål til hulsøms- eller heirloom-motiver

Felting Needle
(filtenål)

Viser effekten af at bruge en filtenål på karteflor. Når du eksporterer et
broderi med filtenålseffekt, er indstillingen ”Flip design for felting or reverse
embroidery” (Spejlvend motiv for filtning eller omvendt broderi) valgt i
dialogboksen Export (Eksport).

Cutwork Needle Vælg en cutwork-nål med en af fire vinkler
(cutwork nål)
Kun én trådeffekt kan bruges på en tråd. På fanen Modify i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra vises de fleste
trådeffekter ikke i det aktive undermotiv, da det kan være vanskeligt at redigere stingene. De vises i Design
Player

og Life View

ud over de øvrige faner.

ColorSort
Brug funktionen ColorSort (Farvesortering)
til at reducere de markerede broderier eller
den markerede gruppe til det mindst mulige antal farveblokke. Det endelige antal
farveblokke, der genereres i farvesorteringsprocessen, kan variere, afhængigt af om der er
overlapning mellem områderne.
Det anbefales normalt at bruge indstillingen ColorSort i Export (Eksport)
der er optimeret til syning.

, når du opretter en broderifil,

Color Tone
Brug Color Tone (Farvetone)
eller gruppen.

til at ændre trådfarverne i det/de markerede broderier

Vis originale farver

Forhåndsvisning af
de ændrede farver

Zoom ind på motivet

Juster lys/mørke

Optimer lys/farve
balance

Skift farve kontrast

Udskift trådsortimentet

Quick Colors
Brug Quick Colors-paletten til at vælge den farve i det aktuelle
sortiment, der bedst matcher den farve, du vælger. Brug en af
temapaletterne: Standard, Spring (Forår), Summer (Sommer),
Fall (Efterår), Winter (Vinter), eller opret din egen palet.
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Rediger et grupperet motiv enkeltvis
Vis, hvordan broderiet bliver syet
Arranger motiver og tilpas deres størrelse
Gruppér og opdel grupper af motiver

Gå igennem åbne motiver
Vælg nogle eller alle motiver
Tilpas størrelsen på eller skaler et motiv
Klip, kopiér, indsæt eller slet valgte motiver
Flet motiver og skift farver

Vælg en ramme

På alle faner undtagen fanen Modify
Håndtag til lodret spejlvending
(Rediger) vises det aktuelt markerede
broderi omgivet af en markeringsboks.
Størrelseshåndtag
Markeringsboksen er forsynet med
firkantede størrelseshåndtag i hjørnerne,
Håndtag til
trekantede spejlvendingshåndtag
Rotationshåndtag
vandret
foroven og til venstre og et cirkelformet
spejlvending
rotationshåndtag til højre.
Hvis en markeringsboks har runde håndtag i
hjørnerne, er en del af den uden for den valgte
ramme. Flyt den ind i rammen, eller rediger
rammens størrelse.

Q
Q
Q

Rotationspunkt

Håndtagene er blå, hvis tilpasningstilstanden er aktiveret (tætheden bevares, når
størrelsen tilpasses), og hvide i skaleringstilstanden (stingantallet bevares, når størrelsen
tilpasses). De er grønne ved bogstaver, SuperDesigns (superdesigns), Frames (rammer) og
Flourishes (udsmykninger) og lysegrønne ved Monograms (monogrammer).
Hvis der ikke er markeret et motiv, er der ingen markeringsboks, og farvearket vil være
tomt.
Du kan markere et broderi med en af følgende fremgangsmåder:
Klik på et broderi.
Tryk på Tab-tasten for skiftevis at markere et broderi.
Klik på Next Design (Næste motiv)
eller Previous Design (Forrige motiv)
(Home fanen).
Når du laver en markering, er det kun broderier, der er fuldstændigt omsluttet af markeringslinjen (boks,
frihåndspunkt eller frihåndsstreg), som medtages i markeringen.
Når broderierne er blevet kombineret, udgør de tilsammen ét broderi, så det vil herefter ikke være muligt at
markere de individuelle dele på denne måde. Brug Group (Gruppér)
til at holde flere broderier,
bogstaver og SuperDesigns sammen, samtidig med at muligheden for at redigere dem individuelt bevares.
Hvis du vil markere elementer inde i en gruppe, skal du bruge Restrict Group (Begræns gruppe)
.
En alternativ mulighed i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra er at bruge fanen Modify (Rediger), hvor du kan
markere og justere den ønskede broderidel. Individuelle sting og blokke kan altid justeres på fanen Modify
(Rediger).
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Genvejsmenuen og individuelle motiver
Brug genvejsmenuen til at få adgang til
redigeringsfunktioner til individuelle motiver som f.eks.
størrelse og rotation. Højreklik på motivet, og vælg den
ønskede funktion i genvejsmenuen.
Via genvejsmenuen kan du også ændre egenskaberne for
stingtyperne i bogstaver, rammer og SuperDesigns, eller
du kan fiksere dem som sting.
Juster applikationsstoffet og marginen til bogstaver,
rammer og SuperDesigns samt dekorationer til et broderi
også selvom du ikke har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Hvis du vil justere egenskaberne for et individuelt motiv i
en gruppe, skal du klikke på Restrict Groups (Begræns grupper) på fanen Home (Startside)
eller genvejsmenuen og derefter vælge det nskede element.

Funktioner til markering af flere broderier
Du kan bruge funktionerne til markering af flere broderier til at vælge mere end ét broderi
ad gangen. Hold Ctrl-tasten nede, og klik på de ønskede broderier. Der anbringes en
markeringsboks rundt om hvert af de markerede broderier. En alternativ mulighed er at
bruge et af værktøjerne til markering af flere broderier med funktionen Box Select (Markér
med boks)
eller at vælge alle broderier med funktionen Select All (Markér alt)
.
Markeringsområdet skal omfatte hele broderiet, ellers bliver det ikke markeret.
Størrelseshåndtag til markering

Stiplet omrids til en markering

Rotationshåndtag til markering
Hvide håndtag til broderi

Grønne håndtag til bogstaver

De markerede motiver er omgivet af en markeringsboks med et stiplet omrids samt
orange håndtag. De nedtonede omrids af markeringsboksene for de inkluderede
broderier og andre motiver kan ses inden for den større markering. Bogstaver, rammer,
SuperDesigns og Decoration SuperDesigns beholder deres grønne håndtag, mens
monogrammer beholder deres lysegrønne håndtag.
Hvis du klikker uden for markeringsboksen, separeres motiverne. Brug Undo (Fortryd)
, eller markér
dem igen for at genskabe markeringen af flere. For at holde de markerede broderier sammen, efter at du
har gemt, skal du bruge Group (Gruppér).

Markeringsfunktioner
Brug Select All (Markér alt)
38

til at markere alle broderierne i arbejdsområdet.
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Med værktøjet Select All vælges broderier, som er uden for den valgte opspændingsramme.

Brug markeringsværktøjet Box Select (Markér med boks)
til at markere broderier i et
rektangulært område. Klik på det område, du vil markere, og træk boksen rundt om det.
Brug markeringsværktøjet Freehand Select (Markér med frihånd)
til at markere en blok
med broderier inden for et område med en hvilken som helst figur. Klik med musen, og
træk for at tegne en stiplet kontur rundt om de ønskede motiver. Når du slipper
museknappen, lukkes området automatisk.
Brug markeringsværktøjet Freehand Point Select (Markér med frihåndspunkter)
til at
markere en broderiblok inden for et område i en figur, der består af punkter. Med denne
funktion kan du klikke på en række punkter med musen og tegne et stiplet omrids af lige
eller buede streger rundt om de broderier, du vil markere.
Brug funktionen Select None (Markér ingen)
til at fjerne markeringen af alle broderier i
arbejdsområdet, inklusive dem, der befinder sig uden for rammen.
Brug funktionen Replace Selection (Udskift markerede)
til at udskifte de aktuelt
markerede broderier med en ny markering. Brug funktionen Add to Selection (Føj til
markerede)
til at føje en ny markering til de aktuelt markerede broderier. Brug
funktionen Remove from Selection (Fjern fra markerede)
til at fjerne en ny markering
fra de aktuelt markerede broderier.

Gruppér
Brug Group (Gruppér)
til at lave en mere permanent gruppe med alle de aktuelt
markerede motiver. Gruppér motiverne permanent eller lav en midlertidig gruppe, mens
du flytter eller redigerer dem. Hvert enkelt motiv i gruppen placeres efter tur efter det
motiv, der er det første i rækkefølgen til at blive syet (tættest på bagsiden af projektet).
Rediger en gruppe på samme måde som ved en markering. Du kan flytte, størrelsestilpasse eller skalere det
proportionalt, eller du kan rotere det.
Når et motiv med mange undermotiver indlæses med Insert (Indsæt)
, grupperes alle sektioner
sammen og er dermed klar til flytning, størrelsestilpasning osv. Hvis du bruger Open (Åbn), matches de
originale grupper nøjagtigt.
Størrelseshåndtag til gruppe

Fuldt optrukken linje
til en gruppe

Rotationshåndtag til gruppe

Hvide håndtag til broderi

Grønne håndtag til bogstaver

De grupperede broderier er omgivet af en markeringsboks med et stiplet omrids samt
orange håndtag. De nedtonede omrids af markeringsboksene og håndtag for de
inkluderede broderier og andre motiver kan ses inden for den større markering.
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Hele gruppen kan flyttes, størrelsestilpasses eller skaleres proportionalt eller roteres. Når
en gruppe forstørres eller formindskes, størrelsestilpasses eller skaleres hvert enkelt
element i overensstemmelse med elementets tilstand. Stingantallet og trådfarverne for
hele markeringen kan ses på Design Panel (Motivpanel), og bredden og højden på
markeringsboksen vises.
Hvis du klikker uden for markeringsboksen og derefter klikker på et af motiverne i gruppen, bliver
motiverne ved med at være grupperet.

Opdel gruppe
Brug Ungroup (Opdel gruppe)
udgør den.

til at opdele den aktuelt valgte gruppe i de motiver, der

Funktionen Ungroup (Opdel gruppe) kan kun anvendes, når der er markeret en gruppe.

Begræns grupper
Use Restrict Groups (Begræns grupper)
på fanen Home (Startside) eller i
genvejsmenuen for at markere og redigere individuelle motiver i en gruppe. Det første
motiv i gruppen er allerede markeret, når Restrict Groups vælges. Klik på det ønskede
broderi, brug tab-tasten eller Next Design (Næste motiv)
og Previous Design (Forrige
motiv)
til at markere.
Motiverne bliver ved med at være grupperet, men de kan flyttes, roteres, spejlvendes og størrelsestilpasses
eller skaleres individuelt.

Julehilsner: Multiple Select (Markér flere) og Group Designs
(Gruppér motiver)
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Klik på Change Hoop (Skift ramme)
. Gå til Universal under Hoop Group
(Rammegruppe), indstil Hoop Size (Rammestørrelse) til 260 mm x 200 mm –
Universal Large Hoop 3, og vælg retningen Rotated (Roteret). Klik på OK.
Klik på File (Filer), New (Ny)
for at åbne et nyt vindue.
Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert
(Indsæt)
.
Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2
\Holidays, og indlæs broderiet ”Gifts & Candy Canes”.
Dette er et broderi; det har hvide håndtag, der viser, at det er i tilstanden Scale (Skaler) og ikke Resize
(Tilpasning af størrelse).
Flyt broderiet til højre side af rammen.
Klik på fanen SuperDesign, og vælg Christmas Tree 1 SuperDesign i kategorien
Holidays.
Indstil størrelsen på det valgte SuperDesign til 90 mm, og klik derefter på Apply
(Anvend)
.
Det valgte SuperDesign har grønne håndtag.
Flyt dit SuperDesign med juletræ til venstre i rammen lidt over broderiet med
gaverne.
Klik på fanen Letter (Bogstaver), og indtast ordene ”Merry Christmas” i boksen
Letters.
På rullelisten med skrifttyper skal du vælge skrifttypen Ivy 2C 15-60 mm i
kategorien Floral (Blomster). Sørg for, at Lettering Shape (tekstform) er Horizontal Block (vandret blok)
og at Size (størrelsen) er sat til 15 mm.
Klik på Apply (Anvend)
, og flyt bogstaverne ned i bunden af skærmbilledet, i midten.
Bogstaverne har grønne håndtag. Du kan finde flere oplysninger om bogstaver i ”Oprette Tekst” på side 49.
Klik på fanen Frame (Ramme).
I rullemenuen Frames (Rammer) skal du vælge banner 3 i kategorien Banners 2.
Sørg for, at Group (Gruppér) er markeret i Frame Surround (Omgivende ramme).
Banneret og bogstaverne placeres som en grupper.
Sørg for, at bogstaverne Merry Christmas er markeret, og klik derefter på Apply (Anvend)
.
Banneret placeres rundt om bogstaverne.
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Klik på fanen Decoration (Dekoration) (tilgængelig, hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra), og
klik derefter på Decoration SuperDesign (SuperDesign med dekoration)
. (I PREMIER+™ 2
Embroidery, indlæs en SuperDesign stjerne og gå til trin 20.)
Gå til mappen DecorationDesigns\Miscellaneous, vælg motivet Cross 2, og klik på Open (Åbn) for at
indlæse det i arbejdsområdet. Luk dialogboksen File Viewer (Filviser).
Højreklik på dekorationsmotivet, og vælg Pearl Sequin Cup 4.0 mm i genvejsmenuen.
Gå til Quick Colors (Hurtige farver), indstil pailletfarven til hvid, og klik derefter på OK.
Placer dit Decoration SuperDesign øverst i midten, så det ligner en stjerne. Det har også grønne
håndtag.
Du kan finde flere oplysninger om Decoration SuperDesigns under ”Decoration SuperDesign” på side 18.
Tryk på Tab-tasten for at se hvert enkelt motiv på
skift. Hvert enkelt af dem er i en markering eller
gruppe med en fuldt optrukken linje og orange,
grønne eller hvide håndtag.
Klik på fanen Home (Hjem).
Brug Box Select (Markér med boks)
til at markere
alle motiverne. Markeringsboksen til de markerede
motiver har en stiplet linje og orange håndtag.
Motiverne kan flyttes som en enhed.
Klik uden for rammen. Motiverne er adskilt igen.
Bemærk, at ikonerne Group (Gruppér)
og
Ungroup (Opdel gruppe)
ikke er tilgængelige på
båndet.
Brug Select All (Markér alt)
for at markere
motiverne igen. Nu er ikonet Group tilgængeligt.
Klik på Group
. Markeringsboksen til gruppen har et fuldt optrukket omrids.
De nedtonede omrids og håndtag til motiverne i gruppen kan stadig ses
Klik uden for gruppen. Ingen af motiverne er valgt.
Klik på juletræet. Hele gruppen er igen markeret, og ikonet Ungroup (Opdel gruppe)
er tilgængeligt.
Grupper er permanente, indtil de opdeles med Ungroup.
Klik på Restrict Groups (Begræns grupper)
. Ikonet Restrict Groups fremhæves.
Du kan nu markere og redigere motiverne i gruppen individuelt.
Klik på Restrict Groups
igen. Gruppen er nu en enkelt enhed, og ikonet Restrict Groups er ikke
længere fremhævet.
Klik på Ungroup
. De motiver, der indgik i gruppen, danner nu en markering.
Klik og træk for at flytte de markerede motiver. De flyttes som en enhed.
Mens blokken stadig er markeret, kan du fortryde virkningen af Ungroup (Opdel gruppe) ved at bruge
enten Group eller Undo (Fortryd).
Klik uden for markeringsboksen. Motiverne er nu adskilt.
Brug Ungroup, hvis du vil lave større ændringer i en gruppe, eller hvis du vil bruge motiverne i gruppen hver
for sig.

Flyt
Move the selected embroidery(ies), group or selected block of stitches using
click and drag. Flyt markøren hen over markeringsboksen, så den skifter til en
firdobbelt pil
. Klik et vilkårligt sted i markeringsboksen, og træk den til
den ønskede position.
Når en blok flyttes på fanen Modify (Rediger), strækkes de sting, der fører til
eller fra blokken, så de kommer til at passe til den nye placering af de sting,
der er flyttet i blokken.
Hvis du ved et uheld kommer til at flytte rotationspunktet, skal du blot klikke og trække
inde i markeringsboksen igen.

Det/de valgte broderier, eller den valgte gruppe eller stingblok, kan placeres helt præcist
på det ønskede sted ved at skubbe med små ryk. Brug piletasterne på tastaturet til at
skubbe broderiet eller blokken på plads.
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Når der er markeret mere end ét broderi, flyttes alle de markerede broderier. Hvis en gruppe er markeret,
flyttes hele gruppen, medmindre Restrict Group er aktiveret.

Du kan også placere broderier automatisk med funktionerne Move into Hoop (Flyt ind i
ramme), Center in Hoop (Centrer i ramme) og justeringsværktøjerne. Se "Opstilling på
Linje" på side 43.

Resize ogSkalér
Brug Resize (Tilpas)
til at skifte mellem tilpasning af størrelsen og skalering af det/de
markerede broderier eller den markerede stingblok. Brug Resize (Tilpas), hvis du vil ændre
broderiets størrelse og samtidig bibeholde en konstant tæthed. Brug Scale (Skaler), hvis
du vil ændre broderiets størrelse og bibeholde et konstant stingantal. Håndtagene på
markeringsboksen omkring det markerede broderi viser, hvornår tilpasning eller skalering
er valgt.

Blå håndtag til tilpasning af størrelsen

Hvide håndtag til skalering

Håndtagene er blå, hvis tilpasningstilstanden er aktiveret (tætheden bevares, når
størrelsen tilpasses), og de er hvide i skaleringstilstanden (stingantallet bevares, når
størrelsen tilpasses).
Nyoprettede eller indsatte ikke-.vp4-motiver er fra starten i skaleringstilstand (hvide håndtag).

Flyt markøren hen over et af de firkantede hjørnehåndtag , så den skifter til en diagonal
dobbeltpil . Klik på et af håndtagene, og træk i det for at tilpasse størrelsen eller skalere.
Hold Ctrl nede, når du klikker, og træk for at tilpasse eller skalere proportionalt. Hold Shift nede for at
ændre størrelsen eller skalere fra midten. Hvis du tilpasser størrelsen på et monogram, der er oprettet med
Guiden ExpressMonogram, fikseres det som sting.
Når en dekorationslinje eller -figur forstørres, stiger antallet af dekorationer. Antallet falder, når linjen eller
figuren gøres mindre. Dekorationer, der er placeret enkeltvis, ændrer ikke antal.

På motivpanelet viser boksene Height (Højde)
størrelse, når du slipper museknappen.

og Width (Bredde)

broderiets nye

Rotation
Du kan rotere det markerede broderi eller den markerede stingblok i alle vinkler enten frit
ved hjælp af musen, ved at indtaste en bestemt vinkel i Modify Design (rediger motiv)
eller ved at rotere markeringen i trin af 45 grader
.

Fri Rotation
Flyt markøren hen over rotationshåndtaget
,
så den skifter til en rotationsmarkør . Klik på
rotationshåndtaget, og træk i det for frit at rotere
broderiet i en hvilken som helst vinkel. Efter behov kan
du flytte rotationspunktet
, før du roterer broderiet.
Markeringsboksen rundt om broderiet og
broderikonturen roteres omkring rotationspunktet.
42
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Rotationshåndtag

Rotationspunkt

Rotér 45 grader
Brug Rotate 45 (Roter 45)
, hvis du vil rotere det/de markerede broderier eller den/de
markerede grupper i trin af 45 grader. Efter behov kan du også flytte rotationspunktet ,
før du roterer.

Rediger motiv
Brug Modify Design (Rediger motiv)
til at åbne
dialogboksen Modify Design, hvor du kan vise og ændre
størrelsen på og rotationen af det/de aktuelt valgte
broderier eller den valgte gruppe.
Brug dialogboksen Modify Design til at vise og ændre
størrelsen på og rotationen af det/de aktuelt valgte
broderier eller den valgte gruppe.
Når du tilpasser størrelsen eller roterer, er udgangspunktet de
oprindelige indstillinger.
Motiver med flere markeringer eller grupper (vist med orange håndtag)
skaleres eller tilpasses altid proportionalt. Hvis du tilpasser størrelsen på
et monogram, der er oprettet med Guiden ExpressMonogram, fikseres
det som sting.
Når en dekorationslinje eller -figur forstørres, stiger antallet af
dekorationer.

Lodret og vandret spejlvending
Spejlvend det markerede broderi eller den markerede
stingblok lodret eller vandret ved hjælp af
spejlvendingshåndtagene på markeringsboksen.

Håndtag til lodret spejlvending

Der er ingen spejlvendingshåndtag til flere markeringer eller
grupper. Efter behov kan du spejlvende med funktionen Combine
(Kombiner). Der er ingen spejlvendingshåndtag til monogrammer. Håndtag til vandret
Efter behov kan du fiksere det som et broderi og derefter
spejlvending
spejlvende det.

Flyt markøren hen over håndtaget til vandret
spejlvending
, så den skifter til en vandret
dobbeltpil
. Klik på håndtaget til vandret
spejlvending for at spejlvende broderiet eller den markerede blok vandret. Flyt markøren
hen over håndtaget til lodret spejlvending
, så den skifter til en lodret dobbeltpil
.
Klik på håndtaget til lodret spejlvending for at spejlvende broderiet eller den markerede
blok lodret.

Opstilling på Linje
Justeringsfunktionerne findes på rullelisten Alignment (Justering)
.
Brug Center In Hoop (Centrer i ramme)
til at flytte det/de markerede broderier eller
den markerede gruppe til midten af rammen. Brug Restrict Groups (Begræns grupper) til
at flytte individuelle broderier i en gruppe til midten.
Du kan bruge værktøjet Move Into Hoop (Flyt ind i ramme)
til at flytte de markerede
broderier og grupper ind i det nærmeste område i rammen.
Det er kun de markerede broderier, som er uden for rammen, som flyttes.

Justeringsværktøjerne gør det muligt at justere broderierne og grupperne præcist.
Justeringsværktøjerne er kun tilgængelige, når mere end ét broderi eller mere end én gruppe er markeret.
Se "Funktioner til markering af flere broderier" på side 38.
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Vandret justering
Venstrejusteret

Juster centreret
(centrer vandret)

Højrejusteret

Distribute Horizontall
y
(Fordel vandret)

Juster alle markerede
broderier, så venstre
kant af motivet er
længst til venstre.

Centrer alle de
markerede broderier
på den vandrette led i
forhold til hinanden.

Juster alle markerede
broderier, så højre kant
af motivet er længst til
højre.

Juster alle markerede
broderier, så de
fordeles med ens
afstand vandret.

Juster øverst

Align Middle (Juster
midtpå)
(centrer
lodret)

Juster nederst

Distribute Vertically
(Fordel lodret)

Juster alle de
markerede broderier i
forhold til øverste kant
på det motiv, der er
placeret højest oppe.

Centrer alle de
markerede broderier
på den lodrette led i
forhold til hinanden.

Juster alle de markerede
broderier i forhold til
nederste kant på det
motiv, der er placeret
længst nede.

Juster alle markerede
broderier, så de
fordeles med ens
afstand lodret.

Lodret justering

Kommandoerne for Layout Order (Layoutrækkefølge) på fanen Home (Startside): Move
Forwards (Flyt fremad) , Move Backwards (Flyt bagud) , Move to Front (Flyt forrest)
og Move to Back (Flyt bagerst)
anvendes til at flytte broderier og grupper inden for
motivet. De broderier, der er ”bagerst” i motivet, sys først.

Undo og Redo
Brug Undo (Fortryd)
, hvis du vil fortryde den seneste handling. Klik på Redo (Annuller
fortryd), hvis du ikke er tilfreds med resultatet.
Når du klikker på Undo, mens du arbejder på fanen Modify (Rediger), vises alle stingene i det broderi, der
redigeres, og den markerede blok fravælges.

Med
kan du annullere den seneste handling, som blev fortrudt med Undo. Klik på
Undo, hvis du ikke er tilfreds med resultatet.
Trin, der udføres med Undo (Fortryd)
New (Ny)

og Redo (Annuller Fortryd)

, mistes kun, når du klikker på

.

Kombinér og fiksér som sting
Funktionerne for Combine (Kombiner) er nyttige, hvis du er sikker på, at du aldrig skal
justere undermotiver igen, eller hvis du vil gøre det muligt at spejlvende en markering
eller en gruppe af broderier. Ellers anbefales det normalt at bruge indstillingerne for
Combine, når du via Export (Eksportér)
eksporterer dit projekt.
Brug Combine All (Kombiner alle) , hvis du vil flette alle broderier i arbejdsområdet til et
enkelt broderi og fiksere bogstaver, SuperDesigns og rammer som sting. Brug Combine
Selected (Kombiner det markerede) til at flette de markerede broderier til et enkelt
broderi og fiksere bogstaver, SuperDesigns og rammer som sting.
Brug Fix as Stitches (Fiksér som sting)
til at fiksere det/de markerede undermotiver
som et broderi. Bogstaver, SuperDesigns, rammer og monogrammer fikseres automatisk
som et broderi, hvis du justerer dem på fanen Modify (Rediger) i PREMIER+™ 2 Embroidery
Extra. Du får en advarsel på skærmen.
Sommetider vil du måske gerne fiksere motiver, f.eks. for at spejlvende bogstaver over linjer, en markering
eller gruppe eller for at tilpasse størrelsen eller skalere motivet uden konstante egenskaber. Dette kan også
være nyttigt, hvis du gerne vil justere applikationsstoffets rotation i et SuperDesign.
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Encore
Brug fanen Encore til at placere gentagne kopier af broderier på en linje, i en cirkel eller en
figur eller rundt om kanten på rammen.
Vælg et antal gentagelser eller marginen og mellemrummet og antallet af anvendte
broderier. Indstil positionen til standard eller spejlvendt. Klik på Preview (Eksempel)
for
at få vist Encore og på Apply (Anvend)
for at placere det gentagne broderi i
arbejdsområdet i overensstemmelse med de valgte indstillinger for Finalizing (Afslutning).
Vælg en linjetype

Vælg en figur Indstil den indvendige rammemargin Optimer Encore

Indikator for layout Indstil mellemrummet eller antal kopier Vis eksempel på Encore
Vælg en position: Standard eller spejlvendt
Annuller Encore
Vælg en Encore-type: cirkel, figur, linje eller ramme
Opret et gentaget broderi
Du kan bruge et hvilket som helst antal broderier med en linje eller en cirkel, men kun et eller to broderier
med en figur eller en opspændingsramme. Hvis du vil bruge flere broderier, kan du gruppere dem med
funktionen Gruppér
, før du vælger Encore.
Med funktionerne Line (Linje) og Circle (Cirkel) kan du vælge et antal gentagelser. For Shape (Figur) og
Hoop (Ramme) indstilles antal gentagelser efter størrelsen på broderiet samt indstillingerne for Gap
(Mellemrum) og Margin.

Gentag et broderi med Encore
1
2
3

4
5

6

7
8

Placer et lille broderi i arbejdsområdet, og markér det.
Klik på fanen Encore.
Vælg en Encore-type (cirkel , linje , figur
eller
ramme ) samt Position (standard
eller
spejlvendt ) og eventuelle andre indstillinger for den
pågældende Encore-type.
Et eksempelbillede viser det valgte layout.
Indstil antal gentagelser eller mellemrummet.
Klik på Preview (Eksempel) for at få vist de gentagne
motiver i arbejdsområdet.
Når du er i tilstanden Preview, er det ikke muligt at vælge
andre funktioner på værktøjslinjen Quick Access (Hurtig
adgang). Hvis du klikker på en anden fane, annulleres Encore.
Juster Encore-linjen eller figuren i arbejdsområdet.
Alternativt kan du justere indstillingerne på fanen Encore
og derefter klikke på Preview
igen.
Træk inden i Encore figuren for at ændre størrelsen, træk i håndtaget for at omforme, dvs. ændre et cirkel til
en ellipse.
Efter behov kan du vælge Group (Gruppér) og (hvis motiverne overlapper) Arrange Similar (Arranger
tilsvarende).
Klik på Apply (Anvend)
for at placere de gentagne motiver som et broderi med de valgte
afslutningsindstillinger.
I funktionen Encore gentages motiverne i den rækkefølge, de skal sys, nemlig bagfra og forud. Når Shape
(Figur) eller Hoop (Ramme) vælges under Encore, anbringes det broderi, der er først i syrækkefølgen, i
hjørnerne. For at ændre rækkefølgen skal du bruge kommandoerne under Layout Order (Layout-rækkefølge).
Encore gentager et broderi i urets retning ved brug af Circle (Cirkel), Shape (Figur) og Hoop (Ramme) og fra
venstre mod højre ved brug af Line (Linje). Hvis du kombinerer flere motiver, før du bruger Encore, skal du
forsøge at arbejde fra venstre mod højre.
PREMIER+™ 2 Embroidery Encore og Endless
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Endeløse Broderier
Du kan bruge guiden Endless Embroidery (Endeløst broderi)
til at føje markører til et
broderi, så det kan sys i en kontinuerlig række med jævn afstand, så mange gange du
ønsker. Hver gang et broderi i rækken er syet, flyttes stoffet i opspændingsrammen, og
markørerne bruges til at tilpasse placeringen af det næste broderi i rækken til det forrige.
På denne måde kan broderiet sys som et bånd af individuelle, endeløse broderier.
Opdater eksempelruden
Indstil retningen for
stoffets bevægelse
Vælg en endemarkør for
at justere syningerne
Vælg antal og
placering af markører
Mellemrum mellem motiver
Gentag motiv i rammen
Rammeinformation
Information og zoomlinje

Hvis der er mere end ét broderi på skærmen, grupperes de automatisk, når guiden Endless
Embroidery startes.
Når indstillingerne ændres, opdateres eksempelvisningen automatisk.
Indstillingerne i dialogboksen Endless Embroidery nulstilles til deres standardindstillinger, når PREMIER+™
2 Embroidery lukkes.

Justering af et endeløst broderi
Et endeløst broderi er et grupperet broderi med start- og endemarkører (justeringssting).
Efter oprettelse af et endeløst broderi skal du gemme det som en .vp4-fil for at bevare
grupperingen af motiverne med justeringssting.
For at indlæse et endeløst broderi i guiden Endless Wizard skal du åbne det i PREMIER+™ 2
Embroidery og klikke på fanen Endless. Endless-broderiet åbnes, og justeringsstingene er
fjernet. Juster broderiet efter behov; skift f.eks. endemarkørtype, luk derefter broderiet
igen, og gem det.
Når du er klar til at brodere dit projekt, kan du eksportere broderiet med de ønskede
indstillinger, f.eks. Combine (Kombiner), Remove (Fjern), Overlap og ColorSort
(Farvesortering), for at optimere det til syning.

Stofretning
I området Fabric Direction (Stofretning) under Options (Indstillinger) kan du indstille i
hvilken retning stoffet i rammen skal flyttes ved hver gentagelse. Retningen afhænger af
rammens størrelse og retning som vist i eksempelvisningen Indstillingerne i Fabric
Direction afgør, hvilken side af broderiet der er henholdsvis start- og slutside, så
startmarkøren altid angives på den side af broderiet, der svarer til den valgte stofretning.
Således ”peger” startmarkøren i den retning, stoffet flyttes i.
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Brug Guiden ExpressMonogram
til at oprette et monogram med op til tre bogstaver.
Vælg en typografi, trådfarve, form og
størrelse. Omgiv monogrammet med en
bort. Eller opret et monogram uden bort.
Tilføj derefter en ramme eller en
udsmykning via fanen Frame (Ramme),
eller tilføj en motivunderstregning via
fanen Border (Bort).
I arbejdsområdet skal du bruge Save (Gem) eller
Save As (Gem som) for at gemme monogrammet
i en .vp4-fil til senere brug.

Medmindre monogrammet er fikseret
som broderisting, kan du til enhver tid
klikke på det og vælge Properties
(Egenskaber) i genvejsmenuen for at
vende tilbage til Guiden
ExpressMonogram for at foretage
justeringer.
Hvis du tilpasser monogrammets størrelse, fikseres det som en gruppe af broderier.

Justering af Monogrammer
Når et monogram er placeret i arbejdsområdet, har det
lysegrønne håndtag. Dette angiver, at det stadig kan justeres i
Guiden ExpressMonogram.
For at åbne monogrammet i Guiden ExpressMonogram skal du
højreklikke på det og vælge Properties i genvejsmenuen.
Et monogram kan gemmes, roteres og kopieres i dets originale
form. Hvis dets størrelse tilpasses, fikseres det dog som en
gruppe af broderier, og bogstavernes egenskaber kan derefter
ikke ændres.
Et monogram, der er gemt som en del af en gruppe, kan vælges med Restrict Groups (Begræns grupper) og
genåbnes i Guiden ExpressMonogram. Når et monogram eksporteres, er det fikseret som sting og
anvender indstillingerne for Combine (Kombiner) og ColorSort (Farvesortering) i dialogboksen Export
(Eksportér).

Opret et monogram med bort
1

2
3

4

Klik på New (Ny)
, og klik derefter på ikonet for Hoop (Ramme)
på
værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang). Gå til Universal under Hoop
Group (Rammegruppe), og indstil Hoop Size (Rammestørrelse) til 100 mm
x 100 mm – Universal Square Hoop 1. Klik på OK.
På fanen Wizards (Guider) skal du klikke på ExpressMonogram
. Siden
Monogram i Guiden ExpressMonogram vises.
I galleriet øverst til venstre skal du nu vælge Small - Full - Small layout.
Dermed oprettes et monogram med bogstaver, hvis størrelse er
proportional: Small (Lille), Full (Stort), Small (Lille) (SFS).
Monogramskrifttyperne anbefales til brug sammen med indramningerne af
typen Classic envelopes der bruger SFS (small/små,, full/fuldt, small/små
bogstaver).
Indtast bogstaverne ”E”, ”S” og ”J” i felterne A, B og C.
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I galleriet med Envelopes (indramninger skal du
vælge den anden indramning i kategorien Classic 1
(Klassisk 1). Navnet er SFS_Classic02.
Hvis du placerer pilemarkøren over et miniaturebillede
uden at klikke på det, vises navnet på indramningen.
I denne indramning er de små bogstaver forholdsvis
større end dem i indramningen til venstre, og deres
størrelse egner sig godt til de krøllede initialer, der skal
bruges.
Klik på Next (Næste) , eller klik på fanen Full Letter
(Stort bogstav). Siden Full Letter (Stort bogstav) vises.
Klik for at åbne skrifttypegalleriet øverst til venstre.
Klik på rullepanelet ud for listen med skrifttyper for at
få vist alle skrifttyper i kategorien Monogram.
Klik for at vælge skrifttypen Curly UC 15-30mm.
Lad skriftstørrelsen være indstillet til 23 mm.
Den oprindelige skrifttypestørrelse er midt i
skrifttypeområdet. Hvis du har en ønsket endelig
størrelse, kan det være nødvendigt at ændre skrifttypestørrelsen.
Bemærk, at målene for Height (Højde)
og Width (Bredde) nederst i vinduet, er ændret. Du kan bruge
disse som vejledende mål på dit endelige monogram, når du prøver forskellige indstillinger.
Flyt pilemarkøren hen på den lyserøde tråd i boksen Thread Colors (Trådfarver). Der vises en pop opbeskrivelse.
Klik på den lyserøde trådfarve, og vælg Robison-Anton Rayon 40 på rullelisten Thread Range
(Trådsortiment). Tråden skifter til Floral Pink, nummer 2415. Klik på OK.
Dette får kun betydning på bogstavet S, da det er det eneste bogstav i ”fuld” størrelse.
Klik på Next (Næste) , eller klik på fanen Small Letter. Siden Small Letter vises.
Sørg for, at ”Alternative style” (Alternativ stil) er valgt.
Hvis Alternative style ikke er valgt, bruges den samme skrifttype til små og store bogstaver.
I skrifttypegalleriet skal du vælge Curly UC 15-30mm i kategorien Monogram til de små bogstaver.
Bemærk, at målet for Height (Højde) øverst i vinduet er ændret. Dette er højden på bogstavet ”A” for
skrifttypen til små bogstaver. Den bør være inden for det anbefalede størrelsesområde for skrifttypen (som
nævnt i skrifttypenavnet). Hvis højden er uden for det anbefalede område, kan det være nødvendigt at gå
tilbage til siden Monogram og ændre indramningen eller bruge siden Full Letter til at ændre størrelsen på
det store bogstav.
Klik på den lyserøde farve. Nu vises dialogboksen Color Selection (Farvevalg).
Vælg Robison-Anton Rayon 40 på rullelisten Thread Range (Trådsortiment).
Klik på den blege lyserøde farve i Quick Colors. Farven 2501 (Petal Pink) vælges.
Klik på OK. De små bogstaver vises nu i en bleg lyserød farve.
Klik på Next (Næste) , eller klik på fanen Border (Bort). Siden Border vises.
Standardborten er en grøn satinlinje. Du kan lave en linje af typen Motif Line
(Motivlinje)
, Satin Line (Satinlinje)
, eller en linje af typen Running Stitch
(Ligesting)
eller en Triple Stitch (Tredobbelt sting) linje
.
Vælg Motif Line
. Den udfyldte grønne bort er nu erstattet med en linje af stjerner.
Vælg Satin Line
. Satinstingene vises igen.
Klik på ikonet Thread Color (Trådfarve)
for at få vist dialogboksen Color
Selection (Farvevalg).
Kontrollér, at ”Robison-Anton Rayon 40” er valgt.
Klik på den blege lyserøde farve i Quick Colors. Farven 2501 (Petal Pink) vælges.
Klik på OK for at lukke dialogboksen Color Selection. Monogrammets bort er nu
lyserød.
For at få en traditionel monogrameffekt kan bogstaverne omslynge hinanden. På siden Full Letter
skal du indstille Spacing 1 til -3 mm og Spacing 2 til -4 mm.
Bogstavernes nye placeringer kan ses i eksempelruden nedenfor. Borten justeres, så den passer.
Klik på Finish (Afslut)
for at lukke guiden. Monogrammet vises derefter i arbejdsområdet.
Hvis du åbner denne .vp4-fil igen, skal du højreklikke på monogrammet og vælg Properties (Egenskaber) i
genvejsmenuen for at åbne guiden Guiden ExpressMonogram. Når et monogram eksporteres, fikseres det
som et broderi og kan ikke længere justeres i Guiden ExpressMonogram.
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Du kan oprette bogstaver for at gøre dit broderiprojekt personligt. Du kan bruge
ensfarvede eller flerfarvede skrifttyper (bogstavtyper) og skrifttyper med specialtegn
under fanen Letter (Bogstaver).
Håndtere, oprette & slette skrifttyper Vælg en form for din tekst Angiv indstillingerne for stingtype

Indstil justering
Minimer antallet af farver
Indtast tekst
Indstil forbindelsestype og afstand
Vælg en skrifttype
Indstil skrifttypestørrelse og layout Placer bogstaverne i arbejdsområdet

Vælg skrifttype, linjeformat, størrelse, stingtype og trådfarve. Vis bogstaverne som
ColorSorted, eller varier farverne på nogle af tegnene. Placer bogstaverne rundt om
broderiet eller et hvilket som helst sted i arbejdsområdet. Bogstaverne kan ændres, inkl.
skrifttypen, størrelsen kan laves om med konstant stingtæthed, og stingegenskaberne
kan justeres, selv efter at du har gemt, indtil de er fikseret som broderi.
Font betyder bogstavstil. Den aktuelle skrifttype og den kategori, som skrifttypen tilhører, vises i området
Font (Skrifttype) på fanen Letter (Bogstaver).

Bogstaverne oprettes med indstillingerne på fanen Letter ud fra de skrifttyper, der er
tilgængelige i PREMIER+™ 2 Embroidery. Du kan også bruge Guiden ExpressMonogram .
Brug Font Manager (skrifttypehåndtering)
til at lede efter fonte efter navn og størrelse
og til at oprette, omdøbe, kopiere eller slette egne skrifttyper. Ved hjælp af guiden
QuickFont
kan du oprette nye skrifttyper til PREMIER+™ 2 Embroidery på basis af en
hvilken som helst TrueType®- eller OpenType®-skrifttype på din computer. Importer
broderede skrifttyper for at oprette en skrifttype med Import Font From Embroideries .
Du kan oprette yderligere skrifttyper ved hjælp af modulet PREMIER+™ 2 Font Create, der
fås som ekstratilbehør.
Når du første gang starter PREMIER+™ 2 Embroidery, er Georgia 20-40 mm i kategorien Traditional valgt.
Hvis du tidligere har brugt fanen Letter, huskes den sidste skrifttype.
Hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery eller PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, er det ikke alle skrifttyper, der
er tilgængelige.

Opret Tekst
1
2
3
4

5

6

Klik på File, Preferences (Filer, Præferencer) , og kontrollér, at Check Spelling (Stavekontrol) er
markeret, og at sproget er indstillet til English US.
Klik på fanen Letter (Bogstav).
Klik på pilen til højre skrifttypen og
skrifttypegalleriet åbnes.
Rul op eller ned for at vælge en skrifttype
fra en af skrifttypekategorierne.
Alternativt kan du bruge op- og nedpilen i
sektionen Font (Skrifttype) på fanen Letter
for at få vist skrifttyper en ad gangen.
Indstil Size (Størrelse) i millimeter fra
3-200 mm efter behov.
Dermed indstilles højden på skrifttegnet ”A”
i skrifttypen. Størrelsen på andre tegn og
symboler ændres tilsvarende.
Klik på tekstboksen i Letter. Markøren
skifter til en I-streg.
Efter behov kan du klikke og trække for at
fremhæve eksisterende tekst og
overskrive den.
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Indtast den ønskede tekst. Tryk på Enter for at indsætte mere end én tekstlinje.
Højreklik for at få stavekontrollen til at vise alternative stavemåder for ord, der er understreget med rødt.
Visse tekstformer kan kun bruge én tekstlinje. Se "Tekst Former" på side 52.
Juster Gap (Mellemrum) for at ændre afstanden mellem bogstaverne. Klik på pilene, eller indtast en
værdi.
Negative værdier flytter bogstaver tættere sammen, og positive værdier flytter dem længere væk fra hinanden.
Klik på pilene for procentvisning af bredde
og højde
for at ændre bogstavernes proportioner
fra 25 % til 400 %. Du kan også indtaste en størrelse i talboksen.
Vælg en tekstform
Du kan vende bogstavernes rækkefølge om, du kan placere (eller sammenknibe) bogstaverne
individuelt, eller du kan bruge funktionen Step (Trin) til at rotere bogstaverne i en anden vinkel fra
linjen.
Vælg Trim (Klip)
eller Running Stitch (Ligesting)
som forbindelsesmetode.
Brug forbindelsesmetoden Running til små ensfarvede bogstaver med skrifttyper af typen Nearest Point
(Tætteste punkt).
Sørg for, at ColorSort er valgt for at vise bogstaverne, som om de er farvesorterede, med det mindste
antal farveblokke.
Fravælg kun ColorSort, hvis du vil ændre farven på nogle af bogstaverne.
Vælg en linje eller udfyldningstype fra rullemenuen Stitch Type (Stingtype)
. Dialogboksen for
den pågældende stingtypes egenskaber åbnes. Se ”Valg af egenskaber for sting” på side 73.
Du kan ændre stingegenskaberne for bogstaverne i dialogboksen for egenskaber, f.eks. tæthed,
mønster, vinkel eller stinglængde. Klik på OK for at lukke dialogboksen.
Vælg justeringen af bogstavlinjen. Klik på Left (Venstrestillet)
, Center (Centreret)
eller Right
(Højrestillet)
efter behov.
Klik på pilene for at indstille Line Spacing (Linjeafstand) og afstanden mellem flere tekstlinjer.
Du kan også indtaste en størrelse i talboksen.
Klik på Apply (Anvend)
. Bogstaverne vises i arbejdsområdet, og eksisterende bogstaver ændres ikke.
Nye bogstaver føjes til arbejdsområdet, hver gang du klikker på Apply. Eventuelle tidligere indsatte
bogstaver forbliver uændrede. De cirkelformede linjetyper centreres altid omkring det eller de markerede
broderier eller den markerede gruppe, når de indsættes i arbejdsområdet. Andre linjetyper placeres under
det eller de markerede broderier eller den markerede gruppe.
Højreklik på bogstaverne, og vælg Properties (Egenskaber) for at justere egenskaberne for
bogstaverne.
Træk i håndtagene på bogstaverne for at ændre størrelsen, eller juster proportionerne for linjetypen.
Ved de fleste linjetyper kan du ved at holde Ctrl-tasten inde beholde proportionerne, når du ændrer
størrelsen. Ved de fleste linjetyper kan du ved at holde Shift-tasten inde ændre størrelsen fra midten.
Se ”Tekst Former” på side 52.
Du kan også bruge guiden Guiden ExpressMonogram
til at oprette et monogram med ét, to eller tre
bogstaver og automatisk tilføje en bort.

Søgning efter skrifttyper
1

2
3
4

5
6
7
50

Klik på File, Preferences (Filer, Præferencer) ,
og kontrollér, at Check Spelling (Stavekontrol) er
markeret, og at sproget er indstillet til English US.
Klik på fanen Letter (Bogstav).
Klik på Font Manager (skrifttypehåndtering)
.
For at søge efter en skrifttypes navn skal du
skrive navnet på skrifttypen i Search (søg) feltet
nederst i dialogboksen til Font Manager
(skrifttypehåndtering).
Hvis du skriver en del af en navn, indskrænkes listen
af de viste skrifttyper, og en søgning efter ’Athletic’
vil vise skrifttyper fra både Applique, Foam, Fun og
Monogram kategorierne.
Klik Clear (slet) for at fjerne tekst fra søge boksen.
For at søge efter en skrifttype efter dens
størrelse, vælg (check) Size checkboksen for at
kunne søge efter størrelsen.
Skriv den ønskede størrelse for skrifttypen i Size (størrelses) boksen
PREMIER+™ 2 Embroidery Oprette Tekst
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For at vælge et størrelsesområde, juster tallene i Range boksen. Listen af viste skrifttyper vil ændres.
Sæt f.eks. Size (størrelse) til 5mm, og Range (størrelsesområdet ) til 5mm, for at vælge en lille skrifttype til en
quiltelabel. Du kan også vælge en nøjagtig størrelse (Range 0mm) for at finde en importeret ekstern
skrifttype.

Skrifttypekategori og Navn
Klik på rullepilen til højre for skrifttypegalleriet, og rul gennem listen over skrifttyper efter
kategori. Der er 18 temaskrifttypekategorier ud over My Fonts (Mine skrifttyper):
Skrifttypenavne indeholder flere oplysninger ud over navnet på bogstavtypen. Alle
skrifttypenavne indeholder det anbefalede størrelsesområde, og ofte inkluderes også
andre oplysninger.
Hvis skrifttypen indeholder mere ét stingområde af en bestemt type, viser rullemenuen
den pågældende stingtype på en nummereret liste: F.eks. Pattern Fill 1
(Mønsterudfyldning 1), Pattern Fill 2 (Mønsterudfyldning 2).
Hvis stingtypeområdet er nedtonet (utilgængeligt), betyder det, at skrifttypen er designet med egenskaber,
der ikke kan redigeres. Dette forekommer ved skrifttyperne i kategorien Foam (Skum), som har
specialindstillinger der sikrer, at broderiets skum klippes. Det forekommer også med nogle få, meget
komplekse skrifttyper, der har mange forskellige udfyldningsmønstre i forskellige bogstaver, eller
udfyldninger med flere gradienter og farver som f.eks. Acorn 6C UC 35-60 mm i kategorien Floral (Blomster).

Skrifttyperne Appliqué (Applikation), Effects (Effekter) og
Foam (Skum)
Ved brug af applikationsskrifttyper, SuperDesigns og rammer kan stoffet og visse af
indstillingerne for bort ændres. Vælg f.eks. Stitch Type (Stingtype)
og derefter
Appliqué Fabric (Applikationsstof ) i dialogboksen Appliqué Selection. Rediger derefter
stoffet, vinklen og marginen. Placeringsstingene til applikationen kan ikke redigeres, men
positionen for stingene kan justeres til at matche marginen på applikationsstoffet.
Ved brug af skrifttyper og rammer i kategorien Foam er det kun muligt at ændre farven.
Stingtypeområdet er utilgængeligt, og det er ikke muligt at vælge egenskaber i
genvejsmenuen. Der vises særlige instruktioner for syning af applikations- eller
skumskrifttyper i Design Player (broderi afspilleren)
Når du vælger effekter som f.eks. Felting Needle (Filtenål), Twin Needle (Dobbeltnål) og
Wing Needle (Wingnål), kan du ændre stingegenskaberne i Stitch Type (Stingtype)
eller i genvejsmenuen efter oprettelse.
Du kan få yderligere oplysninger vedr. syning af broderi i PREMIER+™ 2 Embroidery Reference Guide
(referencevejledningen) eller i Help (hjælp).

Kontrollér din stavning
1
2
3
4
5
6

Klik på File, Preferences (Filer, Præferencer) , og kontrollér, at Check Spelling (Stavekontrol) er
markeret, og at sproget er indstillet til English US.
Klik på fanen Letter (Bogstav).
Klik i tekstboksen Letters (Bogstaver), og indtast ordene ”Roses are red, vilets are blue”. Ordet ”vilets”
er understreget med rødt.
Højreklik for at markere ordet. En genvejsmenu vises.
Klik på Suggestions (Forslag). En liste over mulige alternativer vises.
Vælg ordet ”violets” fra genvejsmenuen. Ordet erstattes i tekstboksen Letters.
Du kan også bruge Add (Tilføj) i genvejsmenuen til at tilføje ord til ordbogen, f.eks. dit navn, eller du
kan bruge Ignore (Ignorer), hvis du vil ignorere forslaget, og Undo (Fortryd), hvis du har valgt det
forkerte forslag.

Andre alfabeter
Hvis du vil bruge tegn fra andre alfabeter fra skrifttypekategorien National, som f.eks.
græsk eller hebraisk, kan du finde oplysninger om, hvilke taster du skal bruge, i sektionen
Character Sets (Tegnsæt) i referencevejledningen PREMIER+™ 2 Embroidery eller i hjælpen
til de anvendte taster.
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Tekst Former
Q

Q

Q

Der findes tre kategorier for tekst former: Block (blok), Line (linje) og Vertical Block (lodret
blok).
Block (blok)
Begynd med en skabelon og form blokken af bogstaver som ønsket. Se ”Block” på side 53.
Line (linje)
Placer bogstaver langs en lige, kurvet eller bølget linje. Se ”Line” på side 52.
Vertical Block (lodret blok)
Placer bogstaver i en lige, lodret linje. Se ”Vertical Block” på side 53.

Brug Tekstformer
Hvis du tidligere har brugt fanen Letter i den aktuelle brugersession i PREMIER+™ 2
Embroidery, huskes den sidst anvendte indstilling. Du kan justere bogstaverne med
håndtagene (de grønne firkanter), indtil de er fikseret som sting, f.eks. når de kombineres.
Reverse: Når afkrydsningsfeltet Reverse (Omvendt) er markeret, spejlvendes bogstaverne.
Reverse kan anvendes på alle linjetyper.
Monogrammer, der er oprettet med guiden Guiden ExpressMonogram, har lysegrønne håndtag. Vælg
Properties (Egenskaber) i genvejsmenuen for at justere indstillingerne for Monogram. Se ”Guiden
ExpressMonogram” på side 47.

Line
Placer bogstaver langs en lige, kurvet eller bølget linje. Brug håndtagene til at justere
placeringen af bogstaverne samt linjens facon.
• Du kan ikke ændre størrelsen på tekstens former med håndtagene. Højreklik for at åbne
Letter (bogstav) dialogboksen og anvend Size (størrelse) og/eller indstillingerne til
Height (højde) og Width (bredde).
• Spejlvendingshåndtag er ikke tilgængelige. For at spejlvende bogstaverne skal de først
fikseres som sting.
• Disse tekstformer kan kun bruge én tekstlinje, dog to for formen Full Circle (fuld cirkel).
Ekstra linjer kombineres med den første linje, eller den anden linje, hvis Full Circle (fuld
cirkel) er valgt.

Circle Shapes (cirkel former)
Placer tegn langs en kurvet linje. Cirkelformet tekst har altid centreret justering.
Circle
Clockwise

Brug Circle Clockwise (Cirkel med uret) , hvis du vil
placere bogstaver i retning med uret rundt om en cirkel.
Klik på det firkantede grønne håndtag for at justere
cirklens radius og bogstavernes placering. Flere linjer
med tekst placeres på samme linje. Hold Ctrl nede, klik
på håndtaget, og træk i det for at flytte bogstaverne
rundt om cirklen uden at ændre cirklens størrelse.

Circle Counter- Brug Circle Counter-Clockwise (Cirkel mod uret) , hvis
du vil placere bogstaver i retning mod uret rundt om en
Clockwise
cirkel. Klik på det firkantede grønne håndtag for at
justere cirklens radius og bogstavernes placering. Hold
Ctrl nede, klik på håndtaget, og træk i det for at flytte
bogstaverne rundt om cirklen uden at ændre cirklens
størrelse.
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Full Circle

Brug Full Circle (Hel cirkel)
, hvis du vil placere to
tekstafsnit på hver sin side af cirklen. Når du indtaster
bogstaver i boksen Letters, skal du trykke på Enter for at
oprette en ny linje der, hvor du vil dele teksten. Når
bogstaverne placeres, står teksten på første linje øverst i
cirklen, og teksten på anden linje står nederst i cirklen. Der
vil være to firkantede grønne håndtag. Klik på et af
håndtagene, og træk i det for at justere cirklens radius.
Hold Ctrl nede. Klik derefter på et af håndtagene, og træk i
det for at flytte de tilknyttede bogstaver rundt om cirklen
uden at ændre cirklens størrelse.

• Roteringshåndtag findes ikke for cirkelformet tekst. For at rotere bogstaverne skal de
først fikseres som sting.

Tilpas til Lige og Bølgede Linjer
Brug disse linjetyper for at placere tekst langs en lige eller bølget linje.
Step: Når afkrydsningsfeltet Step (Trin) er valgt, kan bogstaverne drejes til en hvilken som
helst vinkel. Step kan anvendes på Fit to Straight Line (Tilpas til lige linje) og Fit to Wavy
Line (Tilpas til bølget linje).
Tilpas til
lige linje

Tilpas til
bølget linje

Brug Fit To Straight Line
(Tilpas til lige linje) , hvis
du vil placere bogstaver
langs en linje. Klik på de
firkantede grønne håndtag,
og træk i enden af dem for at rotere linjen i en hvilken som helst vinkel og for at
forlænge linjen. Klik på det runde grønne håndtag, og træk i det for at flytte
teksten langs linjen.
Teksten kan også roteres uafhængigt af linjens position. Vælg indstillingen Step
(Trin), og klik derefter på (Anvend) . Der vil være endnu et grønt håndtag for
enden af en anden linje. Klik på dette håndtag, og træk i det for at rotere
bogstaverne i en hvilken som helst vinkel.
Brug Fit To Wavy Line (Tilpas til bølget
linje) , hvis du vil placere bogstaver
langs en buet linje. Klik på de
firkantede grønne håndtag, og træk i
dem for at ændre kurven til en hvilken
som helst figur. Klik på det runde grønne håndtag, og træk i det for at flytte
teksten langs linjen.
Teksten kan også roteres uafhængigt af linjens position. Vælg indstillingen Step
(Trin), og klik derefter på Apply (Anvend) . Der vil være endnu et grønt håndtag
for enden af en anden linje. Klik på dette håndtag, og træk i det for at rotere
bogstaverne i en hvilken som helst vinkel.

Vertical Block Brug Vertical Block (Lodret blok)

, hvis du vil placere bogstaver på en
lige lodret linje med en konturboks med fire firkantede grønne håndtag.
Klik på håndtagene, og træk i dem for at ændre bogstavernes størrelse.
Hold Ctrl nede, når du klikker, og træk for at tilpasse størrelsen proportionalt.
Tryk på Skift for at tilpasse størrelsen fra midten.
Bogstaver oprettes som standard med centreret justering. Ved brug af
Vertical Block (Lodret blok) ændres justeringen af tegnene i hver enkelt
kolonne med bogstaver.

Block
Der findes 29 Blok skabeloner. Enhver bloktype kan ændres til en anden bloktype ved at
bruge håndtagsmenuen, ved at justere øverste og nederste linjetype and ved at indstille
forskellige begrænsninger.
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Individual: Når afkrydsningsfeltet Individual (Individuel) er markeret, kan bogstaverne
flyttes og størrelsejusteres individuelt. Individual kan anvendes på alle bloktyper. Når
Individual er valgt, kan du kun lave én linje med bogstaver.

Handles Menu (håndtagsmenu)
Brug Handles menu (håndtagsmenuen) for at justere indstillingerne for den valgte
tekstblok. Klik på Handles menu (håndtagsmenu) ikonet for at ændre indstillingerne
for blokken.

Ændre skabelonindstillinger i blokmenuen
1
2

3
4
5
6

7
8

9

10
11

12

13
14

15
16
17
18
19
54

Skriv teksten ”Jonathan” i tekstvinduet. Se ”Opret Tekst” på side 49.
Klik på Arch Over (bue over)
i tekstfaconområdet og klik Apply
(Udfør)
. Bogstaverne kommer ud i arbejdsområdet.
Øverste og nederste linje af teksten bruger Arch
line type (buet
linjetype), med et enkelt håndtag i midten.
Klik på og træk bogstaverne til toppen af arbejdsområdet.
Klik og træk de to midterhåndtag (top og bund) opad for at øge
højden af buen.
Klik på Handles menu (håndtagsmenu)
ikonet for at åbne
håndtagsmenuen.
Bemærk at linjetypen for den øverste linje er Arch (buet)
.
Klik for at fravælge Match Top and Bottom Lines (match øverste og
nederste linje)
, og klik for at åbne Bottom Line Type (nederste
linjetype) undermenu. Linjetypen for den nederste linje er også
Arch (bue)
.
Ændre den nederste linje til Straight
i undermenuen.
Den nederste linje af teksten er nu en lige linje med et håndtag i hver
ende.
Åbn menuen Handles (håndtag)
igen og ændr den øverste
linje til Diamond (diamant)
.
Den øverste linje har nu en spids i stedet for en kurve. Double
Diamond (dobbelt diamant)
har en lige linje med to spidser.
Åbn menuen Handles (håndtag)
igen og ændr den øverste
linje til Curve (kurve)
. Den øverste linje har nu en kurve med
to håndtag.
Flyt de to midterste håndtag på den øverste linje separat.
Åbn menuen Handles (håndtag)
igen og vælg Add 3 points to
curve (tilføj 3 punkter til kurve)
. Yderligere 3 håndtag føjes til
øverst i blokken.
Det er kun muligt at tilføje og slette punkter, hvis der er valgt linjetypen Curve (kurve).
Juster den øverste linje som ønsket.
Mens du kan justere den øverste og nederste kant som ønsket, er siderne stadig parallelle, lige linjer,
og hvis du flytter i håndtaget i toppen af den ene side, flytter håndtaget i toppen af den anden side
sig tilsvarende. Begrænsninger - Size (størrelse)
.
Hvis du holder i Ctrl-tasten, mens du trækker, er figurens proportioner låst. Anvendes Shift tasten, ændres
størrelsen fra midten.
I Handles (håndtag) menu, vælg Constraint - Pennant
(begrænsning - vimpel)
.
Klik og træk håndtaget i toppen lige op. Håndtaget lige under
flytter sig i den modsatte retning.
Hvis du har en rektangulær blok, vil dette skabe samme facon
som en vimpel.
Hold Ctrl-tasten inde for at skabe en skæv rektangulær effekt.
I Handles (håndtag) menu, vælg Constraint - Perspective (begrænsning - perspektiv)
.
Klik og træk håndtaget øverst til højre mod venstre. Linjerne i siden af blokken står nu på skrå.
I Handles (håndtag) menu, vælg Constraint - Free (begrænsning - fri)
. Du kan nu flytte alle
håndtag i en hvilken som helst retning, du ønsker.
Bemærk at du kun kan trække de midterste håndtag i kurven op eller ned.
I Handles (håndtag) menu skal du deaktivere Force Even Distribution (fordel jævnt)
.
Træk et af de midterste håndtag på kurven sidelæns. Bogstaverne flytter sig, når håndtaget flyttes.
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Funktionen i menuen Handles (håndtag) giver dig mulighed for at forme en blok af bogstaver i
nærmest enhver facon, du kan tænke dig.

Top og Bund Linjetyper
Vælg en linjetype for top- og bundlinjen for at bestemme, hvordan teksten vises.
Straight (lige) Brug Straight (lige)

for at oprette en
tekst blok med en lige linje i toppen og/eller
bunden, og med et håndtag i hver ende.

Diamond

Brug Diamond (diamant)
(top) og
(bund)
for at oprette en tekstblok med en spids i top og/
eller bund. Klik og træk i det midterste håndtag for
at ændre retningen af den skrå linje.

Double
Diamond

Brug Double Diamond (dobbelt diamant)
(top) og
(bund) for at oprette en tekstblok med lige linjer mellem de
4 håndtag i toppen og/eller bunden. Klik og træk i de
midterste håndtag for at ændre retningen af de lige linjer.

Arch

Brug Arch (bue)
(top) og
(bund) for at oprette en
tekstblok med en kurve i toppen og/eller bunden. Klik og
træk i det midterste håndtag for at ændre buen.

Curve

Brug Curve (kurve)
(top) og
(bund) for at
oprette en tekstblok med kurvede linjer mellem de
4 håndtag i top og/eller bund. Klik og træk i de
midterste håndtag for at ændre kurverne.
Du kan tilføje og fjerne ekstra punkter (håndtag).

Brug funktionen Add and Remove Points (tilføj og fjerne punkter) for at ændre antallet af
punkter i en kurve. Punkterne tilføjes eller fjernes i den højre ende af kurven. Minimum
antal af punkter i en kurve er 4.
Add a point to curve (tilføj et punkt til en kurve)
tilføjer et enkelt punkt i, Add 3 points
to curve (tilføj 3 punkter til en kurve)
tilføjer 3 punkter, og Remove a point from curve
(fjern et punkt fra en kurve)
sletter et enkelt punkt fra en kurve.
Brug Match Top and Bottom Lines (match øverste- og nederste linje)
for at anvende
samme linjetype for både top og bund.
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Constraints (begrænsning)
Constraints (begrænsning) har indflydelse på, hvordan hjørnehåndtagene på en blok
opfører sig.
Size

Når Constraint (begrænsning) Size (størrelse)
anvendes, flyttes de to hjørner ved
siden af ??det hjørne, der trækkes i, i samme afstand i den samme retning. Hjørnet,
der er diagonalt overfor, flytter sig ikke. Håndtagene på de lige eller kurvede linjer
mellem hjørner flytter sig proportionalt. Dette gør, at faconen af blokken bibeholdes.

Hold Ctrl inde, mens du trækker for at låse proportionerne, og Shift for at tilpasse
størrelsen fra midten.

Pennant

Når funktionen Constraint - Pennant
anvendes, flytter punktet, der er lige over
eller under det punkt, der bliver trukket i, flyttet lodret i samme afstand mod eller fra
det hjørne der trækkes. De to øvrige hjørner flytter sig ikke. Dette giver en vimpelfacon.

Hold Ctrl tasten inde for at give teksten en lodret skævhed.

Perspektiv Når funktionen Constraint - Pennant

anvendes, flytter punktet, der er til højre
eller venstre for det punkt, der bliver trukket i, flyttet vandret i samme afstand mod
eller fra det hjørne der trækkes. De to øvrige hjørner flytter sig ikke. Dette giver en
perspektiv effekt.

Hvis du holder Ctrl tasten nede, mens du trækker, flytter de to håndtag sig sammen som
ved Italic.

Italic

Når Constraint (begrænsning) Italic
anvendes, flyttes hjørnet til højre eller venstre
for det hjørne, der trækkes i, i samme afstand i den samme retning. De to øvrige
hjørner flytter sig ikke. Så får teksten et Italic look.

Hvis du holder Ctrl tasten nede, mens du trækker, flytter de to håndtag sig separat som i
Perspective.
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Free

Når Constraint (begrænsning)- Free (fri)
trukket i alle retninger.

er valgt, kan hjørnehåndtagene blive

Hvis du holder i Ctrl-tasten, mens du trækker, er figurens proportioner låst. Anvendes Shift
tasten, ændres størrelsen fra midten.

Force Even Distribution
Force Even Distribution (gennemtving jævn fordeling)
de to hjørner, jævnt.

fordelelr håndtagene mellem

Force Even Distribution (gennemtving jævn fordeling) har effekt på både toppen og bunden af blokken.

Block Templates (blok skabeloner)
Dette er et udvalg af de 29 skabeloner, der kan anvendes med tekst.
Horizontal
Block

Brug Horizontal Block (vandret blok) ,
hvis du vil placere bogstaver på en lige
linje med en konturboks med fire
firkantede grønne håndtag. Klik på
håndtagene, og træk i dem for at ændre bogstavernes størrelse.
Hold Ctrl nede, når du klikker, for at tilpasse størrelsen proportionalt. Tryk på Shift for
at tilpasse størrelsen fra midten.
Skabelonindstillinger: Straight (lige), Straight; Constraint (lige; begrænsninger),
Size (størrelse), Force Even Distribution (gennemtving jævn fordeling)

Double Arch Brug Double Arch (Dobbelt bue)

,
hvis du vil placere bogstaver i en
indramning med indadbuende top
og bund. Der vil være seks
firkantede grønne håndtag. Klik på
håndtagene, og træk i dem for at tilpasse bogstaverne størrelse og buernes kurve.
Skabelonindstillinger: Arch (dobbelt bue), Arch; Constraint (dobbelt bue,
begrænsninger), Size (størrelse), Force Even Distribution (gennemtving jævn
fordeling)

Diamond

Brug Diamond (Rombe) , hvis du vil placere
bogstaver i en rombeformet indramning. Klik på
håndtagene, og træk i dem for at tilpasse
størrelsen på bogstaverne og afstanden mellem
de lodrette håndtagpar.
Skabelonindstillinger: Diamond (rombe), Diamond; Constraint (rombe,
begrænsning), Pennant (vimpel), Force Even Distribution (gennemtving jævn
fordeling)

Freeform

Brug Freeform (fri form) , hvis du vil
placere bogstaver i en fuldt justerbar lige
indramning. Der vil være 4 firkantede
grønne håndtag. Klik på håndtagene, og
træk i dem for at tilpasse bogstavernes
størrelse og ændre figuren som ønsket.
Skabelonindstillinger: Straight (lige), Straight; Constraint (lige, begrænsning) Free (fri)
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Flag

Free Sculpt

Brug Flag (flag)
for at placere tekst i en
kurvet indramning. Der vil være otte
firkantede grønne håndtag. Klik på
håndtagene, og træk i dem for at tilpasse
bogstavernes størrelse og ændre figuren.
Skabelonindstillinger: Curve (kurve), Reflect
Top and Bottom Lines; Constraint spejlvend øverste og nederste linjer;
begrænsning) Perspective (perspektiv), Force Even Distribution (gennemtving
jævn fordeling)
Brug Free Sculpt (fri figur)
for
at placere teksten i en kurvet
indramning, der er frit justerbar.
Der vil være 14 firkantede grønne
håndtag. Klik på håndtagene, og
træk i dem for at tilpasse
bogstavernes størrelse og ændre
figuren.
Skabelonindstillinger: Curve, Curve; Constraint - Free

Pennant Right Brug Pennant Right (Vimpel mod
højre) , hvis du vil placere bogstaver i
en indramning, der er større i højre side.
Der vil være fire firkantede grønne
håndtag. Klik på håndtagene, og træk i
dem for at ændre størrelsen på hver
ende af vimplen. Hold Ctrl nede. Klik derefter på håndtagene, og træk i dem for at
flytte den ene ende af vimplen op eller ned.
Når afkrydsningsfeltet Individual er markeret, oprettes
hvert bogstav i en vimpelformet indramning og kan
flyttes og tilpasses i størrelsen individuelt.
Skabelonindstillinger: Straight (lige), Straight;
Constraint (lige; begrænsninger), Pennant (vimpel),
Force Even Distribution (gennemtving jævn fordeling)

Bridge
Brug Bridge Concave Down (Bro konkav ned)
Concave Down hvis du vil placere bogstaver i en indramning

,

med flad top og en indadbuet bund. Der vil være
fem firkantede grønne håndtag. Klik på
håndtagene, og træk i dem for at tilpasse
bogstaverne størrelse og bundens kurve.
Skabelonindstillinger: Straight (lige), Arch;
Constraint (dobbelt bue, begrænsninger), Perspective (perspektiv), Force Even
Distribution (gennemtving jævn fordeling)

Zigzag

Gem
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Brug Zigzag
for at placere bogstaver i en vinklet
indramning. Der vil være otte firkantede grønne
håndtag. Klik på håndtagene, og træk i dem for at
tilpasse bogstaverne størrelse sidernes vinkel.
Skabelonindstillinger: Double Diamond, Reflect
Top and Bottom Lines; Constraint - Italic
Brug Gem (ædelsten)
for at placere teksten i en indramning
med 7 grønne firkantede håndtag. Klik på håndtagene, og
træk i dem for at ændre bogstavernes størrelse.
Skabelonindstillinger: Diamond (rombe), Diamond; Constraint
(rombe, begrænsning), Perspective (perspektiv), Force Even
Distribution (gennemtving jævn fordeling)
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Ramp

Brug Ramp (rampe)
for at placere teksten i en
indramning med en kurvet top, lige bund og
skrånende sider. Der vil være seks firkantede
grønne håndtag. Klik på håndtagene, og træk i dem
for at tilpasse bogstaverne størrelse samt sidernes
og toppens vinkel.
Skabelonindstillinger: Curve (kurve), Straight;
Constraint (lige; begrænsning) Italic

Rocket

Brug Rocket (raket)
for at placere teksten i en
indramning med en spids top og en buet bund. Der
vil være seks firkantede grønne håndtag. Klik på
håndtagene, og træk i dem for at ændre
bogstavernes størrelse og facon.
Skabelonindstillinger: Diamond, Arch; Constraint Perspective

Tekst Egenskaber
Vis et eksempel på skrifttypen
Vælg en skrifttype
Rediger teksten. Tryk på Ctrl+Enter for at tilføje en linje.
Skift skrifttypestørrelse
Rediger højden og bredden på bogstaverne
Juster afstanden mellem bogstaverne
Minimer antallet af farver i bogstaverne
Vælg en forbindelsesmetode
Spejlvend eller rotér bogstaverne på linjen
Vælg en anden tekstform

Indstil justering og afstand

Brug dialogboksen Letter Properties (Bogstavegenskaber), hvis du vil ændre skrifttype,
tekst, proportioner, forbindelse og form- og linjeformatering, når du redigerer
bogstaverne. Brug dialogboksen Letter Properties (Egenskaber for bogstaver) til at ændre
bogstaverne, efter at de er blevet placeret, men inden de er blevet fikseret som et broderi.

Lettering Color (tekstfarve)
Når ColorSort (Farvesortering) er valgt, vises bogstaverne med én farveblok for en enkelt
farve i bogstaverne. Ved ensfarvede skrifttyper vil dette være én farve. For flerfarvede
skrifttyper vil dette være så mange farver, som der er i skrifttypen. ColorSort er valgt som
standard, men er ikke tilgængelig, hvis Individual (Individuel) er valgt for bogstaverne, da
hvert bogstav oprettes separat.
Hvis ColorSort ikke er valgt, vises hvert bogstav i teksten for en ensfarvet skrifttype som en
separat farveblok. Ved flerfarvede skrifttyper vil hvert enkelt bogstav have sin egen række
af farveblokke. Det gør det muligt for dig at bruge forskellige farver til nogle af
bogstaverne i en tekst.
Hvis Running Stitch (stikkesting) forbindelse er valgt under Connection, oprettes bogstaver som et enkelt
motiv og bruger altid en ensfarvet blok.
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Fiksering af bogstaver til et broderi
Bogstaver fikseres som et broderi, når fanen Modify (Rediger) er valgt, når de farvesorteres
ved hjælp af eksportfunktionerne, når de fikseres ved hjælp af Fix as Stitches (Fiksér som
sting) på fanen Home (Startside) i genvejsmenuen, eller når de kombineres med et andet
motiv. Derefter oprettes stingene, og yderligere justering af broderiets størrelse kan
påvirke stingenes tæthed og længde. Skrifttypen og teksten samt stingegenskaberne,
f.eks. tætheden, mønsteret, vinklen eller stinglængden, kan ikke ændres efter fiksering.
Applikationsstof kan ikke ændres i genvejsmenuen, efter at bogstaverne er fikseret, men
hvis du bruger PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, kan du bruge funktionerne under Select
Appliqué (Vælg applikation) på fanen Appliqué (Applikation).

Font Manager
Brug Font Manager
til at søge efter skrifttyper og til at arrangere, omdøbe, oprette,
duplikere og slette egne skrifttyper.
Brug Premier+™ Font Create for at redigere én af dine skrifttyper.

Den valgte skrifttype
Navnet på den valgte skrifttype
Flyt til en anden skrifttypekategori
Dupliker eller slet en skrifttype
Tilføj dine ændringer til skrifttypen
Se størrelsesområdet

Importer broderede bogstaver
til en skrifttype
Opret en skrifttype ved hjælp
af QuickFont

Klik for at vælge en skrifttype Søg efter en skrifttype efter dens navn eller størrelse
Når en systemskrifttype er valgt, er det kun søgefunktionerne, der er tilgængelige i Font Manager
(skrifttypehåndtering).

Font Search (søgning efter skrifttype)
Brug Font Search (søgning efter skrifttype) for at søge efter en skrifttype efter dens navn
eller størrelse.
Slet søgeteksten for skrifttypesøgningen
Indstil størrelsesområdet for skrifttypesøgningen
Søg efter en skrifttype efter dens størrelse
Viser kun egne skrifttyper
Søg efter en skrifttype efter dens navn

Brug Name (navn) tekstboksen for at ændre navnet på den valgte skrifttype, du selv har
oprettet. Rediger skrifttypens navn i tekstboksen, og klik Apply (udfør) for at gemme dine
ændringer.
Husk at bevare informationerne vedr. størrelsesområdet, når du ændrer navnet. Den anbefalede størrelse
kan kun ændres i Premier+™ Font Create. Ændring af navnet ændrer ikke størrelsesområdet.

Brug Category (kategori) for at vælge en anden kategori til skrifttypen eller angiv navnet
for en ny skrifttypekategori. Brug Duplicate (dupliker) for at oprette en kopi af den valgte
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skrifttype, du selv har fremstillet. Anvend Delete (slet) for at slette den valgte skrifttype fra
din computer.
Hvis du sletter en skrifttype, der er anvendt i et broderi, vil teksten blive fikseret som et broderi og vil ikke
længere være redigerbar, når du åbner broderiet igen.

Size (størrelse) viser Minimum og Maximum anbefalet størrelse for skrifttypen.
Dette er det størrelsesområde, der anvendes af Font Search (søgning efter skrifttype). Den anbefalede
størrelse kan kun ændres i Premier+™ Font Create.

Import Font from Embroideries
Brug Import Font From Embroideries (importer skrifttyper fra broderier)
importere individuelle broderede bogstaver for at oprette en skrifttype.

for at

Skriftypenavn og størrelse
Vælg et tegnsæt for skrifttypen
Kode for det valgte bogstav
Oprettede bogstaver er fremhævet
Vis flere tegn
Det valgte bogstav er orange,
og valgte bogstaver er grønne
Slet det valgte bogstav
Erstat det valgte bogstav
Flyt grundlinjen for bogstavet
Broderioplysninger
For at opnå de bedste resultater anbefales det at fjerne tilfældige sting i PREMIER+™ 2 Modify, før du
importer bogstaverne.

Da de importerede bogstaver er stingfiler og ikke justerbare designfiler, fungerer de bedst
i deres originalstørrelse med et minimum af ændringer.
Importerede skrifttyper fungerer bedst med tekstfaconerne Line (linje), Vertical Block (lodret blok) og
Horizontal Block (vandret blok).

Opret en Skrifttype fra Broderede Bogstaver
1
2
3

4
5
6

Gem dine broderede bogstaver i en mappe på din computer.
Klik på Font Manager (skrifttypehåndtering)
.
Dialogboksen til Font Manager
(skrifttypehåndtering) åbnes.
Klik Import Font from Embroideries (importer
skrifttyper fra broderier)
. Du kan give din
skrifttype et navn i dialogboksen, der kommer
frem.
Skriv et navn til din skrifttype, og klik OK.
Dialogboksen til at navngive skrifttypen lukkes
og en Open (åbn) dialogboks kommer frem.
I denne Open (åbn) dialogboks, finder du
mappen, der indeholder dine broderede
bogstaver.
Vælg blokbogstav ’A’, og klik Open (åbn) Dialogboksen til Import Font from Embroideries (importer
skrifttype fra broderi) åbner med bogstavet ’A’, fremhævet.
Når du anvender funktionen Import Font from Embroideries til at oprette en skrifttype ud fra individuelle
broderier, oprettes blokbogstaver ’A’ altid først. Størrelsen for bogstaverne i skrifttypen bestemmes ud fra
bogstavet ’A’.
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Klik på bogstavet ’B’ i Letter panel (bogstavpanelet) til venstre. Dialogboksen Open (åbn) åbner sig,
så du kan indlæse bogstavet ’B’.
Klik for at vælge bogstavet ’B’, og klik dernæst Open (åbn) for at indlæse den importerede skrifttype
fra dialogboksen Embroideries (broderier)
Klik for at vælge bogstavet ’C’ og indlæse
det.
Funktionen Tiles (tern/fliser) i dialogboksen
Open er meget nyttig, når du vælger
bogstaver.
Klik for at vælge bogstavet ’D’, men vælg
bogstavet ’K’ i Open (åbn) dialogboksen
og klik Open (åbn).
Bogstavet ’D’ er fremhævet, men
bogstavet ’K’ ligger i forvisningen.
Med bogstavet ’D’ valgt, klik Load (indlæs).
Klik OK, når du bliver spurgt, om du vil
overskrive tegnet, og vælg bogstavet ’D’ i
dialogboksen Open (åbn).
Alternativt kunne du have klikket på Delete
(slet) for at slette det ukorrekte bogstav.
Indlæs blokbogstaverne i dette alfabet.
Den røde linje på tværs af forvisningen er Baseline (grundlinjen) for det valgte bogstav. Klik og hold
på pil op i boksen til Baseline (grundlinje). Linjen flytter opad på tværs af bogstavet.
Grundlinjen bestemmer hvor bogstavet til blive placeret på linjen i forhold til de andre bogstaver i
skrifttypen.
Juster blokbogstaverne så de står på grundlinjen.
Hvis du vil starte forfra med et bestemt bogstav, klik Load (indlæs) og indlæs broderiet igen.
Mange blokbogstaver behøver en smule justering af grundlinjen.
Indlæs de små bogstaver til din skrifttype.
Små bogstaver behøver oftest mere justering, især bogstaver som f.eks. p, g, og y, der har nedstreger.
Når du har oprettet alle dine bogstaver, klikker du
Close (luk) for at gemme din skrifttype, og dernæst
Close (luk) igen i Font Manager
(skrifttypehåndtering)
Brug din nye skrifttype på Letter (bogstav) fanen.
For at finjustere placeringen af dine bogstaver i
arbejdsområdet, brug funktionen Individual
(individuel). Alternativt kan du justere grundlinjen og
farverne fra en importeret skrifttype i Premier+™ Font
Create.
Importerede skrifttyper fungerer bedst med tekstfaconerne Line (linje), Vertical Block (lodret blok) og
Horizontal Block (vandret blok).
Da de importerede bogstaver er stingfiler og ikke justerbare designfiler, fungerer de bedst i deres
originalstørrelse med et minimum af ændringer.
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Brug PREMIER+™ 2 QuickFont til automatisk at oprette skrifttyper til brug sammen med dit
PREMIER+™ 2 Embroidery System eller din broderimaskine.

Sådan opretter du en skrifttype
Valg af skrifttype
1
2
3

4

5

6

Start PREMIER+™ 2 QuickFont
. Siden Select Font (Vælg skrifttype) vises.
De oprindelige indstillinger i PREMIER+™ 2 QuickFont huskes fra sidste gang, guiden blev brugt.
Klik på rullepilen i boksen Font (Skrifttype), og vælg det ønskede skrifttypenavn på listen.
Eksemplerne i højre side af vinduet ændres i henhold til den valgte skrifttype.
Klik på rullepilen i boksen Style
(Typografi), og vælg Regular
(Normal), Bold (Fed), Italic
(Kursiv) eller Bold Italic (Fed
kursiv) på listen. Eksemplerne i
højre side af vinduet ændres i
henhold til den valgte typografi.
Vælg en filtype. Vælg mellem:
• En skrifttype, der skal bruges i
PREMIER+™ 2 Embroidery
System
• En skrifttype, der skal bruges
på din broderimaskine.
Klik på rullepilen ud for
Character Set (Tegnsæt), og
vælg det ønskede tegnsæt.
Udvalget af tegnsæt varierer alt
efter hvilken filtype du har valgt i
ovenstående trin.
Klik på Next (Næste). Siden Set
Stitch Options (Angiv
indstillinger for sting) vises.

Angivelse af indstillinger for sting
7

Vælg den ønskede Stitch Type
(Stingtype) på rullelisten.
Output Size (Outputstørrelse)
kan ændre sig afhængigt af den
valgte stingtype.
Eksemplerne i højre side af
vinduet ændres i henhold til den
valgte stingtype.
De første tre store bogstaver, små
bogstaver og tal vises. Tegnene
”A” og ”a” er indstillet til en
outputstørrelse midt imellem
indstillingerne Minimum og
Maximum for en PREMIER+™ 2
Embroidery System-skrifttype,
eller også er tegnene indstillet så
tæt som muligt på
outputstørrelsen for en
maskinskrifttype.
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8
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Boksen Real Size % (Naturlig størrelse %) viser størrelsen på eksemplerne i forhold til den naturlige størrelse
i PREMIER+™ 2 Configure.
Klik efter behov på Stitch Options
(Stingindstillinger) og/eller Border Stitch Option
(Bortstingindstillinger), og rediger indstillingerne
for den valgte stingtype som f.eks. bredden af
udfyldningsmønstret eller satinborten.
Juster efter behov Output Size (for en
maskinskrifttype) eller Output Size Range
(Størrelsesområde for output) (for en PREMIER+™ 2
Embroidery System-skrifttype).
Indstil Joining Point (Sammenføjningspunkt) til
Baseline (Basislinje) for at sammenføje bogstaverne
forneden. Vælg Nearest Point (Nærmeste punkt) for
at sammenføje bogstaverne på det sted, hvor de
står tættest, for at kunne sy en lille skrifttype hurtigt.
Brug Continuous (Kontinuerlig) for at opnå en
flydende håndskriftseffekt med en Script-skrifttype.
Indstillingerne under Joining Point er kun tilgængelige,
når du bruger en PREMIER+™ 2 Embroidery Systemskrifttype.
Hvis du vil skifte den trådfarve, der bruges til satinsøjler eller områder med mønsterudfyldning, skal
du klikke på ikonet Thread Color (Trådfarve)
. Dialogboksen Color Selection vises, og du kan vælge
en ny farve.
Hvis du vil skifte den trådfarve, der bruges til satinborter, applikationssømme og konturer, skal du
klikke på ikonet Border Thread Color (Trådfarve for bort)
. Dialogboksen Color Selection vises, og
du kan vælge en ny farve.
Når du har valgt en ny trådfarve, vises eksemplerne med den nye farve.
Klik på ikonet Appliqué Color (Applikationsfarve)
for at ændre applikationens farve. Dialogboksen
Appliqué Selection (Valg af applikation) vises, og du kan vælge en ny type stof.
Klik på Next (Næste). Der vises en statuslinje, som angiver, at skrifttypen er ved at blive oprettet. Siden
Output Options (Outputindstillinger) vises derefter.

Outputindstillinger
15

16

17
18
19
20
21

64

Skrifttypenavnet genereres automatisk, så det viser TrueType®-skrifttypenavnet, derefter typografien
(R for Regular, B for Bold, I for Italic eller BI for Bold Italic), derefter stingtypen (S for Satin, F for Fill, FSB
for Fill + Satin Border, SB for Satin Border, A for Appliqué eller O for Outline) og derefter tegnsættet
(E for Extended, SE for Super Extended osv.). Til slut vises de anbefalede minimum- og
maksimumstørrelser i millimeter (for en PREMIER+™ 2 Embroidery System-skrifttype) eller
outputstørrelsen (for en maskinskrifttype). Klik i boksen Font Name, hvis du vil ændre navnet.
PREMIER+ 2 Embroidery-skrifttypekategorien er som udgangspunkt indstillet i henhold til dit valg af
sammenføjningspunkt. Kategorien indstilles til MyFonts, hvis indstillingen Baseline (Basislinje) er
valgt, til Nearest Point, hvis indstillingen Nearest Point (Nærmeste punkt) er valgt, eller til Script, hvis
indstillingen Continuous (Kontinuerlig) er valgt. Om ønsket kan du vælge en anden kategori fra
rullelisten.
PREMIER+ 2 Embroidery Skrifttypekategorien er ikke tilgængelig, når du opretter en maskinskrifttype.
Maskinskrifttyper gemmes som standard i Documents\Premier+2\My Designs. Du kan efter behov
vælge en anden mappe eller gemme dem på et USB-stik. Klik på knappen med de tre prikker for at
vælge en anden mappe eller et andet drev.
Brug knapperne Previous (Forrige) og Next (Næste) under eksempelvisningen for at bladre gennem
tegnsættet og se hele skrifttypen.
Hvis du vil udskrive et referenceark, der viser tegnene i skrifttypen, skal du klikke på Print Catalog
(Udskriv katalog).
Hvis du vil starte en ny skrifttype, efter at du har oprettet den aktuelle skrifttype, skal du markere
afkrydsningsfeltet New Font (Ny skrifttype).
Klik på Finish (Udfør) for at lukke PREMIER+™ 2 QuickFont. Skrifttypen gemmes i henhold til de valgte
indstillinger.
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Du kan oprette SuperDesigns ud fra de SuperDesign-sæt, der er tilgængelige i PREMIER+™
2 Embroidery. SuperDesigns er specielle motiver, hvor størrelsen kan tilpasses med
konstant stingtæthed.
Søg efter et SuperDesign
Vælg et motiv

Juster størrelsen på det valgte motiv
Giv dit SuperDesign en anden stil
Vælg et SuperDesign-sæt

Vælg en SuperDesign-kategori

Juster motivets proportioner
Skift sting og applikation i motivet
Placer motivet i arbejdsområdet

Visse SuperDesigns er flerfarvede, og stingtypen og stilen på mange af dem kan ændres.
Det er muligt at ændre deres størrelse, proportioner, stingtype og trådfarve. Størrelsen på
et SuperDesign kan ændres med konstant stingtæthed, og stingegenskaberne kan
justeres, også efter at ændringerne er gemt.
Når du første gang starter PREMIER+™ 2 Embroidery, er kategorien Animals (Dyr) valgt. Hvis du tidligere
har brugt fanen SuperDesign, huskes den senest anvendte kategori.

SuperDesign-sæt er grupperet i kategorier. Hvert sæt indeholder 9 SuperDesigns, som
hver især har flere forskellige stiltyper. SuperDesign-galleriet viser miniaturer af alle
SuperDesigns i det aktuelt valgte SuperDesign-sæt. SuperDesigns har navne og nøgleord,
der gør det nemt for dig at søge i alle kategorier.
Hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery eller PREMIER+™ 2 Embroidery Extra er det ikke alle SuperDesignkategorier, der er tilgængelige.

Opret et SuperDesign
1
2
3
4
5
6
7
8

Klik på fanen SuperDesign.
Søg efter et SuperDesign, eller vælg en SuperDesign-kategori i rullemenuen til venstre. Eksemplet
viser det første motivsæt i den pågældende kategori.
Klik på pilen til højre for rullemenuen med sæt, og vælg et SuperDesign-sæt. Klik derefter på et motiv
for at vælge det.
Indstil Size (Størrelse) i millimeter efter behov fra 5 mm til 200 mm. Dermed indstilles højden på det
valgte SuperDesign, og bredden indstilles proportionalt.
Klik på pilene for bredde
og højde
for at ændre motivets proportioner fra 25 % til 400 %. Du
kan også indtaste en størrelse i nummerboksen.
Efter behov kan du vælge en linje eller udfyldningstype i rullemenuen Stitch Type (Stingtype)
for
at åbne dialogboksen med egenskaber for stingtypen. Se "Valg af egenskaber for sting" på side 73.
Du kan ændre stingegenskaberne for det valgte SuperDesign i dialogboksen med egenskaber, f.eks.
tæthed og stinglængde, vinkel og mønster. Klik på OK for at lukke dialogboksen.
Klik på Apply (Anvend)
. Det valgte SuperDesign vises i arbejdsområdet og ændrer ikke andre
SuperDesigns.

Søg
Du kan søge efter et SuperDesign ud fra navn, mappenavn eller nøgleord. Indtast den
ønskede tekst i feltet Search (Søg), og tryk på Enter. Klik på Clear Search (Ryd søgning) for
at fjerne søgeteksten, og brug rullemenuen, hvis du vil genbruge tidligere søgninger.

Søg efter et SuperDesign
1
2

Klik på fanen SuperDesign.
Indtast en søgeterm i feltet Search, f.eks. ”christmas”, og tryk på Enter.
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Klik på rullemenuen til højre for at få vist alle julemotiver.
Disse indeholder motiver fra julekategorier og enkeltmotiver med et juletema.
Bemærk, at rullemenuen ud for Category (Kategori) på fanen SuperDesign ikke er tilgængelig, da
søgningen bruger alle kategorier. Klik på knappen Clear Search til venstre. Den senest anvendte
kategori bliver tilgængelig.
Indtast ”dog” i feltet Search, og tryk derefter på Enter.
Ud over fem kæledyr er der også tre billeder af en pølse i et brød (en hotdog). En søgning kan sommetider
give uventede resultater!
Klik på knappen Clear Search for at vende tilbage til visningen Category.
Indtast ”lion” i feltet Search, og tryk derefter på Enter. Der er seks forskellige løvemotiver.
Placer markøren over de første fire løver, en for en.
De første tre er fra sættet Animals i kategorien Appliqué, og den fjerde er fra Tassels. De hedder alle Lion
(Løve). Søgningen tjekker navne i feltet Category og SuperDesign ud over nøgleord.
Anbring markøren over de sidste to løver.
Den femte og sjette løve er fra Zodiac og hedder Leo.
Termen ”Lion” stammer fra nøgleordene til disse
SuperDesigns.
Klik for at vælge den første Leo, og klik derefter på
rullemenuen ud for Stitch Type. Stingtyperne for
dette individuelle SuperDesign vises.
Søgefunktionen finder alle varianter af et bestemt SuperDesign, så der er ikke behov for at tjekke de
forskellige SuperDesign-sæts stiltyper enkeltvis, når du bruger funktionen Search. I eksemplet ovenfor er
der fundet to applikationsløver, der bruger Satin Line, samt to forskellige stiltyper for Motif Line.

Skift stingtypen i et SuperDesign
1
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På værktøjslinjen Quick Access skal du klikke på Change
Hoop (Skift ramme)
og skifte til rammen Universal,
170 mm x 100 mm - Universal Midsize Hoop 1, roteret og
derefter klikke på OK.
Åbn fanen SuperDesign, og vælg ”Animals” i rullemenuen
ud for Category (Kategori).
Klik på pilen til højre for rullemenuen med SuperDesignsæt, og vælg Dinosaurs 1.
Vælg design 3, Stegosaurus og indstil Size til 70mm.
Klik Stitch Type (stingtype)
, og vælg Pattern Fill 2 i rullemenuen. Ændre mønsteret til nr 174
(kolonne 6, række 1 i Polygons), og klik derefter OK. Klik på Apply (Anvend)
.
Klik på fanen Frame (Ramme), og placer en ramme rundt om den valgte Stegosaurus.
Klik på fanen SuperDesign. Dine indstillinger er bevaret. Klik på Undo (Fortryd)
for at fjerne
rammen.
Klik på fanen Modify (Rediger). Du får vist en advarsel om, at motivet fikseres som et broderi. Rediger
som ønsket.
Klik på fanen SuperDesign igen. Indstillingerne for Stegosaurus er stadig, som du har angivet dem.
Klik på Apply (Anvend)
for at placere endnu en kopi af denne Stegosaurus.
Klik på Triceratops (nummer 6). Størrelsen er ændret til 45 mm (standardstørrelsen for dette motiv).
Under Stitch Type (Stingtype)
skal du vælge Pattern Fill 2 (Mønsterudfyldning 2). Disse
indstillinger er standardindstillingerne for dette SuperDesign (Pattern 3 og Angle (Vinkel) 0).
Justering af indstillingerne før placering af det valgte SuperDesign er nyttigt, hvis flere forskellige versioner
af samme motiv skal bruges. Når et andet SuperDesign vælges, anvendes standardindstillingerne.
Højreklik på den anden Stegosaurus-kopi, og vælg Pattern Fill, Pattern Fill 2 i genvejsmenuen.
Dialogboksen Pattern Fill (Mønsterudfyldning) vises og gør det muligt for dig at justere motivet.
Du kan oprette en række Stegosaurus-motiver med samme mønster, men med forskellige farver og vinkel.
Du kan også duplikere det justerede SuperDesign og derefter foretage yderligere justeringer af kopien.
På rullelisten ud for Category skal du vælge Celebrations, motiv 3, der viser nogle klokker.
Klik på Stitch Type
, og se nu i rullemenuen. Der er ni forskellige typer af mønsterudfyldning.
Ved dette motiv skal du finde ud af, hvor hver af de mange mønsterudfyldninger blev brugt. Det vil sikkert
være nemmere at placere motivet og justere det bagefter.
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Redigering af SuperDesigns
Du kan justere SuperDesigns, efter at de er placeret i arbejdsområdet, og før de er fikseret
som sting, selv efter at de er gemt.
Du kan ændre SuperDesign-farverne, før eller efter at de er blevet fikseret som broderier.

Omformning af et SuperDesign
1
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Vælg et SuperDesign i vinduet SuperDesign. Se "Opret et SuperDesign" på side 65.
Klik på Apply (Anvend)
. Det valgte SuperDesign vises i arbejdsområdet.
Træk motivet en kort afstand mod højre. En firdobbelt pil vises, mens du trækker.
Placer markøren over et af de firkantede grønne håndtag i motivets hjørner. Markøren for justering/
tilpasning af størrelse
vises.
Træk i håndtaget for at ændre formen på det valgte SuperDesign.
Hold Ctrl-tasten nede, og træk i et af håndtagene. Størrelsen ændres, men formen forbliver den
samme. Hold Skift-tasten nede for at ændre størrelsen fra midten
Højreklik på det valgte SuperDesign. I genvejsmenuen skal du derefter vælge Fix as Stitches (Fikser
som sting)
. Håndtagene på motivet er nu hvide, hvilket indikerer, at det valgte SuperDesign er
fikseret som et broderi.
Det valgte SuperDesign fikseres også som et broderi, hvis du justerer det på fanen Modify (Rediger).
Klik på Undo (Fortryd). De grønne håndtag vises igen. Du kan justere motivet igen.

Ændring af SuperDesign-applikation
1
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Åbn fanen SuperDesign, og vælg ”Appliqué” i rullemenuen ud
for Category (Kategori).
Klik på pilen til højre for rullemenuen med SuperDesign-sæt, og
vælg Children 1.
Klik på det femte motiv i sættet, Blocks, og klik på Apply
(Anvend)
.
Højreklik på det valgte SuperDesign.
Øverst i genvejsmenuen vises Appliqué Fabric
(Applikationsstof ) og Satin Line (Satinlinje). Klik på Appliqué
Fabric i genvejsmenuen. En undermenu med tre indstillinger
vises.
Klik på Appliqué Fabric 1. Dialogboksen Appliqué Selection
(Valg af applikation) åbnes.
Klik på Load Previously Saved Fabric (Indlæs tidligere gemt stof)
, og vælg stof i en anden farve.
Skift de øvrige stoffer i blokkene.
Du kan også skifte vinkel på stofmønsteret, via området Color Select (Farvevalg) kan du ændre trådfarve til
borten.

SuperDesigns med Appliqué og Effects
Ved brug af applikationsrammer kan stoffet og visse af indstillingerne for borten ændres.
Vælg f.eks. Stitch Type (Stingtype)
og derefter Appliqué Fabric (Applikationsstof ) i
dialogboksen Appliqué Selection. Rediger derefter stoffet, vinklen og marginen.
Applikationens placeringssting kan ikke redigeres. Når du vælger effekter som f.eks.
Felting Needle (Filtenål), Twin Needle (Dobbeltnål) og Wing Needle (Wingnål), kan du
ændre stingegenskaberne i Stitch Type (Stingtype)
eller i genvejsmenuen efter
oprettelse.

Fiksering af SuperDesigns som broderier
SuperDesigns fikseres som et broderi, når fanen Modify (Rediger) er valgt, når Fix as
Stitches (Fikser som sting)
bruges, eller når de kombineres med et andet motiv.
Derefter oprettes stingene, og yderligere justering af broderiets størrelse kan påvirke
stingenes tæthed og længde. Stingenes egenskaber kan ikke ændres, efter broderiet er
fikseret som et broderi.
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Frames
På fanen Frame (Ramme) kan du oprette en ramme, der placeres med en størrelse, der
passer rundt om det/de aktuelt markerede broderier, grupper, bogstaver eller
SuperDesigns, eller - hvis der ikke er markeret et broderi - i arbejdsområdet med den
størrelse, der er indstillet under indstillingerne for størrelse.
Skift udseende på stingene i rammen
Indstil rammestørrelse og proportioner
Brug en ramme, hjørner eller sidestykker
Beskær rammen, eller indstil margin og størrelse

Vælg et broderi til din ramme
Brug udsmykninger

Brug et sæt rammer Vælg indstillinger for udsmykninger
Gruppér broderiet og rammen
Placer rammen rundt om dit broderi

Rammen og det motiv, rammen omgiver, oprettes normalt som en gruppe. Brug Restrict
Groups (Begræns grupper) på fanen Home (Startside) eller genvejsmenuen for at markere
og justere rammen eller et af broderierne i den.
Vælg de hjørner, rammer og sidestykker, der skal placeres rundt om dit broderi. Vælg
blandt kategorierne af hjørner, rammer og sidestykker. Vælg derefter et rammesæt, og
vælg et motiv. Placer rammen rundt om dit broderi eller et hvilket som helst sted i
arbejdsområdet.
Du kan også vælge Flourish (Udsmykning) og vælge en udsmykning, der skal placeres
over under eller som et par over og under de valgte broderier.
Visse rammer er flerfarvede, og stingtypen for mange af dem kan ændres. Størrelsen på en
ramme rundt om et enkelt broderi kan ændres med konstant stingtæthed, og
stingegenskaberne kan justeres, også efter at ændringerne er gemt, indtil de fikseres som
et broderi.
Rammen placeres generelt tidligere i stingrækkefølgen end det oprindeligt markerede broderi, så et
eventuelt applikationsstof kan placeres før det broderi, der skal indrammes. Hvis Crop (Beskæring) er
markeret, tilføjes rammen efter broderiet.
Hvis beskæring er valgt til en applikationsramme, tilføjes placeringsstingene før broderiet og bortstingene
efter broderiet. Hvis broderiet indeholder bogstaver eller et SuperDesign, og beskæringsfunktionen
anvendes, fikseres det som sting.
Hvis flere broderiet er omgivet af en ramme, og beskæringsfunktionen er valgt, kombineres de indvendige
broderier automatisk.

Opret en Ramme
1
2
3
4
5
6
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Indlæs et eller flere broderier i arbejdsområdet, og marker dem.
Klik på fanen Frame (Ramme).
Vælg en rammekategori (hjørner, rammer eller sidestykker) i rullemenuen Frame.
Galleriet viser det første rammesæt i den pågældende kategori.
Vælg et rammesæt på rullelisten til højre for rammegalleriet, og klik derefter på en ramme for at
markere den. Den fremhæves.
Efter behov kan du markere Group (Gruppér) for at gruppere rammen med broderiet/broderierne.
Markér for at bruge en margin eller for at beskære broderiet, når du placerer rammen.
• Med Margin indsættes et mellemrum mellem broderiet og rammen rundt om det.
• Med Crop (Beskæring) indsættes der ikke en synlig margin, og broderiet beskæres til rammens form.
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Hvis du har valgt Margin, skal du indstille Size (Størrelse) i millimeter fra -50 mm til 50 mm.
Efter behov kan du klikke på Size Options (Indstillinger for størrelse)
for at indstille rammestørrelse og procentvis bredde og højde i
dialogboksen Options (Indstillinger). Klik på OK for at lukke
dialogboksen.
Efter behov kan du vælge en linje eller udfyldningstype eller
applikationsstoffet til en applikationsramme i rullemenuen Stitch Type
(Stingtype)
for at åbne dialogboksen med egenskaber for
stingtype eller stof.Se ”Valg af egenskaber for sting” på side 73.
Du kan ændre stingegenskaberne for rammen i dialogboksen for
egenskaber, f.eks. tæthed og stinglængde, vinkel og mønster. Klik på
OK for at lukke dialogboksen.
Klik på Apply (Anvend)
for at få vist dit indrammede broderi.
For at ændre egenskaberne i det indrammede broderi skal du vælge Restrict Groups (Begræns grupper) på
fanen Home (Startside) eller i genvejsmenuen og derefter justere rammen eller det indsatte motiv.

Applikationsrammer og rammer med skum
Ved brug af applikationsrammer kan stoffet og visse af indstillingerne for borten ændres.
Vælg f.eks. Stitch Type (Stingtype)
og derefter Appliqué Fabric (Applikationsstof ) i
dialogboksen Appliqué Selection. Rediger derefter stoffet, vinklen og marginen.
Placeringsstingene til applikationen kan ikke redigeres, men positionen for stingene kan
justeres til at matche marginen på applikationsstoffet. Ved brug af skrifttyper og rammer i
kategorien Foam er det kun muligt at ændre farven.
Du kan få yderligere oplysninger i referencevejledningen til Premier+™ 2 Embroidery eller i Help.

Redigering af rammer
Når en ramme er placeret i arbejdsområdet, kan du ændre dens størrelse og stingtyper,
indtil den fikseres som et broderi. Hvis den var grupperet, brug Restrict Groups (Begræns
Grupper) for at justere den.
Du kan ændre rammers farver, før eller efter at de er blevet fikseret som broderier.

Skift en ramme i arbejdsområdet
1
2
3
4
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Der er fire grønne håndtag i rammens hjørner. Flyt musemarkøren hen over et af hjørnehåndtagene .
Markøren for justering/tilpasning af størrelse
vises.
Klik på håndtaget, og træk i det for at justere rammens størrelse.
Hold Ctrl-tasten nede, mens du trækker i et håndtag, for at beholde rammens proportioner.
Hvis du vil justere rammens egenskaber, skal du højreklikke på rammen.
Åbn genvejsmenuen ved at højreklikke, og vælg Properties (Egenskaber) for at ændre
rammestørrelsen i dialogboksen Frame Properties (Rammeegenskaber) eller vælg en stingtype for at
justere den i dialogboksen Stitch Properties (egenskaber for sting).
Klik på rammen, og træk den hen til det ønskede sted.
Du kan også rotere rammen med rotationshåndtaget
eller spejlvende den med de vandrette
og
lodrette
spejlvendingshåndtag.

Fiksering af rammer og udsmykninger som broderier
Rammer og udsmykninger fikseres som et broderi, når fanen Modify (Rediger) er valgt, når
Fix as Stitches (Fikser som sting)
bruges, eller når de kombineres med et andet motiv.
Derefter oprettes stingene, og yderligere justering af broderiets størrelse eller skalering
kan påvirke stingenes tæthed og længde. Stingegenskaberne, f.eks. tætheden, mønsteret,
vinklen eller stinglængden, kan ikke ændres efter fiksering. Applikationsstof kan ikke
ændres i genvejsmenuen, efter at rammen er fikseret, men hvis du bruger Premier+™ 2
Embroidery Extra, kan du bruge funktionerne under Select Appliqué (Vælg applikation)
på fanen Appliqué (Applikation).
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Borter og motiver
På fanen Border (Bort) kan du oprette en bort til placering rundt om dit/dine broderier,
grupper, bogstaver eller SuperDesigns og motivlinjer.

Placer en bort rundt om et broderi

Placer et eller flere motiver

Bort
Vælg en marginbredde, og om du vil bruge runde hjørner. Vælg derefter mellem hvilken
stingtype, du vil bruge: Motif Line (Motivlinje), Satin Border (Satinbort), Running Stitch
(Ligesting) eller Triple Stitch (Tredobbelte sting). Klik på Options (Indstillinger) for at
indstille egenskaberne for hver stingtype.
Vælg en stingtype til borten
Indstil egenskaberne for applikationen
Tilføj applikation til borten
Indstil bredden på marginen
inde i borten

Afprøv en stoftype til applikationen

Gruppér broderiet og borterne
Vælg afrundede eller firkantede hjørner

Indstil stingegenskaberne for borten Opret borten

Stingegenskaberne kan kun justeres, før borten oprettes.

Borten placeres rundt om den rektangulære ”kant” på det/de
aktuelt markerede broderier, eller rundt om rammens indvendige
kant. (I guiden Guiden ExpressMonogram placeres borten rundt
om kanten på indramningsområdet). Den placeres generelt
tidligere i stingrækkefølgen end det oprindeligt markerede
broderi, så et eventuelt applikationsstof kan placeres før det
broderi, der skal indrammes.
Hvis mere end ét broderi er markeret, placeres borten rundt om de markerede
broderier med den afstand, der er indstillet i Margin.

Borten placeres med hvide håndtag, der viser, at det er i tilstanden
Scale (Skaler) og ikke Resize
(Tilpasning af størrelse) (Blå
håndtag).
Indstillingerne for borten bibeholdes i hele den aktuelle brugersession.

Opret en bort
1
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Indlæs et broderi i arbejdsområdet, og markér det.
Klik på fanen Border (Bort).
Vælg afrundede eller firkantede hjørner.
Afrundede hjørner kan overlappe broderiets hjørner. Juster marginen til den ønskede effekt.
Vælg Group (Gruppér), hvis du vil danne en gruppe ud fra borten og broderiet/broderierne.
Vælg en stingtype under Stitch Type (Satin Line (Satinlinje), Triple Stitch (Tredobbelt sting), Running
Stitch (Ligesting) eller Motif Line (Motivlinje).
Premier+™ 2 Embroidery Frames, Borders og Motifs
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Klik på Stitch Options (Stingindstillinger)
, hvis du vil åbne dialogboksen med egenskaber for
stingtypen. Se ”Valg af egenskaber for sting” på side 73.
Du kan ændre stingegenskaberne for borten i dialogboksen for egenskaber, f.eks. tæthed og
stinglængde. Klik på OK for at lukke dialogboksen.
Hvis du vil føje en applikation til motivet, skal du klikke på Add Appliqué (Tilføj applikation)
og
derefter klikke på Select Fabric (Vælg stof )
for at afprøve en stoftype i dialogboksen Appliqué
Selection (Valg af applikation).
Efter behov kan du klikke på Appliqué Options (Applikationsindstillinger)
for at åbne
dialogboksen Appliqué Options og vælge en applikationsmetode.
Indstil marginstørrelsen i millimeter fra -50 mm til 50 mm. Dette er afstanden fra det valgte broderi
eller fra kanten af rammen.
Ved satin- eller motivbort kan det være nødvendigt at justere marginen for at undgå at overlappe
broderiet.
Klik på Apply (Anvend)
for at få vist dit indrammede broderi.
Hvis du har Premier+™ 2 Embroidery Extra, kan du ændre applikationsstoffet i dialogboksen Appliqué
Selection (Valg af applikation), når du har oprettet borten. Klik på Restrict Groups (Begræns grupper) på
fanen Home (Startside) eller i genvejsmenuen. Klik på fanen Appliqué (Applikation), og klik på Select Piece
(Vælg stykke). Klik derefter på borten. Dialogboksen Appliqué Selection (Valg af applikation) åbnes. Skift til
det ønskede stof.

Add Appliqué
Brug Add Appliqué (Tilføj applikation)
til at føje en applikation til den bort, du opretter.
Applikationens placeringssting føjes automatisk til den bort, du tegner.

Select Fabric
Brug Select Fabric (Vælg stof )
til at afprøve en stoftype til din applikation i
dialogboksen Appliqué Selection (Valg af applikation). Klik på Select Fabric
.
Dialogboksen Appliqué Selection vises.
Vis eksempel på applikationsstoffet
Vælg en farve under Quick Colors
og en struktur
Vælg en applikationstype

Vælg en systemstoftype
eller tilføj en ny
Indlæs et separat billede
til en trykt applikation
Genbrug en nyligt anvendt stoftype

Motifs
Opret en motivlinje med den valgte længde eller et valgt antal gentagelser. Eller placer et
enkelt motiv.
Motiver oprettes ud fra de motivsæt, der er tilgængelige i Premier+™ 2 Embroidery. Motifs
(Motiver) er relativt små, enkeltfarvede motiver, der ligner maskinsømme, og dannes med
enkeltsting, ligesting og tredobbelte sting.
Hvis motiverne er designet til at overlappe hinanden, kan beregningen af antal gentagelser muligvis være
upræcis.
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Indstil antallet af gentagelser for motivet

Vælg et motiv

Indstil motivlinjens længde

Opret motivlinjen

Motivgruppe, kategori og sæt vises i sektionen Motif Underline (Motivunderstregning) på
fanen Border (Bort). Motivlinjen oprettes under det/de aktuelt valgte broderier, grupper,
bogstaver eller SuperDesigns og tidligere end disse elementer i syrækkefølgen.
Der kan oprettes yderligere motiver ved hjælp af modulet PREMIER+™ 2 Create (ekstraudstyr) og de kan
føjes til databasen MyMotifs.

Opret linjer med sommerfuglemotiver
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Klik på fanen Border (Bort).
I sektionen Motif Underline skal du klikke på
Select Motif (Vælg motiv) . Dialogboksen Motif
Line (Motivlinje) åbnes.
Vælg Universal på rullelisten ud for Group.
Vælg kategorien General Motifs 1 fra rullelisten
ud for Category.
Vælg mønster nummer 23, som er en sommerfugl, på rullelisten ud for Pattern (Mønster).
Til at starte med er højden og bredden indstillet i
henhold til det valgte motiv.
Under Size (Størrelse) skal du sørge for, at
Proportional er markeret, og at Height (Højde) er
indstillet til 14 mm.
Under Stitch (Sting) skal du sørge for, at Running er markeret, og at Length (Længde) er indstillet til
2,0 mm.
Længden er fra starten indstillet til den anbefalede værdi for motivet.
Klik på OK for at vælge sommerfuglemotivet.
I sektionen Motif Underline (Motivunderstregning) på fanen Border (Bort) skal du klikke på Length
(Længde) for at markere feltet.
Brug Pil op og Pil ned for at indstille længden til 100 mm.
Klik på Apply (Anvend)
. En linje med fire sommerfugle placeres i arbejdsområdet.
Bredden på sommerfuglemotivet er 25 mm, så linjen indeholder fire motiver.
Du kan ændre størrelsen på denne motivlinje eller omskalere den eller ændre dens farve på samme måde
som ved andre motiver.
Indstil Length (Længde) til 120 mm, og klik på
Apply (Anvend)
igen. Der er stadig fire
motiver, men de er fordelt med bred afstand.
Kun komplette motiver bruges, når et motiv
placeres med Motif Underline
(Motivunderstregning).
Bemærk, at den anden linje med sommerfugle
danner en gruppe sammen med den første linje.
Motivlinjer grupperes sammen med den tidligere
placerede linje, medmindre du klikker uden for
markeringsboksen, før du opretter den nye linje.
I sektionen Motif Underline skal du klikke på Repeats (Gentagelser).
Brug Pil op og Pil ned for at indstille antal gentagelser til fire, og klik derefter på Apply (Anvend)
.
Motivlinjen er samme størrelse som den første linje, du oprettede.
Brug Pil ned for at indstille antal gentagelser til én, og klik derefter på Apply
. Et enkelt motiv
placeres i arbejdsområdet.
Brug Encore til at oprette en buet motivlinje, cirkler og figurer ved brug af enkeltmotiver og til at spejlvende
motiver inden for en linje. Se ”Encore” på side 45.
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Du kan ændre egenskaberne for mange linje- og udfyldningstyper i skrifttyper,
SuperDesigns og rammer.
Egenskaberne for en stingtype kan ændres via dialogboksen for egenskaber før eller efter
oprettelse af bogstaver, SuperDesign eller ramme.
Brug rullepilen i dialogboksen Options (Indstillinger) for stingtypen.
Klik på Restrict Groups (Begræns grupper)
på fanen Home (Startside) eller i
genvejsmenuen for at aktivere redigering i en gruppe. Højreklik derefter på bogstaverne,
dit SuperDesign eller rammen, og vælg den stingtype, du vil ændre i motivet, via
genvejsmenuen. Dialogboksen Properties for den pågældende stingtype vises.
Du kan kun redigere stingegenskaberne for et motiv med grønne håndtag (før det fikseres som sting).

Hvis stingtypeområdet er nedtonet (utilgængeligt), betyder det, at skrifttypen er designet
med egenskaber, der ikke kan redigeres. Det forekommer f.eks. ved skrifttyper i kategorien
Foam (Skum), der har specialindstillinger for at sikre, at broderiskummet klippes, og det
forekommer også ved nogle få, meget komplekse skrifttyper, der har mange forskellige
udfyldningsmønstre i forskellige bogstaver, eller udfyldninger med flere gradienter som
f.eks. Acorn 6C UC 35-60 mm i kategorien Floral (Blomster).

Redigerbare egenskaber
De fleste skrifttyper, SuperDesigns og rammer tillader, at egenskaberne for flere linjer og
udfyldninger ændres. I tilfælde, hvor meget komplekse egenskaber, som f.eks. flerfarvede
gradienter eller mange forskellige egenskaber, anvendes i forskellige tegn, er
redigeringsegenskaberne ikke tilgængelige. Hvis motivet indeholder mere ét
stingområde af en bestemt type, viser rullemenuen den pågældende stingtype på en
nummereret liste: F.eks. Pattern Fill 1 (Mønsterudfyldning 1), Pattern Fill 2
(Mønsterudfyldning 2).

Udfyldningstyper
Pattern Fill
Et område af typen Pattern Fill (Mønsterudfyldning) er et
område, hvor alle tråde ligger parallelt med hinanden, og
hvor stingpunkter er indsat, så de skaber forskellige typer
af mønstre. Tætheden og farven kan også ændres med
ensfarvet gradueret tæthed og flerfarvet gradueret tæthed.
Tilføj nye mønstre med Manage My Fills i PREMIER+™ 2
Create (hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA).
Mønstrene kan være simple strukturer eller dekorative
figurer. Et mønster med satineffekt (mønster nr. 36 i
Standard 3) er også tilgængeligt.
Konstant tæthed skaber en ensartet udfyldning ved den valgte
tæthed. Gradueret tæthed skaber en udfyldning med varierende
tæthed eller farve.

Litho UC 20-80mm: Pattern Fill
Område, mønster 107 fra Diamonds

Brug dialogboksen Pattern Fill (Mønsterudfyldning), hvis
du vil ændre mønster, tæthed og stingvinkel for udfyldningsområder.
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Søg efter et mønster
efter nummer
Brug et
My Fillsmnster
Vælg en kategori
og et mønster
Indstil
standardæhed

Indstil mønsterets
vinkel
Vælg underlægningsstingenes tæthed
Juster områdets
størrelse
Brug gradueret
tæthed

Indstillinger for
ensfarvet og
flerfarvet grdering

Udfyldningsmønster
Indstil udfyldningsmønsternummer til udfyldningsområder. Standardindstillingen er
mønster 3.
Mønstrene i alle andre kategorier end kategorien Standard anbefales til relativt store udfyldningsområder,
da de indeholder gentagne mønstre, der fungerer godt, når de ”lægges op ad hinanden”. Mønster nr. 36
giver et udfyldningssting med ”satineffekt”.
De første fire mønstre i kategorien Gradient & Lace (253-256) anbefales til en flerfarvet graduering.
Mønster 257-264 har udfyldningsmønstre med bånd, som i kombination med skraverede parallelle
udfyldninger skaber en vævet effekt til blondemotiver. Indstil Spacing (Afstand) for den parallelle
udfyldning til 2,4 mm i kombination med mønster 257 og til 2,8 mm i kombination med mønster 258 osv.
Du kan finde en komplet oversigt over alle de udfyldningsmønstre, der kan bruges til skrifttyper og figurer i
vejledningen Fill Patterns Sample Guide (Vejledning med eksempler på udfyldningsmønstre). Denne findes
som pdf til reference og udskrivning.

Underlay (Underlægningssting) giver et åbent fyld, der er vinkelret på det egentlige Fill
Area. Funktionen er nyttig til stabilisering af store udfyldningsområder.
Compensation (Kompensation) bruges til at gøre et område en smule ”federe” ved at øge
den relative størrelse. Jo højere nummer, desto federe ser området ud.
Standardindstillingen er 0.
Brug området Density (Tæthed) til at få vist og ændre indstillingerne for tæthed og
udfyldningens farve under Gradient (Graduering). Gradient er ikke markeret som
standard.

Standardtæthed

Indstil standardtætheden fra 2 til 40. Jo lavere tallet er, desto tættere er stingene, og desto
flere sting dannes der.
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Single Color Gradient
Brug Single Color Gradient (Ensfarvet graduering) til at ændre tætheden i en udfyldning
med kun én farve. Indstil en værdi for udfyldningens markører for tæthed i starten og
slutningen. Tætheden skifter derefter gradvist mellem de to værdier. Tilføj flere markører
ved et mere komplekst mønster.
Tilbage til originalindstillingerne
Tilføj en markør
Justeringsmarkør

Vælg ensfarvet eller
flerfarvet graduering

Fremhævet markør
for værdi
Slet den valgte
markør

Indstil stingtætheden til
den valgte værdimarkør

Flerfarvet graduering
Indstil stingtætheden
til hele udfyldningen

Tilbage til originalindstillingerne
Tilføj en markør
Justeringsmarkører

Vælg ensfarvet eller
flerfarvet graduering

Valg farvemarkør
Slet den valgte
markør

Vælg en tråd til den
fremhævede markør

Motif Fill
Områder med Motif Fill (Motivudfyldning) indeholder gentagne små sting, som placeres
ved hjælp af et Universal- eller maskinmotivmønster. Motiver bruges i en hvilken som
helst vinkel og i forskellige størrelser, og skiftende linjer kan bruge forskellige motiver.
Typisk er der mellemrum mellem motiverne i et mønster.
Motivudfyldning, der bruger et hjertemønster,
nummer 6, i kategorien General Motifs 1 (Generelle
motiver 1) med en vinkel på 350 grader. En satinlinje
bruges til borten.
(Revue 2C UC 25-120mm MF, kategorien Display)

I dialogboksen Motif Fill (Motivudfyldning) kan du vælge motiver og indstille motivets
vinkel, mellemrum, forskydning, stingtype og længde, når du opretter et
motivudfyldningsområde. Brug Motif 1 til at vælge det første motiv og dets størrelse og
Motif 2 til at vælge det andet valgfri motiv.
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Du kan se et eksempel på brugen af Motif Fill (Motivudfyldning) i ”Opret en quilteblok med en udfyldt figur
i midten” i brugervejledningen til PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Dialogboksen Motif Fill Properties (Egenskaber for motivudfyldning) har faner til
indstilling af alle egenskaberne i et motivudfyldningsområde.

Vælg en motivgruppe, motivkategori
og et motivmønster
Vælg motivstørrelsen
Spejlvend motivet lodret eller vandret
Behold forholdet mellem motivets
højde/bredde

Brug Spacing (Mellemrum) til at indstille motivets relative placering i udfyldningen.
Brug fanen Options (Indstillinger) til at ændre indstillingerne for udfyldningsvinkel,
stingtype og -længde.

Crosshatch Fill
Udfyldninger af typen Crosshatch (Dobbeltskraveret) bruges til quiltning og til at oprette
fritstående blonder med.

Se et eksempel på
dine indstillinger
Vælg en stingtype for
dobbeltskraverede linjer
Indstil stinglængden
for udfyldningslinjere
Indstil bredden for
zigzag-linjerne

Indstil vinklen for den ene eller begge dobbeltskraverede linjer
Vælg en stil for Crosshatch-udfyldningen
Juster mellemrummet mellem stinglinjerne

Dialogboksen med egenskaber for Crosshatch Fill gør det muligt at indstille mellemrum,
stil, linjevinkel og stinglængde for de dobbeltskraverede linjer med sting i udfyldningen.
Eksemplet skifter alt efter de valgte indstillinger.
• Diamond (Rombe) skaber et symmetrisk dobbeltskraveret mønster (balanceret
vandret). Diamond er valgt som standard og er indstillet med en vinkel på 315 grader.
• Square (Firkant) skaber et dobbeltskraveret mønster af linjer, der er indstillet ved
90 grader.
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• Parallel skaber et mønster af parallelle linjer med en standardvinkel på 0 grader.
• Enter Angles (Angiv vinkler) kan bruges til at skabe et asymmetrisk dobbeltskraveret
mønster. Angiv en vinkel for hver at de to linjeretninger i dobbeltskraveringen.

Curved Crosshatch Fill
Udfyldninger af typen Curved Crosshatch Fill (Buet dobbeltskraveret udfyldning)
anvender buede linjer i et dobbeltskraveret mønster, som kan bruges til at skabe en
fornemmelse af dybde. De anvendes til quiltning og til at lave fritstående blonder.
Brug et motiv til udfyldningen
Vælg en stil for den buede
dobbeltskraverede udfyldning
Indstil vinklen for en eller begge
buede dobbeltskraverede linjer

Indstil stinglængden for
udfyldningslinjerne
Vælg en stingtype for
buede dobbeltskraverede linjer

Indstil buen for de buede dobbeltskraverede linjer
Juster mellemrummet mellem stinglinjerne

Det valgte motiv bruges kun af den buede dobbeltskraverede udfyldning, hvis
indstillingen Motif Line (Motivlinje) er markeret på fanen Options (Indstillinger).

MultiWave Fill
I områder med MultiWave Fill (MultiWave-udfyldning) anvendes et bølget mønster, som
defineres med en eller flere linjer, der tegnes på udfyldningsområdet af designeren.
Tætheden kan varieres, eller du kan bruge et broderimotiv til stinglinjerne.
MultiWave Fill med en tæthed på 20 og en bort med
tredobbelte sting
(Revue UC 25-120mm MW, kategorien Display)

Klik på Use Motifs (Brug motiver), hvis du vil bruge motiver i stedet for en almindelig linje
efter den linjevinkel, der er valgt for udfyldningen. Klik på fanen Motif (Motiv) for at vælge
et motiv.

Echo Fill
I områder med Echo Fill (Ekko-udfyldning) placeres der ekkolinjer inden for en figur. Vælg
mellem afrundede, firkantede eller diagonale hjørner, og indstil mellemrummet mellem
ekkolinjerne.
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Vælg afrundede, firkantede eller
diagonale hjørner til udfyldningen

Vælg en stingtype til linjerne

Vælg en stinglængde til linjerne
Indstil mellemrummet mellem
ekkolinjerne

Visse indstillinger i andre moduler er ikke tilgængelige i Guiden Quilt Block Wizard. Du kan se et eksempel
på brugen af Echo Fill i afsnittet ”Vis et ekko rundt om et broderi” i brugervejledningen til PREMIER+™ 2
Embroidery Extra.

Shape Fill
Områder med Shape Fill (Figurudfyldning) bruger en af 75 forskellige former. Du kan
variere stingtætheden og bruge motivlinjer til udfyldningen.
Figurudfyldningsområde med figur 26 og tæthed 12.
(SuperDesign Zodiac 3, nummer 3)

Vælg et motiv til udfyldningen
Indstil stingtætheden
til udfyldningen
Vælg en figur til udfyldningen
Brug motivlinjer i figurudfyldningen

Radial Fill
I områder med Radial Fill (Radialudfyldning) anvendes et mønster af
linjer, der udstråler fra et oprindelsespunkt. Stingtætheden kan
varieres.
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Spiral Fill
I områder med Spiral Fill (Spiraludfyldning) anvendes et spiralformet mønster, der
udstråler fra et oprindelsespunkt. Du kan bruge en konstant eller gradueret tæthed.
Spiraludfyldning med gradueret tæthed og
satinlinjebort.
(Revue 2C UC 25-120 SF, kategorien Display)

QuiltStipple Fill
I områder med QuiltStipple Fill (QuiltStipple-udfyldning) anvendes et stiplesting i buede
eller lige linjer. Du kan variere mellemrummet mellem stinglinjerne og bruge ligesting
eller tredobbelte sting.
QuiltStipple-udfyldning med buet og lige stil og
bort med tredobbelte sting.
(Inform UC 25-120mm QS, kategorien Display)

Contour Fill
I områder med Contour Fill (Konturudfyldning) anvendes konturstinglinjer.
Konturudfyldning med tredobbelte sting og et 1,0 mm
mellemrum og med en bort med tredobbelte sting.
(Per Gothic 25-120mm CF, kategorien Elegant)

Satin Area (Satinområde)
Søg efter et mønster ud fra nummer
Vælg en type underlægningssting til satin
Juster områdets størrelse
Vælg en kategori og et mønster
Indstil stingtætheden til satin
Klik for ikke at bruge mønster

Satinområder er områder, der er udfyldt med zigzagsting med den samme tæthed fra den
ene ende til den anden. Stingvinklen ændres i takt med, at områdets form ændres, og kan
indstilles efter behov. Du kan vælge automatiske underlægningssting langs kanten eller
zigzag-underlægningssting.
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Continuous Columns (Kontinuerlige kolonner)
Satin Column (Satinsøjle)
Satin Column danner en søjle af lige eller buet satin.
Brug indstillingerne for satinsøjle til at indstille tæthed,
kompensation, mønster (til søjler, der er bredere end ca. 8-10 mm)
og underlægningssting.
Vælg blandt mere end 250 mønstre til satin (til områder, der er
bredere end ca. 8-10 mm).
Mønstre bør kun bruges til kolonner, der er bredere end ca. 8-10 mm.

Indstil de underlægningssting, der skal bruges til satinsøjlen.

Standardtæthed
Indstil tæthed til mellem 2 og 80. Jo lavere tallet er, desto tættere er stingene, og desto
flere sting dannes der. Standardindstillingen er 4.

Gradient
Brug indstillingerne for Gradient (Graduering) til at få vist og ændre
tæthedsindstillingerne og farvegradueringen for satin. Satinsøjlens farve kan skifte over et
interval, eller der kan være flere farveskift over hele området. Dette er ideelt til graduerede
farveændringer som f.eks. raffinerede skyggeeffekter. Gradient er ikke markeret som
standard. See ”Single Color Gradient” på side 75 and ”flerfarvet graduering” på side 75.

Feathered Satin
Feathered Satin (Fjermønstret satin) danner en søjle
af satin, der er fjermønstret på den ene eller på
begge sider. En søjle med fjermønstret satin bruger
zigzag-sting, hvor stingenes start- og slutpunkter er
tilfældige i stedet for parallelle.
Flourish Laurel 1/8 bruger fjernmønstret
til bladene
Indstil tætheden til den fjermønstrede satin
Vælg, hvilken side af søjlen der skal
have fjermønster
Indstil længden på fjermønsterstingene
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Linjetyper
Running Stitch
Running Stitch er en række af små forlæns sting. Running Stitch er også den foretrukne
indstilling til løbesting mellem sektioner i et broderi.
Linjer af ligesting bruges til let afmærkning eller underlægningssting.
Indstil stinglængden
Opret en cutwork-linje
Vælg 2 eller 4 cutwork-nåle
Opret stabilitetsmellemrum
på cutwork-linjen
Indstil afstanden mellem mellemrummene

Double Stitch
Double Stitch er en række af små forlæns sting efterfulgt af en række små baglæns sting,
så den slutter samme sted, som den begyndte.
Double Stitch bruges til afmærkning og til opdeling af konturer, der skal gå tilbage til
deres startpunkter.

Double Zigzag
Double Stitch with Zigzag Return er en række af små forlæns sting efterfulgt af en række
zigzag-sting, så den slutter samme sted, som den begyndte.
Crosshatch Fill (Dobbeltskraveret udfyldning) med
rombestil og en vinkel på 45 grader. Double Zigzag er
den stingtype, der bruges i udfyldningen og til borten.
(Revue Patchwork UC 50-120mm XH)

Double Zigzag er en speciel stingtype, som anbefales til blonder. Først sys en linje med ligesting, og derefter
sys der et zigzag-mønster tilbage hen over denne række, så der dannes et trådnet, hvis sektionerne er
placeret sammen. Alternativt kan denne stingtype også bruges til dobbeltskraveret udfyldning.

Triple Stitch
Triple Stitch består af en række små tredelte sting, der hver især udgøres af et forlæns
sting, et baglæns sting og derefter et forlæns sting. Stinglængden kan ændres fra 1 mm til
12 mm for enkeltlinjer i dialogboksen for egenskaber. Brug tredobbelte sting til kraftig
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afmærkning eller som kraftige sammenføjningslinjer mellem sektioner med tegn eller et
SuperDesign.
Konturudfyldning med tredobbelte sting og et 0,8 mm
mellemrum og med en bort med tredobbelte sting.
(Per Gothic 25-120mm CF, kategorien Elegant)

Satin Line
Satin Line er en linje med satinsting i konstant bredde. Stingtypen
kan bruges alene eller som en bort til en udfyldning. Linjens bredde
kan indstilles fra 1 til 12 mm.

Indstil satinlinjens bredde og stingtæthed
Tilspids enderne af satinlinjen
Brug underlægningssting langs kanten
inden for hver kant på linjen

Motif Line
Motif Line bruges til dekorationssting og detaljer.

Indstil motivstørrelse og forholdet
mellem højde/bredde
Vælg en motivgruppe, motivkategori
og et motivmønster
Vælg en stingtype til motivlinjen
Indstil stinglængden til motivlinjen
Juster motivernes placering på linjen
Tilspids enden af motivlinjen.
Tilspids begyndelsen af motivlinjen.

Indstil mellemrummet mellem motiver på linjen
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Software Licens

18

AFTALE VEDRØRENDE BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG OG LICENS
LÆS NÆRVÆRENDE ”TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND LICENSE AGREEMENT” (”AGREEMENT”) (”AFTALE VEDRØRENDE
BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG OG LICENS” (”AFTALEN”)) GRUNDIGT, FØR DU INSTALLERER OG/ELLER BRUGER
PRODUKTET (SOM DEFINERET NEDENFOR). VED AT INSTALLERE OG/ELLER BRUGE PRODUKTET BEKRÆFTER DU DIN ACCEPT
AF SOFTWAREN OG INDVILLIGER I AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE. HVIS DU
IKKE KAN ACCEPTERE SAMTLIGE VILKÅR OG BETINGELSER I NÆRVÆRENDE AFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE OG/ELLER BRUGE
PRODUKTET, MEN DU KAN RETURNERE DET TIL KØBSSTEDET MOD FULD REFUSION I OVERENSSTEMMELSE MED DEN
GÆLDENDE REFUSIONSPOLITIK.
Softwaren (inklusive indhold) og medfølgende dokumentation, uanset om den forefindes på disk, i skrivebeskyttet tilstand
eller på andre medier eller i andre former (samlet kaldet ”softwaren”) er udelukkende givet i licens, ikke solgt, til dig af Singer
Sourcing Limited LLC og dets licensgivere (i det følgende benævnt ”SINGER SOURCING LIMITED LLC.”) til brug i
overensstemmelse med vilkårene i nærværende aftale, og SINGER SOURCING LIMITED LLC forbeholder sig alle rettigheder,
som ikke udtrykkeligt er givet til dig. ”Produktet” omfatter softwaren og medfølgende ”medier” (en dvd/cd-rom), ”hardware”
(en dongle, Memory Card og/eller Reader Writer Kit) og/eller medfølgende dokumentation. Du ejer de medfølgende medier,
som softwaren er optaget på, samt hardwaren, men SINGER SOURCING LIMITED LLC. beholder ejendomsretten til selve
softwaren og tildeler dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren. Softwaren kræver internetaktivering.
Vilkårene i nærværende aftale regulerer alle softwaremoduler og -opgraderinger, som tilvejebringes af SINGER SOURCING
LIMITED LLC. og som erstatter og/eller supplerer det oprindelige produkt, medmindre sådanne moduler eller en sådan
opgradering ledsages af en separat licens, i hvilket tilfælde betingelserne i den pågældende licens er gældende. Hunspell er
stavekontrollen i denne software. Kildekodeversionen af Hunspell er tilgængelig på http://hunspell.sourceforge.net/ og er
underlagt vilkårene i Mozilla Public License. (Se: <http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>.) Dette produkt indeholder
software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Ophavsretten til OpenSSL tilhører
OpenSSL Project. Dette produkt indeholder også softwaren POCO, som anvendes under licensen Boost Software License
http://pocoproject.org/license.html. Ophavsretten til POCO tilhører Applied Information Software Engineering GmBh.
1. Brug af softwaren
A. Med de undtagelser, der er anført i afsnit 1(B) heri, giver nærværende aftale dig tilladelse til at installere og bruge to kopier
af softwaren på to computere på samme tid. Nærværende aftale tillader ikke, at softwaren findes på mere end to computere
ad gangen, og du må ikke gøre softwaren tilgængelig via et netværk, hvor den kan bruges af flere computere på samme tid
end angivet ovenfor. Softwaren må dog aldrig bruges af mere end én person ad gangen.
B. Modulsoftware kan købes separat. Modulsoftware kræver, at din bruger aktiveres til brug sammen med softwaren. Når en
bruger er aktiveret til modulsoftwaren, kan den ikke deaktiveres, og modulsoftwaren bliver en komponent i softwaren, der
udgør en del af en samling, som ikke kan adskilles fra samlingen.
C. Hvis produktet er mærket ”Educational Institution Version”, giver nærværende aftale dig ret til at installere og bruge én kopi
af softwaren på et netværk, forudsat at du køber et passende antal licenser og aktiveringer (sælges separat) til brug på de
computere, som softwaren installeres på, vises på, åbnes fra, eller som bruges fra netværket.
2. Forretningshemmeligheder og ophavsret
Softwaren ejes af SINGER SOURCING LIMITED LLC og/eller virksomhedens leverandører, og softwarens strukturelle
opbygning, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder tilhørende SINGER SOURCING LIMITED LLC.
og/eller virksomhedens leverandører. Softwaren er beskyttet af amerikanske ophavsretlige love og andre landes
ophavsretlige love og af de internationale aftaler om ophavsret. Du skal derfor behandle softwaren på samme måde som alt
andet ophavsretligt beskyttet materiale såsom bøger. DU MÅ IKKE KOPIERE, DUPLIKERE, GENGIVE ELLER GIVE LICENS ELLER
UNDERLICENS TIL SOFTWAREN ELLER DOKUMENTATIONEN, DOG MED DEN UNDTAGELSE AT DU MÅ FREMSTILLE ÉN
SIKKERHEDSKOPI AF SOFTWAREN TIL SIKKERHEDSKOPIERINGS- ELLER ARKIVERINGSFORMÅL. SINGER SOURCING LIMITED LLC.
forsyner dig ikke med en sikkerhedskopi eller en erstatning for mistet, stjålen eller beskadiget software. Du forpligter dig til
ikke at ændre, sammenflette, tilpasse eller oversætte softwaren eller at imitere, dekompilere og adskille softwaren eller på
anden måde forsøge at afsløre kildekoden til softwaren. Du må ikke installere din sikkerhedskopi på nogen maskine, hvis den
primære kopi er installeret. Du må gerne kopiere softwaren over på en computer, i hvilket tilfælde den oprindelige kopi, som
er vedlagt i denne pakke, gælder som din sikkerhedskopi. Alle de kopier, du har tilladelse til at fremstille i henhold til
nærværende aftale, skal indeholde den samme ophavsret og andre ejendomsrettigheder, som forekommer på eller i
softwaren. Du må ikke sælge eller overdrage kopier af softwaren, som er fremstillet til sikkerhedskopieringsformål. Undtagen
som angivet ovenfor giver nærværende aftale dig ikke nogen immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder til
softwaren.
3. Overdragelse
A. Du må ikke sælge, overføre, udleje, lease, overdrage med licens/underlicens, redistribuere eller udlåne nogle af dine
licensrettigheder til en anden person eller gruppe. Alle komponenter i softwaren, herunder modulsoftware, der er købt
separat, leveres som en del af en samling og må ikke adskilles fra samlingen og fordeles som enkeltstående programmer eller
enheder.
4. Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse, begrænsning af beføjelser og skadeserstatning
Software og dokumentation
DU ANERKENDER, AT SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN MULIGVIS IKKE TILFREDSSTILLER ALLE DINE KRAV OG MULIGVIS
IKKE ER FEJLFRI. SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN LEVERES ”SOM DEN NU ER OG FOREFINDES”.
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Hardware og medier
SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTERER, AT MEDIERNE ER FRI FOR MATERIALE- OG PRODUKTIONSFEJL VED NORMAL
BRUG I 90 DAGE FRA DEN OPRINDELIGE KØBSDATO. SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTERER, AT HARDWAREN ER FRI
FOR MATERIALE- OG PRODUKTIONSFEJL I 1 (ÉT) ÅR EFTER DEN OPRINDELIGE KØBSDATO AF PRODUKTERNE I DET OMFANG,
DER ER ANGIVET HERI.
UNDER DEN RESPEKTIVE GARANTIPERIODE, SINGER SOURCING LIMITED LLC. REPARERE ELLER ERSTATTE (EFTER EGET VALG)
MEDIER ELLER HARDWARE, SOM VISER SIG AT VÆRE DEFEKT I MATERIALER ELLER PRODUKTION, UDEN NOGEN
OMKOSTNINGER FOR DIG – HVERKEN I FORBINDELSE MED DET UDFRTE ARBEJDE ELLER DE ANVENDTE RESERVEDELE. UANSET
OVENSTÅENDE, KAN SINGER SOURCING LIMITED LLC. OGSÅ VÆLGE AT AFHJÆLPE EVENTUELLE DEFEKTE MEDIER VED AT GIVE
EN FULD REFUSION AF KØBSPRISEN.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI FOR HARDWARE DÆKKER IKKE ELEMENTER, DER INDGÅR I EN ELLER FLERE AF FØLGENDE
KATEGORIER: DELE, DER NORMALT KRÆVER UDSKIFTNING; FEJL, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ALMINDELIG SLITAGE; BRUG,
DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED PRODUKTVEJLEDNINGEN; MANGLENDE STANDARDVEDLIGEHOLDELSE; MISBRUG
ELLER UAUTORISERET REPARATION; SOFTWARE, EKSTERNE ENHEDER (MED UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGT NÆVNTE),
TILBEHØR ELLER DELE, DER ER BLEVET TILFØJET, EFTER AT HARDWAREN ER LEVERET FRA SINGER SOURCING LIMITED LLC.
Fælles bestemmelser
DE GARANTIER, DER NÆVNES OVENFOR, ER GIVET TIL KØBEREN AF PRODUKTERNE OG GÆLDER DENNES NORMALE BRUG AF
PRODUKTERNE.
MED UNDTAGELSE AF DET, DER UDTRYKKELIGT ER NÆVNT I NÆRVÆRENDE AFTALE, FRASIGER SINGER SOURCING LIMITED LLC
SIG – I DET OMFANG, DET ER TILLADT I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOV – ALLE ANDRE GARANTIER OG
BETINGELSER, SÅVEL UDTRYKKLIGE SOM STILTIENDE, HERUNDER ENHVER GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
ALLE UDTRYKKELIGE GARANTIER VEDRØRENDE PRODUKTERNE OG ALLE STILTIENDE GARANTIER, SOM DET I HENHOLD TIL
GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE ER MULIGT AT FRASKRIVE SIG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE STILTIENDE
GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN
BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE, DER ER ANGIVET OVENFOR, OG INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER
STILTIENDE, VIL VÆRE GÆLDENDE EFTER UDLØBET AF DENNE PERIODE.
DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL I TILFÆLDE AF BRUD PÅ GARANTIEN VIL VÆRE SOM ANGIVET HERI. SINGER
SOURCING LIMITED LLC ELLER DETS UDVIKLERE, DIREKTØRER, LEDENDE MEDARBEJDERE, ANSATTE ELLER ASSOCIEREDE
SELSKABER HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, HÆNDELIGE SKADER, INDIREKTE
SKADER (HERUNDER ERSTATNING FOR INDTÆGTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF DATA, VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG
LIGNENDE), DET VÆRE SIG FORUDSIGELIGE ELLER UFORUDSIGELIGE, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER
MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTERNE, UANSET GRUNDLAGET FOR KRAVET, HELLER IKKE SELVOM SINGER
SOURCING LIMITED LLC. ELLER EN AUTORISERET SINGER SOURCING LIMITED LLC. REPRÆSENTANT ER BLEVET UNDERRETTET
OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
VISSE STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ERSTATNINGSANSVAR FOR
FØLGESKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER SÆRLIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE
GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE FOR DIG. VISSE STATER ELLER JURISDIKTIONER TILLADER HELLER IKKE UDELUKKELSE AF
STILTIENDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF, HVOR LANG TID EN STILTIENDE GARANTI MÅ VARE, SÅ OVENSTÅENDE
BEGRÆNSNINGER GLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I DET OMFANG, DET ER TILLADT, BEGRÆNSES ALLE STILTIENDE GARANTIER I
VARIGHED TIL DEN BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE, DER ER ANGIVET OVENFOR, OG INGEN GARANTIER, HVERKEN
UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, VIL VÆRE GÆLDENDE EFTER UDLØBET AF DENNE PERIODE. NÆRVÆRENDE GARANTI GIVER
DIG SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND ELLER FRA
JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.
5. Gældende lovgivning og generelle bestemmelser
Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten New York, USA, der således går forud for gældende lovvalgsregler.
Nærværende aftale er ikke underlagt FN’s konvention om den internationale købelov, hvis brug er udtrykkeligt udelukket.
Hvis en del af nærværende aftale findes ugyldig eller uden retskraft, vil det ikke påvirke gyldigheden af den overordnede
aftale, som forbliver gyldig og retskraftig i henhold til vilkårene. Du accepterer, at softwaren ikke leveres, overføres eller
eksporteres til et andet land eller bruges på en måde, der ikke er tilladt i henhold til USA’s Export Administration Act eller
andre love, restriktioner eller bekendtgørelser vedrørende eksport. Nærværende aftale må udelukkende ændres skriftligt og
underskrevet af en autoriseret repræsentant for SINGER SOURCING LIMITED LLC.
6. Gældende oversættelse
Nærværende aftale må oversættes i to eksemplarer. Det ene eksemplar er på engelsk, og det andet er på et sprog, som du har
angivet på forhånd. Hver af oversættelserne anses for at være en original, men tilsammen udgør de ét og samme instrument.
Såfremt der opstår en konflikt i fortolkningen af sproget, er fortolkningen af det engelske sprog gældende.
7. Ophør
Enhver uautoriseret kopiering af softwaren eller manglende overholdelse af bestemmelserne i nærværende aftale medfører
automatisk ophør af nærværende aftale og alle licenser udstedt i henhold til nærværende aftale, og licenshaveren skal
destruere alle kopier af softwaren. Såfremt du bryder nærværende aftale, har SINGER SOURCING LIMITED LLC. adgang til alle
tilgængelige retsmidler og forbeholder sig ret til at anvende dem.
© 2017 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rettigheder forbeholdes.
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