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Welkom bij PREMIER+™ 2 Create, de software die u helpt bij het maken van prachtige
borduurmotieven. Verander uw favoriete afbeeldingen in borduurmotieven en zie ze
precies zo op het scherm als ze er geborduurd uit zullen zien. Werk met afbeeldingen van
uw favoriete social media sites, scanner of digitale camera en gebruik clipart of maak uw
eigen afbeeldingen met de ingebouwde teken- of schilderfuncties.
Gebruik PREMIER+™ 2 Font Create om prachtige lettertypes en SuperDesigns te maken
voor PREMIER+™ 2 Embroidery. Maak lettertypes van de meeste TrueType®/OpenType®lettertypes op uw computer of digitaliseer tekens en SuperDesigns op gescande of clipartafbeeldingen.

ExpressDesign Wizard
PREMIER+™ 2 Create bevat de ExpressDesign Wizard. Gebruik die om automatisch
ontwerpen te maken van een afbeelding, afbeeldingen te laden voor nieuwe ontwerpen,
een bestaand ontwerp te openen of een nieuw ontwerp te starten zonder afbeelding. De
ExpressDesign Wizard kan ontwerpen maken die in een borduurring passen, die passend
zijn voor afmetingen die u aangeeft of die passen in een gebied dat u selecteert. Kies uit
drie ontwerptypes:

Express Embroidery maakt
een standaardborduurmotief met cordon, opvulgebieden en contouren.

Express Trace volgt de contouren van een afbeelding,
zodat u bijvoorbeeld redwork
en quiltpatronen kunt maken.

Express Border maakt cordonborders, applicaties, stiksteken,
drievoudige steken of motieven
rond de randen van effen kleurgebieden in de afbeelding.

Afbeeldingen maken
Maak uw afbeeldingen met de teken- of schilderhulpmiddelen en Mini-pics. Filter en
verbeter uw afbeeldingen of voeg interessante effecten toe. Sla tekeningen of
afbeeldingen op of verzend ze naar de ExpressDesign Wizard. Converteer automatisch
vectortekeningen in objecten.

Quick Create en Shape-functies
De Quick Create-functies QuickStitch™ en QuickTrace zijn alternatieven voor de
ExpressDesign Wizard voor het maken van gedeelten van uw ontwerp.
Met QuickStitch™ klikt u in een gebied, waarna de steken automatisch in een
handomdraai worden gemaakt! Versier uw ontwerpen met motieven, omlijnd met enkele,
dubbele of drievoudige stiksteken, motieflijnen, omrandingen met iedere gewenste
combinatie van rechte en gebogen lijnen of applicaties, door een opvulgebied, lijn of
cordongebied te maken.
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Quick Trace ontwerpt automatisch steken die een doorlopende lijn volgen. Maak een
dubbele contour , viervoudige contour , cordonlijnof motieflijncontour.
U kunt in Quick Create ook een van de 75 vormen automatisch aanmaken als een
opvulgebied of lijn.

Freehand en Precise Create-functies
Met de functies FreeHand Create en Precise Create kunt u tot in detail met uw steken
werken. Teken een contour, plaats punten of teken gebogen Bezier-lijnen rondom een
gedeelte van de afbeelding, waarna de steken in het door u gekozen patroon verschijnen.
Voeg wanneer u dat wilt een omranding met cordonsteken of een andere lijn toe en stel
de stekenhoek in met iedere gewenste graad. Voeg gaten toe waar u maar wilt.
Kies Satin Column
(Cordonkolom) (met meer dan 250 patronen en multivariërende en
meerkleurig variërende opties voor het mengen van kleuren), Satin Areas
(Cordongebieden) of constant width Satin Lines
(Cordonlijnen met constante breedte)
en geef ze reliëf met naaldkanteffecten. Maak Feathered Satin
(Uitwaaierende
cordonsteken) en geef structuur aan één of beide zijden van een cordonsteek voor
speciale borduureffecten bij dierenvachten of bloemen. Maak kolommen van getaperde
motieven
.
Maak eenvoudig ontwerpen met open borduurwerk met Richelieu Bars
(Richelieubalken) en Running Stitch (Stiksteek) met lijnen opengewerkt borduurwerk. Gebruik
andere functies, zoals Double Zigzag stitch
(Dubbele zigzagsteek), Crosshatch Fill
(Crosshatch-opvulling) en Curved Crosshatch Fill
(Gebogen Crosshatch-opvulling) om
vrijstaand kant te maken.
Voeg afzonderlijke steken toe in rechte of gebogen lijnen van stiksteken, dubbele en
drievoudige steken van 1 tot 12 mm.

Ontwerpkeuzes
Pas ontwerpen aan met eenvoudige bewerkingsfuncties. Navigeer door het ontwerp met
de Filmstrip, wissel eenvoudig af tussen lijnen, opvullingen, steektypes en patronen en
nog veel meer. Applicatie-opties bieden vier borduurmethodes inclusief exporteren voor
automatische naalden of stofsnijders.
De opvulpatronen en –technieken zijn fantastisch – kies uit meer dan 250 opvulpatronen
of maak uw eigen. Geef reliëf aan patroonopvulling- of cordongebieden, of kolommen,
met persoonlijke effecten. Stel het begin en het einde van opvulgebieden in zoals u dat
wilt en gebruik tot 500 gaten. Gebruik enkele variërende dichtheid om prachtige
schaduweffecten te maken en meerkleurige variërende dichtheid om geleidelijk
glanzende kleurveranderingen te maken.
De prachtige opvultypes zijn Radiaal- , Spiraal- , Vormopvulling met
75 vormopties en motiefopties, QuiltStipple- , Contour, Crosshatchopvulling.
MultiWave
opvulling maakt vloeiende golven van steken met motiefopties. Echo
opvulling herhaalt ieder eventueel gebied met schaduweffecten. Curved Crosshatchopvulling
geeft prachtige, elkaar kruisende patronen voor driedimensionale effecten.
Kies uit machinesteekmotieven of Universele motieven zoals de prachtige handgemaakte
steken voor Motief
opvulgebieden. U kunt zelfs uw eigen motieven maken!
Voeg bestaande ontwerpen, borduurmotieven, teksten of SuperDesigns toe aan uw
project. Met groeperingsfuncties kunt u kleinere delen van uw ontwerp bij elkaar houden.
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Informatie zoeken
Gebruiksaanwijzing en Referentiehandleiding
De gebruiksaanwijzing en referentiehandleiding laten zien hoe de module moet worden
gestart en geven een korte uitleg over het hoofdscherm. Daarna volgt informatie over de
belangrijkste functies, samen met korte ’How-To’-voorbeelden, die u leren hoe u de
module moet gebruiken. In de referentiehandleiding staat verder volledige referentieinformatie. De referentiehandleiding wordt geleverd in PDF-formaat , zodat u deze
meteen kunt afdrukken.
Om alle referentie- en voorbeeldgidsen voor uw PREMIER+™ 2 Embroidery System
software te vinden, selecteert u in Windows® 10 en 8 de Bureaublad-tegel op het
startscherm. Daarna dubbelklikt u in Windows® 10, 8 of 7 op de snelkoppeling PREMIER+™
2 Embroidery System op uw bureaublad en dubbelklik op referentiehandleidingen of op
voorbeeldgidsen. Selecteer de gewenste gids.

Voorbeeldbestanden
Er zijn voorbeelden die worden weergegeven in de ’How-To’-voorbeelden en tutorials.
De voorbeeldbestanden worden geïnstalleerd in submappen van
Documenten\Premier+2\Samples\Maken of in de map van uw keuze.

PREMIER+™ 2 Create en PREMIER+™ 2 Font Create starten
■

■

Om PREMIER+™ 2 Create te openen, klikt u in PREMIER+™ 2 Embroideryop het pictogram
van PREMIER+™ 2 Create
op de QuickLink-werkbalk. PREMIER+™ 2 Create zal starten.
Om PREMIER+™ 2 Font Create te openen, klikt u in PREMIER+™ 2 Embroidery op
Accessoires
op de QuickLink-werkbalk en daarna op PREMIER+™ 2 Font Create .

Onderdelen van het Programmavenster
Titelbalk
De titelbalk aan de bovenkant van het venster wordt gemarkeerd wanneer PREMIER+™ 2
Create is ingeschakeld. De Quick Access-werkbalk heeft pictogrammen voor de volgende vaak
gebruikte functies: Invoegen, Opslaan, Opslaan als, Exporteren, Afdrukken, Borduurring
veranderen, Ongedaan maken, Opnieuw uitvoeren, Life weergave en Design Player.
Als meer dan één onderdeel van PREMIER+™ 2 Create open is, geeft elk open venster de
naam van het borduurbestand weer.

Lint-werkbalk
Er staan 9 tabs op de werkbalk: File (Bestand), Home, Quick Create, Freehand Create, Precise
Create, Edit (Bewerken), Draw or Paint (Tekenen of Schilderen), View (Weergave) en Help.
De tab Tekenen of Schilderen is beschikbaar voor ieder ontwerp. De opties in het menu Bestand zijn anders
wanneer u het Teken- of Schildervenster gebruikt. Alleen de tab Schilderen is beschikbaar in PREMIER+™ 2
Font Create.
Een andere manier om de opties van de lint-werkbalk te gebruiken, is het indrukken van de Alt-toets en
dan de gemarkeerde letter van de tab, gevolgd door de gemarkeerde letter van het tabonderwerp. Bijv. Alt,
H, M, S. Sommige functies zijn beschikbaar als u tegelijkertijd op de Ctrl-toets en een andere toets drukt.
Deze snelkoppelingen zijn te zien in de knopinfo van de functie.

Gebruik de Home-tab om delen van een ontwerp te selecteren, kopiëren, groeperen,
verplaatsen, vergroten/verkleinen en roteren; om punten toe te voegen, te veranderen en
te verwijderen van objectcontouren; om ontwerpen, borduurmotieven, letters,
ExpressDesigns en SuperDesigns in te voegen; om de borduurring te veranderen en om
borduurmotieven weer te geven met Life View en Design Player.
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Vergroot/verklein en roteer het geselecteerde blok Bekijk het ontwerp zoals het geborduurd wordt
Gebruik een selectietool om
Voeg een ontwerp in
objecten te selecteren

Kies een borduurring
Groepeer objecten en hef groepen op
Knip, kopieer, plak of verwijder
Verplaats de punten van een object,
geselecteerde objecten
voeg ze toe, verwijder en converteer ze

Gebruik de Quick Create tab-functies QuickStitch™ en QuickTrace om automatisch
opvullingen, lijnen en cordongebieden te maken door op kleurgebieden in de afbeelding
te klikken. Gebruik de Shape-functies om onmiddellijk opvul- of lijnvormen te maken in
het ontwerpgebied, klaar om te vergroten/verkleinen.
Voeg kleurwissels toe
Stel de eigenschappen voor de steektypes in
Traceer een afbeelding als
Selecteer een vorm en creëer een lijn- of opvulgebied
een lijn met steken
Creëer automatisch een opvulgebied of lijn

Selecteer steektypes
Maak een gat in een opvulgebied
en applicatie Maak een reliëflijn in een opvulgebied of kolom
Teken een golflijn in een MultiWave-opvulgebied

Maak een cordongebied

Gebruik de tab Freehand Create om de contouren te tekenen voor lijnen, cordon- en
opvulgebieden met een pen op een tekentablet, of door te slepen met de muis. Teken om
gaten, reliëflijnen en MultiWave-lijnen toe te voegen aan opvulgebieden. Plaats punten
voor het maken van Satin Columns (Cordonkolommen), Feathered Satin (Uitwaaierende
cordonsteken), Richelieu Bars (Richelieu-balken) en Tapered Motif columns (Getaperde
motiefkolommen).
Voeg kleurwissels, enkele en uitlijnsteken en stops toe Stel de eigenschappen voor de steektypes in
Plaats punten
Selecteer steektypes en applicatie Teken een opvulgebied of lijn
voor een kolom

Maak een gat in een opvulgebied
Maak een reliëflijn in een opvulgebied of kolom

Teken een cordongebied
Teken een golflijn in een
MultiWave-opvulgebied

Gebruik de tab Precise Create om een reeks punten of gebogen Bezier-lijnen te plaatsen
die de contour definiëren van lijnen, opvullingen en cordongebieden. Plaats punten of
gebogen Bezier-lijnen om gaten toe te voegen aan opvulgebieden, en om
cordonkolommen, uitwaaierende cordonsteken, Richelieu-balken en getaperde
motiefkolommen te maken. Plaats punten om reliëflijnen en MultiWave-lijnen toe te
voegen aan opvulgebieden.
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Voeg kleurwissels, enkele en uitlijnsteken en stops toe Stel de eigenschappen voor de steektypes in
Maak een
Selecteer steektypes en applicatie opvulgebied of lijn
Maak een kolom

Maak een cordongebied
Maak een gat in een opvulgebied
Gebruik de Bezier-modus
Maak een reliëflijn in een opvulgebied of kolom
Teken een golflijn in een MultiWave-opvulgebied

Gebruik de tab Draw (Tekenen) om een vectortekening voor uw ontwerp te laden of te
maken. Wijzig een afbeelding zoals u wilt of maak uw eigen tekening. U kunt ook een
rasterafbeelding laden als achtergrond. U kunt ook motieven of stempels voor PREMIER+™
2 Modify maken.
Gebruik de tab Paint (Schilderen) om een achtergrondafbeelding voor uw ontwerp te
laden, scannen of te maken in het venster Schilderen. Wijzig een afbeelding zoals u wilt of
teken uw eigen afbeelding.
Gebruik de tab View (Weergave) om het Grid (Raster) aan te passen, het motief op te
meten, de achtergrondafbeelding weer te geven en te verbergen, de FilmStrip te tonen en
om de weergavemodus of borduurring te wijzigen.

Vensters
PREMIER+™ 2 Create gebruikt drie vensters: Design (Ontwerp), Draw (Tekenen) en Paint
(Schilderen). Ga van het ene venster naar het andere door op de tabs aan de bovenkant
van het venster te klikken of gebruik Ctrl + Tab. Alle tabs van de lint-werkbalk gebruiken
het Designvenster, behalve de tab Tekenen of Schilderen

Designvenster
Quick Access-werkbalk Tabs intuïtieve
werkbalk

FilmStrip

Werkgebied

Titelbalk

Lint-werkbalk

Statusbalk

Designpaneel
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Gebruik het Designvenster om nieuwe gebieden, lijnen en stekenkolommen aan uw
ontwerp toe te voegen, net als opdrachten, en om de eigenschappen van het
borduurwerk te veranderen.
Maak steekgebieden en lijnen met de QuickStitch™, QuickTrace, Freehand en Precise
Create functies op de tabs van de lint-werkbalk. Kies kleuren en selecteer een lijn- of
opvultype voor steeklijnen of omrandingen zoals enkele, stiksteek-, dubbele, dubbele
zigzag-, drievoudige, cordon- of motieflijnen; voor opvullingen zoals patroonopvulling,
motiefopvulling, vormopvulling en crosshatchopvulling; voor Richelieu-balken en
getaperde motieven en voor cordonkolommen en -gebieden. Het Designvenster toont
een 3D- ,2D- of Objectcontouren-weergave van de steken in het ontwerp. Om de steken te
zien zonder geselecteerde objecten, gebruikt u Life View
of Design Player .
De punten worden op het werkgebied weergegeven voor het huidige geselecteerde
object. Opvulgebieden, cordongebieden en kolommen hebben markeringen die
aangeven waar ze starten
en ophouden . Sommige types opvulgebieden hebben
ook een oorsprong
die invloed heeft op de positie van de steekeffecten. Er zijn ook
markeringen voor kleurwissels
, stopopdrachten en uitlijnsteken .
Links van het werkgebied van het Designvenster staat de FilmStrip, en rechts van het
werkgebied is het Designpaneel. Gebruik de tabs Create (Creëren) om steken te creëren
en de tab Edit (Bewerken), de FilmStrip en het contextmenu (rechtsklikmenu) om uw
ontwerp te bewerken.
Het Designpaneel bevat het kleurenwerkblad, opmerkingen en instellingen voor het
ontwerp en het Klembord en het Overzichtsvenster.

De tab Font (Lettertype) en PREMIER+™ 2 Font Create.
Open het lettertype of de SuperDesign-set of sla deze op
Stel de aanbevolen grootte in
Verander de eigenschappen van lettertype- of SuperDesign
Kopieer meerdere tekens, bijv. hoofdletters naar kleine letters
Voeg extra punten in op rechte of gebogen lijnen
Gebruik een Windows-systeemlettertype als achtergrond voor
ieder teken
Pas het raster en de geleidelijnen van het lettertype aan en
plaats navigatie-objecten
Werk de miniatuurweergaven bij wanneer het lettertype of de
set wordt opgeslagen
Selecteer een set tekens
Bekijk andere pagina’s met tekens binnen het lettertype

Selecteer een teken om te bewerken
(gedigitaliseerde tekens zijn groen)

Open een miniatuurafbeelding van het
geselecteerde SuperDesign of sla deze op
Selecteer de dichtstbijzijnde punt-positie van het huidige teken
Pas de grootte aan voor het bekijken van het lettertype
of de SuperDesign-set

De tab Font (Lettertype) in het PREMIER+™ 2 Font Create Designpaneel bevat functies
voor het openen, opslaan, exporteren en bewerken van een lettertype of SuperDesign-set
en voor het bekijken en plaatse van het lettertyperaster, geleidelijnen en
achtergrondtekens. Kies een achtergrondlettertype en een set tekens en selecteer dan
6
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een teken of SuperDesign om te bewerken. Stel dichtstbijzijnde punt-posities in van
lettertypes en laad miniatuurafbeeldingen voor SuperDesigns en sla ze op. Bekijk een
voorbeeld van het lettertype of SuperDesign ingesteld op verschillende grootten.
Om een lettertype of SuperDesign-set te creëren, start u PREMIER+™ 2 Font Create en
selecteert u in het dialoogvenster Create or Edit Font (Lettertype creëren of bewerken)
Font (Lettertype) of SuperDesign-set en bewerkt u een bestaand lettertype of set of stelt u
de naam, het type en de grootte van uw nieuwe lettertype of SuperDesign-set in.
Gebruik de tab Font (Lettertype) en de gedeelde PREMIER+™ 2 Create en PREMIER+™ 2
Font Create functies om tekens of ontwerpen aan uw lettertype of SuperDesign-set toe te
voegen.
Om PREMIER+™ 2 Font Create te gebruiken, heeft u een goede werkkennis van de steektypes, concepten en
gereedschappen nodig die worden gebruikt in PREMIER+™ 2 Create.
Voor meer informatie over het creëren van lettertypes en SuperDesign-sets, raadpleegt u de PREMIER+™ 2
Font Create-referentiehandleiding.

Venster Schilderen
Quick Access-werkbalk

Tabs intuïtieve
werkbalk

Werkgebied

Titelbalk

Lint-werkbalk Bedieningspaneel

Statusbalk

Gebruik het venster Schilderen (Paint) om een achtergrondafbeelding voor uw ontwerp te
laden, scannen of te maken. Laad afbeeldingen van veel verschillende social media-sites.
Wijzig een afbeelding of teken uw eigen afbeelding.
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Venster Tekenen (Draw)
Quick Access-werkbalk Tabs intuïtieve Titelbalk Lint-werkbalk
werkbalk

FilmStrip

Werkgebied

Bedieningspaneel

Statusbalk

Gebruik het venster Tekenen (Draw) om een vectortekening voor uw ontwerp te laden of
te maken. Wijzig een tekening naar wens, maak uw eigen tekening om een motief of
stempel te maken of laad een rasterafbeelding om als achtergrond te gebruiken.

PREMIER+™ 2 Create Termen en conventies
Aanwijzers op het scherm
De aanwijzer wordt meestal weergegeven als een pijl op het scherm.
Als deze aanwijzer op een tekstvak wordt geplaatst, verandert hij in een I-balk en kunt u
typen, zoals bijvoorbeeld het dialoogvenster Edit Notes (Opmerkingen bewerken) in het
Designpaneel.
Als Zoom To Rectangle
(Zoomen naar rechthoek) wordt gekozen, verschijnt de
inzoomaanwijzer . Als de functie Beeld verplaatsen (Pan) wordt gekozen om over het
scherm te bewegen, verschijnt de pan-cursor . Als Get Length
(Lengte opvragen)
wordt gekozen, verschijnt de meetaanwijzer .
Op de ExpressDesign Wizard-pagina Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en
bijsnijden) verandert de aanwijzer in een tweekoppige pijl
als u de bijsnijlijnen
verplaatst of in een vierkoppige pijl
als u het bijsnijgebied verplaatst. Bij een Express
Embroidery verandert de aanwijzer in een pipet
waarmee u kleuren uit een afbeelding
kunt ophalen voor garenkleuren of een achtergrondkleur kunt ophalen.
Op de tab Freehand Create wordt de aanwijzer een pen
als de FreeHand Createfuncties worden gebruikt.
Als de Precise Create-functies worden gekozen op de tab Precise Create, wordt de
aanwijzer een cirkel
en als in de Bezier-modus lijnen worden getrokken, wordt de
aanwijzer een Bezier-modus-aanwijzer . Als in de Bezier-modus punten worden
geconverteerd in Symmetrisch, wordt de aanwijzer de Convert Points to Symmetric
(Punten converteren in symmetrisch)-aanwijzer , wanneer punten worden
8
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■

■

■

geconverteerd naar Smooth, wordt de aanwijzer de Convert Points to Smooth (Punten
converteren in gladde punten)-aanwijzer
en wanneer punten worden geconverteerd
in Hoekpunten, wordt de aanwijzer de Convert Points to Corner (Punten converteren in
hoek)-aanwijzer .
Wanneer knooppunten op puntlijnen of Bezier-lijnen worden aangepast, of als de
stofgreep
wordt gebruikt om een stof aan te passen, wordt de aanwijzer een
kruisje
(een verplaatsaanwijzer).
Als Insert ExpressDesign
(ExpressDesign invoegen) wordt gekozen, verschijnt de
aanwijzer Draw Rectangle
(Rechthoek tekenen).
Als de functie Pick Color
(Kleur ophalen) is geselecteerd, verschijnt de
pipetaanwijzer
.
De aanwijzer Box Select
(Vak selecteren), Freehand Select
(Freehand selecteren) of
Freehand Point Select
(Freehand Punt selecteren) verschijnt wanneer de bijbehorende
selectiefunctie wordt gekozen. De aanwijzer Ovaal selecteren (Ellipse Select)
of de
Toverstafaanwijzer (Magic Wand)
verschijnt wanneer deze functies worden gekozen in
het venster Schilderen (Paint).
De diagonale tweekoppige pijlaanwijzer verschijnt wanneer de muisaanwijzer boven
een vierkante hoekgreep wordt gehouden . De horizontale tweekoppige
pijlaanwijzer
verschijnt wanneer de muisaanwijzer boven een greep voor horizontaal
spiegelen wordt gehouden
. De verticale tweekoppige pijlaanwijzer verschijnt
wanneer de muisaanwijzer boven een greep voor verticaal spiegelen wordt
gehouden
. De aanwijzer wordt een vierkoppige pijl
(een verplaatsaanwijzer)
wanneer hij boven een selectievak staat.
In het venster Paint (Schilderen) verandert de aanwijzer in het verfblik
als Flood Fill
(Volledig opvullen) wordt geselecteerd, in de kwast-aanwijzer
wanneer Paintbrush
(Verfkwast) wordt geselecteerd en de kalligrafie-aanwijzer
wanneer Calligraphy
(Kalligrafie) wordt geselecteerd.
De Create Cursor
(Cursor Creëren) is geen muisaanwijzer, maar een markering die de
positie aangeeft waarop het volgende object wordt toegevoegd als dit aan het einde van
het ontwerp is. Deze aanwijzers verschijnen alleen wanneer ten minste één object is
gedigitaliseerd op het huidige teken of SuperDesign en één van de Create-tools is
geselecteerd.
Wanneer objecten aan het einde van het ontwerp worden toegevoegd, is de cursor
roze
.
Wanneer objecten moeten worden ingevoegd (d.w.z. dat het geselecteerde object niet
het laatste object van het ontwerp is), is de markering die het eindpunt van het
geselecteerde object aangeeft oranje
.
Wanneer objecten moeten worden ingevoegd, geeft een blauwe markering
van het eerste punt in het volgende object van het ontwerp aan.
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Afbeeldingsbestanden
PREMIER+™ 2 Create kan elk van de volgende bestandsformaten voor afbeeldingen laden:
Windows of OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network
Graphics (.png), Tagged Image File Format uncompressed (.tiff, .tif ), 4QB (.4qb),
QuiltSewClever / Quilt Artist / Shirley Stitcher QCC (*.qcc), Windows Meta File (.wmf ),
Windows Enhanced Meta File (.emf ), CorelDraw (.cdr versie 7-13, .cmx), Encapsulated
PostScript File (*.eps), Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp en *.plt), PC Quilter
(*.txt), Statler Stitcher (*.qli), AutoCAD (*.dxf ), CompuQuilter (*.cmd en *.cqp), Handi
Quilter (*.hqf ), IntelliQuilter (*.iqp) en Windows Icon (.ico). Bovendien kan de
ExpressDesign Wizard .4dq-bestanden laden die zijn geproduceerd door de Grace
Company PatternCAD-module.
PREMIER+™ 2 Create kan de afbeelding in elk van de volgende
afbeeldingbestandsformaten opslaan: Windows of OS2 Bitmap (.bmp), JPEG Low Quality
(.jpg), JPEG High Quality (.jpg), Tagged Image File Format uncompressed (.tif ) en Portable
Network Graphics (.png). Er kan een tekening worden opgeslagen in 4QB-formaat (.4qb)
en gebruikt om een motief of een steek te maken voor bepaalde naaimachines, of een
stempel voor PREMIER+™ 2 Modify. De afbeelding of tekening wordt ook opgeslagen als
deel van het ontwerpcontourbestand (.edo).
PREMIER+™ 2 Create kan afbeeldingen en video’s van borduurmotieven van Design Player
en Life View uploaden naar Facebook® , Flickr® , Twitter®
en YouTube® .

Ontwerpbestanden
PREMIER+™ 2 Create laadt borduurontwerpen (ontwerpcontouren) en slaat ze op in
bestanden met de extensie .edo. Wanneer een ontwerp wordt opgeslagen, wordt de
afbeelding daarbij opgeslagen.
PREMIER+™ 2 Create kan een .can-contourbestand invoegen (van 5D™ Design Creator), zonder de
afbeelding.

Bestandsformaten voor borduurmotieven
PREMIER+™ 2 Create kan elk van de volgende borduurbestandsformaten invoegen:
Bernina (.art versie 1, 2, 3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina
PES (.pes versie 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3
en .vip), Husqvarna (.hus, .shv en .dhv), Janome (.jef en .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs),
Tajima (.dst) en Toyota (.10*).
PREMIER+™ 2 Create exporteert de volgende borduurformaten; Husqvarna Viking / Pfaff
(.vp4 en .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes
versie 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna
(.hus, .shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) en Toyota (.10*).
Het bestandsformaat dat de voorkeur verdient voor het exporteren van borduurmotieven is het .vp4formaat omdat hiermee de aparte delen van multipart-ontwerpen behouden blijven. Het behoudt ook
borduurring-, achtergrond- en applicatie-informatie, garenkleuren en opmerkingen.

10
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Het proces voor het maken
van een borduurmotief

2

PREMIER+™ 2 Create wordt gebruikt om ontwerpen voor borduurmotieven te maken.
U kunt een ontwerp dat in PREMIER+™ 2 Create is gemaakt gebruiken om op ieder gewenst moment een
borduurmotief te maken en u kunt datzelfde ontwerp gebruiken om verder identieke borduurmotieven te
maken voor verschillende borduurringen.

U hoeft niet rechtstreeks afzonderlijke steken te veranderen.

Begin met een afbeelding.

Bekijk en maak objecten in het
borduurmotief in de tabs Create (Maken).

Gebruik de ExpressDesign Wizard
om een ontwerp te maken.

Bekijk en bewerk objecten in 3D, 2D of als contouren.

Voeg gebieden toe, bijvoorbeeld
getaperde motieven of Richelieu-balken,
of voeg nieuwe elementen in.

Bewerk gebieden, bijvoorbeeld
voor speciale opvullingen.
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■
■

■

Er zijn drie manieren om een nieuw ontwerp te maken:
Automatisch een ontwerp maken met de ExpressDesign Wizard. Voor de wizard is een
afbeelding nodig die in een ontwerp wordt omgezet.
Laad of teken een afbeelding en maak dan een ontwerp door de afbeelding automatisch
te volgen met de QuickStitch™ en QuickTrace-functies op de tab Quick Create. Er kunnen
extra ontwerpelementen worden toegevoegd met de functies Freehand Create (door
contouren te tekenen met een muis of op een tablet) of Precise Create (punten plaatsen),
net zoals met vormen en kolommen.
Maak een ontwerp met vrije vorm zonder achtergrondafbeelding, door hoofdzakelijk de
functies Freehand Create, Precise Create, kolom, Vorm en opdracht te gebruiken.
Gebruik File (Bestand), New
(Nieuw), of File, New Window
(Bestand, Nieuw venster)
om een nieuw ontwerp te starten met de ExpressDesign Wizard. In de wizard kunt u
automatisch een nieuw ontwerp te maken, een afbeelding laden voor een nieuw ontwerp,
een bestaand ontwerp laden of een nieuw ontwerp te starten zonder afbeelding. Op het
hoofdscherm kunt u een ontwerp invoegen (Insert)
of in het menu File (Bestand) een
ontwerp Openen , Open Recent (Recente openen) of een ontwerp laden met slepen en
neerzetten. Gebruik Insert (Invoegen) om een .can-ontwerpcontourbestand te laden.

Gebruik een afbeelding als achtergrond
Wanneer u begint met een leeg ontwerp, kunt u gewoon een borduurring kiezen en
beginnen met het maken van uw ontwerp met de functies FreeHand, Precise, Opdracht en
Kolom. Het is echter gebruikelijker om een afbeelding te volgen bij het maken van een
ontwerp. Maak uw eigen afbeelding met de functies in de vensters Tekenen (Draw) en
Schilderen (Paint). Open een bestaande tekening met Open Drawing
(Tekening
openen) of Insert Drawing
(Tekening invoegen). Open een bestaande schildering met
Open Picture
(Afbeelding openen), Insert Picture)
(Afbeelding invoegen) of gebruik
From Scanner or Camera
(Van scanner of camera) om een afbeelding te laden van een
scanner of een digitale camera.
Om een borduurmotief te openen als een ontwerp, gebruikt u File, New
(Bestand, Nieuw) of File,
New Window
(Bestand, Nieuw venster) om een ontwerp te starten zonder afbeelding, en Insert
Embroidery
(Borduurmotief invoegen) om een borduurmotief te converteren in een ontwerp.

Nadat u uw afbeelding heeft gemaakt of bewerkt zoals u wilt, kunt u die het beste
opslaan. Stuur dan de afbeelding naar de ExpressDesign Wizard
vanuit het menu File
(Bestand) of ga naar het Design-venster en begin met het ontwerp te creëren met de
functies QuickStitch™, Freehand en Precise.
Voeg bestaande ontwerpen, borduurmotieven, teksten of SuperDesigns toe aan uw
project. Sla voltooide ontwerpen op met Save
(Opslaan) of Save As
(Opslaan als) en
maak dan een borduurmotief met Export
(Exporteren).
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De ExpressDesign Wizard
Gebruik de ExpressDesign Wizard om automatisch nieuwe ontwerpen te maken van
afbeeldingen. Er zijn drie ontwerptypen die kunnen worden gemaakt in de ExpressDesign
Wizard. Express Embroidery, Express Trace en Express Border.

Van een afbeelding...

... tot een compleet ontwerp en borduurmotief.

Er zijn drie manieren om de ExpressDesign Wizard te starten om een nieuw ontwerp te
maken.
■

■

■

Gebruik File, New
(Bestand, nieuw), of File, New Window
(Bestand, nieuw venster),
om het PREMIER+™ 2 Create-scherm te wissen en een nieuw ontwerp te maken.
Gebruik in het venster Draw (Tekenen) of Paint (Schilderen) File, Send To Wizard
(Bestand, Naar Wizard verzenden) om de huidige afbeelding naar de ExpressDesign
Wizard te sturen.
Gebruik Insert ExpressDesign
(ExpressDesign invoegen) om een nieuw ontwerp te
maken in de ExpressDesign Wizard dat proportioneel past in een rechthoek die u tekent,
of dat in de huidige borduurring past.
Wanneer u start met File, New
(Bestand, Nieuw), of File, New Window
(Bestand,
Nieuw venster), kan de ExpressDesign Wizard verder worden gebruikt om een afbeelding
voor een nieuw ontwerp te laden, een bestaand ontwerp te laden of een nieuw ontwerp
te starten zonder afbeelding.

Bestaande ontwerpen gebruiken
Ieder ontwerp kan worden gebruikt als startpunt voor een nieuw ontwerp. Dit kan dus
ook een ontwerp zijn dat u net heeft gemaakt met de ExpressDesign Wizard, dat u kunt
veranderen en versieren zoals u zelf wilt.
Een ontwerp kan bijvoorbeeld ingrijpend worden veranderd door een omranding toe te
voegen of te verwijderen, het opvultype te veranderen of het patroon in het opvulgebied
te veranderen. Voor een ontwerp dat u op een verschillende grootte wilt gebruiken, kunt
u ook lijntypes veranderen van cordonsteek in stiksteek, drievoudige of motiefsteek. Alle
lijnen of gebieden kunnen worden veranderd in applicatie.
Gebruik bestaande ontwerpen en ontwerpen die zijn gemaakt in de ExpressDesign
Wizard om nieuwe ontwerpen en ontwerpcollages te maken.

Waar een ontwerp uit bestaat
Een ontwerp in PREMIER+™ 2 Create bestaat uit gebieden, lijnen, kolommen en
opdrachten.

PREMIER+™ 2 Create Het proces voor het maken van een borduurmotief
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Gebieden en lijnen opvullen
De gebiedsfuncties worden gebruikt om veel verschillende types opgevulde of
steekgebieden te maken waarin opvullingen, zoals bijvoorbeeld Patroonopvulling
(en gaten) kunnen worden geplaatst. U kunt ook Running stitch
(Stiksteek),
Double stitch
(Dubbele steek), Double zigzag
(Dubbele zigzag), Triple stitch
(Drievoudige steek), Satin
(Cordonsteek) of Motif Lines
(Motieflijnen) maken.
Lijnen kunnen alleen worden gemaakt of als omranding van een gebied.
Lijnen worden gedefinieerd door punten, die kunnen worden verplaatst om de vorm van de lijn of van een
gebied dat daardoor wordt omsloten te veranderen.

■

■

Kolommen
De kolomfuncties worden gebruikt voor het maken van Satin Column
(Cordonkolom),
Feathered Satin
(Uitwaaierende cordonsteken), Richelieu Bars
(Richelieu-balken)
en Tapered Motifs
Opdrachten

(Getaperde motieven ).

Opdrachten zijn instructies, zoals een verandering van de garenkleur
uitlijnsteek

of een stop

, een

.

De term ’object’ wordt gebruik om naar één of al deze zaken te verwijzen.

Wanneer een borduurmotief wordt gemaakt van een ontwerp, wordt iedere lijn of ieder
gebied omgezet in steken en de wordt borduurvolgorde bepaald door de volgorde van
de objecten in het ontwerp.
De volgorde van de objecten is te zien in de FilmStrip.

Er zijn verschillende manieren om objecten aan een ontwerp toe te voegen:
• Gebruik de ExpressDesign Wizard om een heel ontwerp te maken, met alle benodigde
lijnen, gebieden en opdrachten. Bewerk het ontwerp of voeg eraan toe zoals gewenst.
• Gebruik de tabs Create (Maken) om nieuwe objecten toe te voegen aan een ontwerp
die gebaseerd kunnen zijn op een afbeelding die op de achtergrond wordt getoond en
om de eigenschappen van die objecten te veranderen.
• Gebruik de tab Home om complete ontwerpelementen, borduurmotieven
lettertypes

, SuperDesigns

, tekens van

in te voegen, of om selecties te kopiëren en te plakken.

Afbeeldingen
De meeste ontwerpen zijn gebaseerd op afbeeldingen, door gebruik van de
ExpressDesign Wizard of door de functies van de tabs Create te gebruiken om een
afbeelding te volgen. De vensters Tekenen (Draw) en Schilderen (Paint) van PREMIER+™ 2
Create kunnen worden gebruikt om bestaande afbeeldingen te bewerken en om nieuwe
afbeeldingen te maken.

Een afbeelding veranderen tijdens het maken van een ontwerp
U kunt een afbeelding veranderen tijdens het ontwerpproces. U kunt bijvoorbeeld
kleurgebieden breken of samenvoegen zodat ze het gewenste resultaat geven met
QuickStitch™ of QuickTrace. U kunt ook nieuwe functies tekenen, MiniPics invoegen,
geselecteerde gebieden verplaatsen, kopiëren en vergroten/verkleinen enzovoorts.

Afbeeldingen voor de ExpressDesign Wizard
Als u een afbeelding wilt veranderen voordat u die gebruikt in de ExpressDesign Wizard,
moet u de afbeelding direct op het venster Tekenen (Draw) of Schilderen (Paint) laden. Klik
op File, New
(Bestand, Nieuw) of op File, New Window
(Bestand, Nieuw venster) en
14
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kies de juiste optie en laad dan uw afbeelding. U kunt ook een afbeelding laden in een
geopend venster Tekenen (Draw) of Schilderen (Paint).
Alleen vectorafbeeldingen kunnen worden aangepast in het venster Tekenen (Draw). Rasterafbeeldingen
kunnen worden gebruikt als achtergrond in het venster Tekenen, of bewerkt in het venster Schilderen.

Gebruik het venster Tekenen of Schilderen om uw afbeelding aan te passen, bewaar de
afbeelding met een nieuwe naam en gebruik de nieuwe afbeelding dan in de
ExpressDesign Wizard door File, Send To Wizard
(Bestand, Naar Wizard verzenden) te
gebruiken.
Wanneer vectorafbeeldingen naar de wizard worden gezonden vanaf het venster
Tekenen met de optie ’Retain individual object layers’ (’Afzonderlijke objectlagen
behouden’), komt de borduurvolgorde overeen met de FilmStrip-volgorde van het
venster Tekenen.
De lijnen worden geconverteerd in stiksteken (0,5 of 1 mm), drievoudige steken (2 mm) of cordonsteken
(3 mm of meer) afhankelijk van hun breedte. Opgevulde gebieden worden omgezet in patroonopvulling.
We raden u aan de originele afbeelding te bewaren voor het geval dat u de afbeelding opnieuw wilt
aanpassen met andere opties.

Details verbeteren
De betekenis van details in een afbeelding hangt af van de algehele grootte van de
afbeelding na het bijsnijden. Kleine details zijn dus belangrijker in een kleine afbeelding.
Kleine details worden ook vergroot wanneer de grootte van het gemaakte ontwerp
toeneemt. Er kunnen dus extra details verschijnen als u gewoonweg een groter ontwerp
maakt met dezelfde afbeelding.
Zeer kleine details in een afbeelding kunnen soms echter worden genegeerd, omdat ze
niet belangrijk genoeg zijn om te worden gemaakt als een gebied of een contour in de
afbeelding. Om details te verbeteren, selecteert u Picture Options (Afbeelding opties) in
de ExpressDesign Wizard, controleert u of Expand Pixel – Thin Lines (Uitbreiden pixel –
dunne lijnen) is geselecteerd en stelt u de Area Sensitivity (Gevoeligheid van het gebied)
in op High (Hoog). Als dat niet werkt, vergroot u de details in het venster Paint (Schilderen)
of verbindt u (bij details op de contouren) kleine details met elkaar, zodat ze als enkele
contour worden gemaakt.

Afbeeldingen voor QuickStitch™ en FreeHand
De beste grootte voor een achtergrondafbeelding voor PREMIER+™ 2 Create is ongeveer
1500 x 1500 pixel (of groter).
Als u slechts een klein gedeelte van de geladen afbeelding wilt gebruiken, selecteert u
met Box Select Vak selecteren (Vak selecteren) het gewenste gebied en verwijdert u met
Crop (Bijsnijden) de rest van de afbeelding.
De QuickStitch™-functies gebruiken gedefinieerde kleurgebieden voor het plaatsen van
gebieden en lijnen. Gebruik de functie Color Tolerance (Kleurtolerantie) om verschillende
kleurtinten samen te voegen om de grootte van dit gebied te veranderen.

Afbeeldingen als achtergronden
Borduurmotieven gebruiken om een afbeelding te verfraaien
Door PREMIER+™ 2 Create te gebruiken met afbeeldingen kunt u verschillende steken
kiezen om de gewenste functies in een op stof afgedrukte afbeelding te markeren. Breng
bijvoorbeeld contouren in een bepaalde vorm aan met dezelfde of contrasterende
kleuren, gebruik metallic garen om glinstering toe te voegen, creëer driedimensionale
effecten met schaduw en voeg versieringen toe met motieven.
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Om de steken beter te zien tegen de afbeelding, kunt u de achtergrondmodusschuifbalk
op de tab View (Weergave) gebruiken om de afbeeldingen weer te geven als On
(Aan),
Fade
(Vervagen) en Off
(Uit).
Gebruik Alignment Stitches (Uitlijnsteken)
om een borduurmotief uit te lijnen op een
afbeelding die u op stof heeft afgedrukt.

Afbeeldingen afdrukken op stof
Het wordt aanbevolen om de afdrukken van afbeeldingen te testen op de stof die
uiteindelijk gebruikt gaat worden, omdat kleuren op de stof heel anders kunnen
overkomen dan op het scherm.
De afbeelding kan worden afgedrukt met de kleuren voor 50% vervaagd. Dit is een
effectieve techniek om het borduurmotief uit de afbeelding te laten springen.

Bloemblaadjes maken met de ExpressDesign
Wizard
1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11

16

Klik op File, New
(Bestand, Nieuw) , of op File, New Window
(Bestand, Nieuw Venster) en de
pagina Choose Design Type (Ontwerptype kiezen) van de ExpressDesign Wizard verschijnt.
Laat Create Express Embroidery (Express Embroidery maken) geselecteerd en klik op Next (Volgende
De pagina Choose Picture (Afbeelding kiezen) wordt weergegeven.
Klik op Load a Picture
(Een afbeelding laden) zodat de viewer verschijnt.
Ga in de Picture Viewer naar Documenten\Premier+2\Samples\Maken\Pics. U ziet de afbeelding die
in de map staan.
Als u de muisaanwijzer op een thumbnail plaatst zonder erop te klikken, wordt de naam van de afbeelding
getoond. De afbeelding heet ‘Petals.wmf’. U kunt ook een pictogramweergave selecteren die de namen
toont.
Klik op de miniatuurafbeelding ’Petals.wmf’ en klik dan op OK. De afbeelding wordt op de pagina
Choose Picture (Afbeelding kiezen) geladen, met de naam onder het voorbeeldgebied.
Klik op Next (Volgende) en de pagina Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en bijsnijden)
verschijnt.
De afbeelding heeft nog geen achtergrondkleur. Dat komt omdat afbeeldingen in Windows Meta File
(wmf)-bestand een lege achtergrond kunnen hebben. Nadat de afbeelding is bijgesneden, wordt echter
wit gebruikt door de ExpressDesign Wizard om de lege gebieden te vervangen.
Wanneer u geen wit garen wilt gebruiken in de achtergrond van een Express Embroidery, kan het worden
verwijderd op de pagina Choose Thread Colors (Garenkleuren kiezen). De witte achtergrond wordt
genegeerd door Express Trace en Express Border.
Het bijsnijgebied hoeft niet aangepast te worden. Klik dus op Next (Volgende) en de pagina Design
Size (Ontwerpgrootte) zal verschijnen.
Selecteer Ontwerp aan borduurring aanpassen (Fit Design To Hoop).
Klik op Change Hoop (Borduurring
veranderen); het dialoogvenster Hoop
Selection (Borduurringselectie)
verschijnt.
Zorg dat Enter Hoop size
(Borduurringafmeting invoeren) niet
is geselecteerd (aangevinkt).
Stel de Hoop Group in op Universal.
Stel de Hoop Size in op 240mm x
150mm – Universal Large Hoop 2.
Zorg dat de Orientation (Richting) is
ingesteld op Rotated (Geroteerd) en
klik op OK. Er verschijnt een
voorbeeldweergave van de gekozen
borduurring.
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13
14

15

16

17

18
19
20
21

22
23

Klik op Next (Volgende) en de pagina Choose Thread Colors (Garenkleuren kiezen) zal verschijnen.
Alle 5 van de 5 mogelijke kleuren zijn automatisch opgehaald.
Als het garenassortiment in het vak Change All To (Alles veranderen in) niet is ingesteld op RobisonAnton Rayon 40, klikt u op de uitklappijl aan het uiteinde en selecteert u Robison-Anton Rayon 40.
Onder Background Color (Achtergrondkleur) geeft het grote witte vlak aan dat wit de gevonden
achtergrondkleur is. De witte achtergrondkleur is niet nodig. Klik dus op Automatically Remove
Background Color (Achtergrondkleur automatisch verwijderen) om dit te selecteren. Een ruitpatroon
in Thread Color Preview (Voorbeeld garenkleur) geeft aan waar geen steken zullen komen.
Klik op Next (Volgende). Er worden
steken gemaakt en dan verschijnt de
pagina Fabric and Stitch Type Options
(Opties stof- en steektypes).
Controleer dat de Fabric (Stof) is
ingesteld op Woven (Geweven).
Het voorbeeld van het ontwerp wordt
weergegeven op de geselecteerde stof.
Deze kan afwijken van de stof die is
geselecteerd in PREMIER+™ 2 Configure,
maar de achtergrondkleur die in
PREMIER+™ 2 Configure is gekozen,
wordt altijd gebruikt.
Zorg ervoor dat de optie Design
Underlay (Ontwerp onderlaag) is
uitgeschakeld en laat de schuifbalk
Preferred Stitch Type (Voorkeurs-steektype) helemaal links staan.
Sommige blaadjes worden veranderd in licht geborduurde opvulpatronen waar de onderlaag doorheen te
zien zou zijn als die aan wordt gelaten.
Klik op Finish (Voltooien) en het uiteindelijke ontwerp en de afbeelding worden getoond op het
werkgebied.
Klik op de toets Edit
(Bewerken) naast het vak Opmerkingen (Notes) op het Designpaneel.
Voer in het dialoogvenster Opmerkingen ’Floral’ in.
Gebruik de snelle-trefwoordenselector om de trefwoorden ’Flowers and Gardens’ toe te voegen. Klik
dan op OK.
Opmerkingen die voor het ontwerp worden ingevoerd, worden ook opgeslagen in het borduurmotief
wanneer dat wordt geëxporteerd in .vp4-formaat. Opmerkingen worden gebruikt om borduurmotieven te
zoeken op trefwoorden in Windows® Explorer.
Klik op Save
(Opslaan) en blader naar de map Documenten\Premier+2\My Designs.
Verander de File name (Bestandsnaam) in ’PetalsBasicFill’ en klik op Save (Opslaan).
Daarmee wordt uw project opgeslagen als ontwerpbestand in .edo-formaat.

Een opvulgebied veranderen in een blad-patroon
1

2
3

Klik op File, New
(Bestand, Nieuw), of op File, New Window
(Bestand, Nieuw Venster) , en de
pagina Choose Design Type (Ontwerptype kiezen) van de ExpressDesign Wizard verschijnt. Klik dan
op Next (Volgende). Klik op de pagina Open Existing design (Bestaand ontwerp openen) op Load a
Design
(Een ontwerp laden), blader naar de map Documenten\Premier+2\Samples\Maken\Edo
en laad het bestand ’PetalsBasicFill’.
U kunt ook het bloembladontwerp gebruiken dat u heeft gemaakt in “Bloemblaadjes maken met de
ExpressDesign Wizard” op pagina 16.
Klik op File, Preferences
(Bestand, voorkeuren) en zorg ervoor dat Color Tolerance
(Kleurtolerantie) is geselecteerd (aangevinkt) en dat Tie Off Before and After Trims (Afhechten voor en
na afsnijden) is geselecteerd.
Klik op de tab View (Weergave) en stel de Grid size (rastergrootte) in op 5 mm.
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Klik in het kleurenwerkblad op het Designpaneel op het selectievakje voor de
vierde kleur (slate blue) om objecten, voornamelijk cordonomrandingen, in
die garenkleur te verbergen. Zo wordt het makkelijker om de opvulgebieden
te selecteren.
Wanneer u de pijl op een kleur in het werkblad houdt, verschijnt er een popupbeschrijving van het garen.
Klik op de tab Home.
Controleer of Edit Points
(Punten bewerken) is geselecteerd.
Klik in het linker bloemblaadje bij de
rand. De punten die de vorm van het
opvulgebied definiëren verschijnen.
Dat wordt weergegeven als
Patroonopvulling op de statusbalk en
in de FilmStrip.
Als op de Statusbalk Box Select (Vak
selecteren) staat, is dit geselecteerd in
plaats van Edit Points
(Punten
bewerken). Klik op Punten bewerken en
kijk opnieuw.
Klik met rechts op het werkgebied en
het dialoogvenster Fill Area and Line
(Opvulgebied en lijn) verschijnt dat de
eigenschappen voor Pattern Fill
(Patroonopvulling) aangeeft.
Met het dialoogvenster Fill Area and
Line (Opvulgebied en lijn) kunt u de
opvullings- en lijntypes in uw ontwerp
veranderen en de eigenschappen voor
de lijnen en opvullingen instellen.
Klik op de pijl omlaag naast het
opvulvoorbeeld in het patroongebied.
De opvulcategorie is op dit moment ingesteld op Standard 1. Blader omhoog in de opvulgalerij naar
de categorie ’Plants & Flowers 1).
Plaats de aanwijzer boven het patroonvoorbeeld in rij twee, kolom twee. Het patroonnummer is 164.
Patronen kunnen ook rechtstreeks worden geselecteerd door het gewenste patroonnummer in te voeren in
het vakje Patroon (Pattern).
Klik om patroon 164 te selecteren.
Controleer of Density (Dichtheid) is ingesteld op 2, zoals
gewenst.
Verander de hoek in 45. Klik op Apply (Toepassen) om het
nieuwe patroon te zien in het linker bloemblaadje en klik
dan op OK.
Ook als u op Cancel (Annuleren) klikt, heeft Apply (Toepassen)
de steken veranderd. Om terug te keren naar het originele
patroon moet u daarom op Undo (Ongedaan maken)
klikken.
Meer oefeningen met PREMIER+™ 2 Create vindt u in de
PREMIER+™ 2 Create-referentiehandleiding.
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Borduurmotieven bekijken

3

Gebruik de tab View (Weergave) om in te stellen hoe u het ontwerp, de
achtergrondafbeelding en de borduurring ziet.
Meet een object of ontwerp

Toon en verberg het raster

De weergavemodus wijzigen

Toon en vervaag de achtergrond

Bekijk het Designpaneel &
de FilmStrip

Kies een andere borduurring

Weergavemodus
Gebruik de Weergavemodus om af te wisselen tussen 3D- , 2D- ,en
Objectweergave
van de steken. 3D-weergave
toont hoe het borduurmotief wordt
geborduurd met driedimensionale schaduwen. 2D-weergave
toont de afzonderlijke
steken zonder schaduwen. Steken die meerkleurige garens gebruiken, worden getekend
met alleen de eerste kleur. Objectweergave
laat de contouren zien van de objecten in
het ontwerp.

3D-weergave

2D-weergave

Objectweergave

Gebruik Show Grid
(Raster tonen) om het achtergrondraster in en uit te schakelen.
Het raster kan worden gebruikt om te helpen bij het uitlijnen van steekobjecten en
controlepunten. U kunt de rastergrootte aanpassen tussen 1 en 50 mm.
De rastergrootte die wordt ingesteld in het Design-venster heeft ook invloed op de vensters Paint
(Schilderen) en Draw (Tekenen).
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Gebruik de schuifbalk Background (Achtergrond) om de achtergrondafbeelding te tonen,
vervagen of te verbergen.

Gebruik Background On
(Achtergrond aan) om de afbeelding
op de achtergrond te tonen.

Gebruik Fade
(Vervagen)
om de kleuren met 50%
te vervagen.

Gebruik Background Off
(Achtergrond uit) om de
afbeelding te verbergen.

Designpaneel
Gebruik het Designpaneel om de borduurmotiefinformatie weer te geven, kleuren te
bekijken en te wisselen, om opmerkingen en instellingen te bekijken en te veranderen en
om het Klembord en Overzichtsvenster te bekijken.

Controleer de borduurmotiefinformatie
Bekijk en verander de garens en effecten voor het ontwerp
Puffy Foam-effect
Secundaire garenkleuren voor opvullingen met omrandingen
of variërende kleuren
Dubbele draad-effect
Een garenkleur veranderen
Toon en verberg secundaire garenkleuren
Selecteer de informatie voor opmerkingen en instellingen
Bewerk de informatie voor opmerkingen en instellingen
Bekijk de huidige vensterpositie in het werkgebied
Bekijk de inhoud van het klembord
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Kleuren
Gebruik Color Change
(Kleurwissel) en Pick Color
(Kleur ophalen) op de tabs Create
(Creëren) of Insert Color Change
(Kleurwissel invoegen) in de FilmStrip om een nieuwe
garenkleur te selecteren voor de steekobjecten die u aan het borduurmotief gaat
toevoegen. De eerste kleurwissel staat in eerste instantie ingesteld op medium blauw. Een
kleurwisselopdracht wordt weergegeven met een blauw cirkeltje met een C erin
.
Om een bestaande kleur te veranderen, klikt u op de gewenste kleur in het
kleurenwerkblad op het Designpaneel of selecteert u de kleur in het werkblad en klikt u
op Change Color
(Kleur veranderen). U kunt ook met de rechtermuisknop op de kleur
in de FilmStrip klikken en Properties (Eigenschappen) selecteren. Het dialoogvenster
Kleurselectie wordt geopend.
Om een kleurwissel te verwijderen, selecteert u Color Change (Kleur veranderen) in de
FilmStrip of op het werkgebied en klikt u vervolgens op het pictogram Delete
(Verwijderen), gebruikt u de toets Delete of klikt u met rechts in de FilmStrip en selecteert
u Verwijderen. De eerste kleurwissel in een ontwerp kan niet worden verwijderd.
Om een kleur in te voegen, selecteert u het object waarna de kleurwissel gewenst is en
klikt u op Color Change
(Kleur veranderen) op een van de tabs Create (Creëren), of klikt
u met rechts in de FilmStrip en selecteert u Insert Color Change (Kleurwissel invoegen) uit
het contextmenu. U kunt ook Pick Color
(Kleur ophalen) selecteren om een kleur van
de achtergrondafbeelding te kiezen.
Kies een kleur van het dialoogvenster kleurselectie. U kunt elke garenkleur kiezen uit de
beschikbare paletten van garenleveranciers (bijvoorbeeld Sulky Rayon 40 of RobisonAnton Cotton 50) of een garen dat u heeft toegevoegd aan MyThreads. U kunt de kleuren
visueel selecteren of het nummer van de gewenste kleur invoeren. U kunt ook een ’Quick
Color’-thema kiezen en dan een van de 32 Quick Colors selecteren. Indien gewenst, kunt u
een garen- of naaldeffect aan het geselecteerde garen toevoegen. Klik op OK wanneer de
gewenste kleur is geselecteerd.
Gebruik het
Gebruik het kleurenwerkblad
kleurenwerkblad op het
om een kleur weer te geven
Designpaneel en de
of te verbergen
filtertoetsen Hide Object
Klik op een kleurblok
om het te selecteren
Types (Objectsoorten
Gareneffect-symbool
verbergen) op de tab Edit
(Bewerken) om de gewenste Pauzeren op een garenkleur
om de naam te bekijken
blokken met kleuren en
objecttypes in het
borduurmotief te tonen en
Secundaire garenkleur
te verbergen. U kunt ook de
Toon of verberg secundaire kleuren
schuifbalken Draw Range
(Tekenbereik) op de tab
Verander de geselecteerde kleur
Bewerken en in de FilmStrip
gebruiken om de weergave van het borduurmotief te veranderen.
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Extra ontwerpeigenschapskleuren voor sommige objecten worden ingesteld in het
dialoogvenster eigenschappen voor dat object, bijvoorbeeld multivariërende opvullingen
en de omranding voor een opvulgebied. Deze verschijnen dan als secundaire kleuren op
het kleurenwerkblad en kunnen daarvandaan worden aangepast.

Patroonopvulling met een
omranding

Op de FilmStrip en het
werkblad worden beide
kleuren weergegeven

Stel een aparte omrandingskleur in op de
tab Line (Lijn) van het dialoogvenster
’Eigenschappen’

Een meerkleurig variërende opvulling of cordonkolom laat een gearceerd patroon zien in
de FilmStrip. Om deze kleuren op het werkblad te zien, zorgt u ervoor dat Design Property
Colors
(Ontwerpeigenschapskleuren) onder het kleurenwerkblad in het Designpaneel
rechts van het Designvenster is geselecteerd.

Multivariërende
patroonopvulling met een
omranding
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Op de FilmStrip en het
werkblad worden alle
kleuren weergegeven
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Stel de kleuren voor de multivariërende
opvulling in, in het dialoogvenster
Eigenschappen.

FilmStrip
Gebruik de FilmStrip om de genummerde reeks objecten te bekijken, een object te
selecteren, de volgorde van de objectenreeks te veranderen, objecten te selecteren die u
wilt weergeven, objecten te verwijderen, kleurwissels en stops in te voegen, de
eigenschappen van het geselecteerde object te bekijken en te veranderen en de
eigenschappen van objecten in het algemeen of in een selectie te veranderen.
Het eerste object is een kleur of groep

Bekijk de objectkleur
in de Garenkleurbalk

Lijn tussen ketens van
gekoppelde objecten

Zowel opvullings- als omrandingskleuren worden getoond
Meerkleurig variërend opvulgebied

Objects worden getoond met
hun vorm of een markering

Gebruik de lay-outvolgordetoetsen
om objecten in de FilmStrip
te verplaatsen

Geen lijn tussen gekoppelde objecten
Blader omhoog en omlaag
in de FilmStrip
Bekijk de naam van het objecttype

Geef groepsinhoud weer
Selecteer het laatste zichtbare object

Garenkleurbalk
De kleurenbalk laat de kleur van ieder object zien, samen met een pictogram die alle
gareneffecten weergeeft, zelfs wanneer de kleurwissels zijn verborgen.
Een opvulgebied met een anders gekleurde omranding laat twee kleuren zien. Een meerkleurig variërende
opvulling of cordonkolom laat een gearceerd patroon zien. Om deze kleuren op het werkblad te zien, zorgt
u ervoor dat Design Property Colors
(Ontwerpeigenschapskleuren) onder het kleurenwerkblad in het
Designpaneel rechts van het Designvenster is geselecteerd.

Groepen weergeven in de FilmStrip
Groepen worden weergegeven in de FilmStrip met een oranje kop. De Groepskop is een
effen oranje blok als deze is geselecteerd en een oranje contour als deze niet is
geselecteerd. De objecten binnen de groep hebben een bleekgrijze achtergrond in de
FilmStrip, in tegenstelling tot de witte achtergrond voor objecten die geen deel uitmaken
van een groep. Als de kop voor een groep is geselecteerd, zijn ook alle andere items in de
groep geselecteerd en zijn ze gemarkeerd.
Gebruik Display Group Contents
(Groepsinhoud weergeven) om af te wisselen tussen het bekijken van
de objecten binnen groepen in de FilmStrip en alleen de titelrijen van de groepen zien in de FilmStrip.
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Ontwerpelementen maken

4

Een ontwerp in PREMIER+™ 2 Create bestaat uit gebieden, lijnen, kolommen en
opdrachten (objecten). Nadat u een opvul- of cordongebied of een kolom heeft gemaakt,
kunt u ze reliëf geven door naaldpunten te plaatsen om het patroon te versieren.
Gebruik lijnen als aparte steeklijnen of omrandingen rondom een gebied of applicatie.
Lijnen worden gedefinieerd door punten, die kunnen worden verplaatst om de vorm van de lijn of van een
gebied dat daardoor wordt omsloten te veranderen.

Kies een opvultype (bijv. patroonopvulling,
motiefopvulling en dergelijke) en een lijntype (bijv.
cordonlijn of stiksteek) voor ieder gebied en voeg een
applicatiestof en plaatsingssteken toe.
Stel de opvullings-, lijn- en applicatieknoppen zoals
gewenst in door te klikken om dat gebiedstype aan of
uit te zetten. Kies dan line and fill types (lijn- en
opvultypes) van het uitklapmenu onder de knop.
Stel in de Options for Fill Area and Line (Opties voor
opvulgebied en lijn) de eigenschappen voor uw lijn en opvulling in. Na het selecteren van
de stitch types (steektypes) gebruikt u een van de functies Create (Creëren) om een nieuw
steekobject te maken.
Alle lijntypes kunnen worden geconverteerd in een ander lijntype na het creëren en de meeste
gebiedstypes kunnen direct worden veranderd in een ander gebiedstype.

Maak kolommen door afwisselende punten te plaatsen. Opdrachten zijn instructies, zoals
een verandering van de garenkleur, een uitlijnsteek of een stop.
Klik met de rechtermuisknop om een functie van Create (Creëren) te deselecteren als u klaar bent, of
selecteer gewoon een ander Create (Creëren) gereedschap.

Gebieden en lijnen worden gemaakt met de functies QuickStitch™, QuickTrace , Shape,
Freehand Create en Precise Create, of automatisch met de ExpressDesign Wizard. Trek een
lijn met de FreeHand- en Precise Create-functies of volg een lijn in een afbeelding met
QuickStitch™, QuickTrace en de ExpressDesign Wizard.

Quick Create
Gebruik de functies van de tab Quick Create (QuickStitch™, QuickTrace en Shape) om
automatisch ontwerpgebieden te maken.

Creëren met QuickStitch™, QuickTrace en Shape
Kleurwissels toevoegen
Stel de eigenschappen voor de stitch types (steektypes) in
Selecteer een vorm en creëer een lijn- of opvulgebied Traceer een afbeelding
als een lijn met steken
Creëer automatisch een opvulgebied of lijn

Selecteer steektypes en applicatie

Maak een gat in een
opvulgebied
Maak een reliëflijn in een opvulgebied of kolom
Teken een golflijn in een MultiWave-opvulgebied
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Maak een cordongebied

Klik in een gedefinieerd kleurgebied of op een gedefinieerde kleurlijn, in de
achtergrondafbeelding om een QuickStitch™- of QuickTrace-lijn of -opvulling te maken.
De contour van het gebied wordt opgevuld of de lijn wordt automatisch gevuld.
Gebruik Color Tolerance (Kleurtolerantie) om de kleurtinten te kiezen die worden gebruikt om het gebied te
definiëren.

Gebruik Color Tolerance (Kleurtolerantie) met QuickStitch™ en
QuickTrace
1
2
3

4
5
6

Selecteer uw steektypes en selecteer dan de gewenste QuickStitch™- of QuickTrace-functie,
afhankelijk van het type steken dat u wilt maken op het gedeelte van de afbeelding dat u gaat
selecteren.
Klik in het gewenste gebied (bijvoorbeeld links van de kat) van
de afbeelding voor QuickStitch™-functies of op de gewenste
lijn voor QuickTrace-functies.
Als Color Tolerance (Kleurtolerantie) wordt ingeschakeld,
verschijnt het dialoogvenster Color Tolerance.
Een rode en cyaankleurige markering geeft het gebied van de
afbeelding aan dat wordt opgevuld of overgetrokken. Als u
ervoor heeft gekozen om holes (gaten) te detecteren, worden
alle gaten in het gebied gemarkeerd met groene en gele lijnen.
Gebruik de schuif om de Color Tolerance value
(Kleurtolerantiewaarde) aan te passen totdat het gewenste
gedeelte van de afbeelding is geselecteerd.
Selecteer het aantal punten dat moet worden gebruikt voor de
contour; High (Hoog) toont meer detail, terwijl Low (Laag)
gladder is.
Klik op OK om te bevestigen dat het gewenste gebied is gemarkeerd. De lijn of het gebied worden
gemaakt.

Kleurtolerantie uit
Wanneer Kleurtolerantie niet is ingeschakeld, worden de steekobjecten onmiddellijk
gemaakt, met alleen het kleurgebied dat is geselecteerd. U kunt de optie Color Tolerance
(Kleurtolerantie) in Preferences
(Voorkeuren) gebruiken om Kleurtolerantie uit te
schakelen, maar dit wordt alleen aangeraden als uw afbeelding goed gedefinieerde
vlakke kleurgebieden heeft en u niet meer dan één kleurgebied hoeft te selecteren om
nieuwe objecten te maken.

Vormen maken
Gebruik Shape
(Vorm) om een geselecteerde vorm in het werkgebied te plaatsen.
Verander dan de vorm en stel zijn eigenschappen in. Selecteer een opvulling en lijn om
een opvulgebied te tekenen dat wordt omringd door een omranding, of selecteer een
lijntype om alleen een gesloten lijn te tekenen zonder opvulling.

Creëren met Freehand Create en Precise Create
De functies van de FreeHand- en Precise Create tabs worden gebruikt om nieuwe
steekobjecten te maken door objectcontouren direct op de afbeelding te maken. De
contouren kunnen indien gewenst een achtergrondafbeelding volgen, maar voor de
FreeHand- en Precise Create-functies is geen afbeelding nodig. De meeste Freehand
Create-functies worden gebruikt om een contour te tekenen en de meeste Precise Createfuncties worden gebruikt door punten te plaatsen of Bezier-lijnen te trekken om een
contour te definiëren.
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Freehand Create
Als u de Freehand Create-functies gebruikt, worden lijnen en gebieden
gemaakt door
contouren te tekenen op het ontwerp met een pen op een tekentablet, of door te slepen
met de muis.
Alle Freehand Create-tools werken op dezelfde manier, met uitzondering van opdrachten en kolommen.
Voeg kleurwissels, enkele en uitlijnsteken en stops toe
Stel de eigenschappen voor de steektypes in
of lijn
Selecteer steektypes en applicatie Tekenen een opvulgebied
Plaats punten voor een kolom

Teken een cordongebied
Teken een golflijn in een
MultiWave-opvulgebied

Maak een gat in een opvulgebied
Maak een reliëflijn in een opvulgebied of kolom

Een opvulgebied tekenen met Freehand Create
1
2
3
4
5
6

Selecteer de steektypes.
Klik op de tab Freehand Create op Create Freehand Area or Line
(Freehand-gebied of -lijn creëren).
Teken een doorlopende lijn om een lijn of gebied te creëren.
Til de pen op of laat de muisknop los om de lijn of het gebied te voltooien.
Herhaal dit om net zoveel nieuwe gebieden of lijnen als u wilt te tekenen.
Klik met de rechtermuisknop om de Freehand Create-functie te deselecteren als u klaar bent, of
selecteer een ander gereedschap.
De Freehand Create-functies bieden een natuurlijke tekenervaring en worden over het algemeen
aanbevolen. Als u ingezoomd bent, gebruikt u de schuifbalken om te helpen bij het tekenen van nieuwe
objecten.

Precise Create
Met de Precise Create-functies worden lijnen en gebieden
punten te plaatsen die de contour bepalen.

gemaakt door een reeks

Alle Precise Create-tools werken op dezelfde manier, met uitzondering van opdrachten en kolommen.
Voeg kleurwissels, enkele en uitlijnsteken en stops toe
Stel de eigenschappen voor de steektypes in
Selecteer steektypes en applicatie Maak een opvulgebied of lijn Maak een kolom

Maak een gat in een opvulgebied
Maak een reliëflijn in een opvulgebied of kolom

Maak een cordongebied
Gebruik de Bezier-modus
Teken een golflijn in een
MultiWave-opvulgebied

Punten plaatsen met Precise Create
1
2

3

4
5
26

Selecteer de steektypes.
Klik op de tab Precise Create op Create Precise Area or Line
creëren). De aanwijzer Freehand Punt
verschijnt.

(Create Precise-gebied of -lijn

Om een gebied te maken met Bezier-lijnen, gebruikt u de Bezier-modus
.
Plaats iedere punt met één klik.
Houd de Ctrl-toets ingedrukt om vierkante punten te plaatsen voor de precieze plaatsing van hoeken en
rechte lijnen.
Klik en sleep
om een bestaande punt opnieuw te plaatsen.
Klik op Delete (Verwijderen) om de laatst geplaatste punt te verwijderen.
PREMIER+™ 2 Create Ontwerpelementen maken
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8

Klik met de rechtermuistoets wanneer het gebied compleet is.
Herhaal dit om net zoveel nieuwe gebieden of lijnen als u wilt te plaatsen.
Klik met de rechtermuisknop om de Precise Create-functie te deselecteren als u klaar bent, of
selecteer een ander hulpmiddel.

Bezier-modus
Gebruik de Bezier-modus
om vormen te tekenen met fijn
gegradeerde bochten. Controleer de exacte vorm van de lijn met de
zwarte grepen aan beide kanten van de punten die u plaatst.
Klik om hoekpunten te plaatsen, of klik en sleep om bocht-punten met
grepen te plaatsen.
Informatie over controlepunten en de andere Bezier-lijn-bewerkingstools vindt u in “Punten en Bezierlijnen converteren” op pagina 45. Raadpleeg voor meer informatie over de Bezier-modus de PREMIER+™ 2
Create-referentiegids en -Help.

Gebiedstypes
Alle gebieden kunnen een omranding of geen omranding hebben. De omranding kan
gesloten of open zijn en ieder lijntype kan ervoor worden gebruikt. Gaten kunnen binnen
ieder gewenst opvulgebied worden gedefinieerd. Er kunnen applicatie-eigenschappen
worden ingesteld voor alle gebieden of lijnen. Gebruik Break Apart (Losbreken) op de tab
Edit (Bewerken) om een gebied met een omranding te veranderen in een apart
opvulgebied en lijnobjecten.
Ieder opvulgebied kan worden geconverteerd in een cordongebied maar dan gaan wel alle gaten in het
opvulgebied verloren. (Alle omrandingslijnen blijven behouden, inclusief de omrandingen van de gaten.)

Patroonopvulling
Patroonopvulgebieden
bevatten kleine steken met herhalende patronen. U kunt een
selectie maken uit een van de thema-categorieën of een afbeelding importeren als een
My Fill-patroon. In een patroonopvulgebied kunnen openingen zijn gedefinieerd. De
steken kunnen in iedere hoek staan en de dichtheid kan constant zijn, gevarieerd of
meerkleurig naar wens. Opvulgebieden met constante dichtheid kunnen ook
automatische onderlagen hebben, die automatisch worden uitgeschakeld voor gebieden
met een variërende dichtheid.

Opvulgebied met cordonomranding
en gaten met Pattern Fill 109
uit Hearts

Patroonopvulgebied met
meerkleurig variërend

Motiefopvulgebied met twee
motieven, 13 en 19 uit
Hand Stitches 2

Als u een opvulling met variërende dichtheid weer verandert in standaard, moet u ook de gewenste
onderlaag selecteren.
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Vorm opvullen
In vormopvulgebieden
wordt één van de 75 verschillende vormen gebruikt. Wissel de
steekdichtheid af, gebruik stiksteek- of motieflijnen voor de opvulling en voeg gaten toe.

Vormopvulgebied met Shape 23
en Motif 1 uit Hand Stitches 1

Radiaalopvulling met oorsprong
verplaatst naar de bovenkant
van het hart

Spiraalopvulling met variërende
dichtheid

Motiefopvulling
Motiefopvulgebieden
bevatten herhaalde kleine steken die worden geplaatst met één
van de universele of machinemotiefpatronen. In een motiefopvulgebied kunnen ook
openingen zijn gedefinieerd. Motieven kunnen onder iedere hoek staan en verschillende
grootten hebben; verschillende motieven kunnen worden gebruikt op afwisselende
lijnen.

Radiaalopvulling
In radiaalopvulgebieden
wordt een patroon gebruikt van lijnen die uitstralen vanaf
een beginpunt dat kan worden verplaatst. Wissel de steekdichtheid af en voeg gaten toe.

Spiraalopvulling
In spiraalopvulgebieden
wordt een spiraalpatroon gebruikt vanaf een beginpunt dat
kan worden verplaatst. Gebruik constante of variërende dichtheid, en voeg gaten toe.

QuiltStipple-opvulling (meanderen)
In QuiltStipple-opvulgebieden
wordt een meanderende steek gebruikt met bochtige
of rechte lijnen. Wissel de afstand af tussen steeklijnen, gebruik een stiksteek of
drievoudige steek en voeg gaten toe.

QuiltStipple-opvulling met een Contouropvulling met drievoudige
gebogen stijl
steek en een gat van 3,0 mm
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Crosshatch-opvulling, met
Diamond-stijl en een hoek
van 75 graden

Contouropvulling
In contouropvulgebieden
worden contoursteeklijnen gebruikt. Wissel de afstand
tussen de steeklijnen af en de lengte van de steken, gebruik stiksteek, dubbele of
drievoudige steek en voeg gaten toe.

Crosshatch-opvulling
In Crosshatch-opvulgebieden
worden ruitvormige, vierkante en parallelle crosshatchpatronen gebruikt. U kunt ook de hoeken voor de crosshatch selecteren. Stel de afstand,
stijl, lijnhoek, steektype en steeklengte in voor de crosshatch en voeg gaten toe aan de
opvulling.
Crosshatch-opvulling wordt vaak geselecteerd voor kant-ontwerpen, waarbij gewoonlijk een dubbele
zigzagsteek wordt gebruikt.

MultiWave-opvulling
MultiWave-opvulgebieden
gebruiken een golfpatroon dat wordt gedefinieerd door
een lijn, of lijnen, die op het opvulgebied worden getekend. Varieer de dichtheid of
gebruik een motief voor de steeklijnen.

Echo-opvulling
Echo-opvulling
plaatst echolijnen binnen en/of rondom een vorm. Kies uit afgeronde,
vierkante en diagonale hoeken, stel de tussenruimte tussen de echolijnen en het aantal
lijnen in en selecteer het steektype en de steeklengte.

Curved Crosshatch-opvulling
Curved Crosshatch-opvulgebieden
gebruiken kromme lijnen in de crosshatch die
kunnen worden gebruikt om een gevoel van diepte te geven. Ze worden gebruikt bij
quilten en om vrijstaand kant te maken.

Curved Crosshatch-opvulling,
met vierkante stijl en een
tussenruimte van 5 mm.

MultiWave-opvulling, met een
dichtheid van 15, een MultiWavelijn en een motief van
Hand Stitches 1, Pattern 1.

Echo-opvulling met interne
en externe lijnen en
afgeronde hoeken

Cordongebieden
Cordongebieden
bevatten zigzagsteken die het gebied van
de ene naar de andere kant met dezelfde dichtheid opvullen.
De steekhoek verandert met de vorm van het gebied en kan
naar wens worden aangepast. Kies automatische onderlaag
langs de rand en/of zigzag-onderlaag en selecteer indien
gewenst een patroon.
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Cordongebieden kunnen worden geconverteerd in ieder gewenst type opvulgebied. Ze kunnen niet
worden gemaakt met een omranding, maar er kan wel een omranding omheen worden geplaatst met het
dialoogvenster Fill Area and Line properties (Opvulgebied- en lijneigenschappen).

Kolommen
Maak kolommen door punten te plaatsen of door op de tab Precise Create Bezier-lijnen te
tekenen. De kolomfuncties vindt u op de tabs Freehand en Precise Create. Plaats
afwisselende punten om een kolom aan te geven van iedere gewenste lengte.

Cordonkolom

Uitwaaierende
(verspringende)
cordonsteken

Richelieu-balken

Getaperde motieven

Kolommen kunnen worden geconverteerd in cordongebieden met de optie Convert to Satin Area
(Omzetten in Cordongebied), maar cordongebieden kunnen niet worden geconverteerd in ieder gewenst
type kolom.

Cordonkolom
Gebruik Satin Column
(Cordonkolom) om een rechte of gebogen kolom van parallelle
steken te maken. De kolom kan iedere gewenste lengte hebben. Voeg indien gewenst een
patroon toe. U kunt kiezen uit meer dan 250 patronen, net als bij Patroonopvulling, of maak
uw eigen My Fill-patronen. De dichtheid kan naar wens constant, variërend of meerkleurig zijn.
De aanbevolen maximumlengte voor cordonsteken is rond 8 – 10 mm, anders kunnen de steken te los
worden en niet meer plat liggen. Om bredere cordonsteken dan dat te maken, kunt u cordonkolommen
laten overlappen of een cordongebied gebruiken.

Uitwaaierende cordonsteken
Voor realistisch uitziende veren of bont kunt u de uitwaaierende (verspringende)
cordonsteek
gebruiken, waarbij de start- en eindpunten van de steken willekeurig zijn in
plaats van parallel. Uitwaaierende cordonsteken kunnen ook worden gemaakt met maar
één uitwaaierende kant – de kant waar het eerste (A) of het tweede (B) punt is geplaatst.

Uitwaaieren beide zijden

Uitwaaierende zijde A

Uitwaaierende zijde B

Richelieu-balken
Gebruik Richelieu Bars
(Richelieu-balken) om een kolom te maken met korte
gedeelten cordonsteken haaks op de richting van de kolom. Kies het aantal balken en de
breedte van de cordonsteek. Richelieu-balken worden gewoonlijk gebruikt voor
opengewerkte borduurmotieven.
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Getaperde motieven
Gebruik Tapered Motifs
(Getaperde motieven) om een lijn met motieven te maken die
in grootte verschillen afhankelijk van de breedte van de kolom. Getaperde motieven
worden vaak gebruikt in kantmotieven.

Lijntypes
Kies een lijntype voordat u de lijn tekent, of verander het type later in Fill Area and Line
properties (Opvulgebied- en lijneigenschappen).

Stiksteken, dubbele steken en drievoudige steken
Stel Running Stitch
(Stiksteek) in van 0,3 - 12,0 mm in stappen van 0,1 mm (standaard,
of lijnen open borduurwerk met vaste punten). Stel Double
(Dubbele), Double
Zigzag
(Dubbele zigzag-) en Triple
(Drievoudige) steek in op iedere gewenste
lengte van 1 mm tot 12 mm.

Stiksteek

Dubbele

Drievoudig

Dubbele zigzag is een speciaal steektype dat wordt aanbevolen voor kant. Er wordt een stiksteeklijn
getrokken in een zigzagpatroon om een net te maken.

Motieflijn
Motif Lines
(Motieflijnen) zijn lijnen van de gekozen
universele of machinemotiefpatronen.

Cordonlijn
Maak Satin Lines
(Cordonlijnen) waar een lijn of omranding
van cordonsteken van constante breedte nodig is. De lijn wordt
gemaakt langs het midden van de gekozen lijn.

Afzonderlijke cordonlijnen en de cordonomrandingen die rondom opvullingen of applicaties worden
gebruikt, zijn identiek.

Applicatie
Selecteer Appliqué
(Applicatie) om applicatiestof en plaatsingssteken te gebruiken
met een opvulgebied dat u maakt. Selecteer een applicatiestof in het dialoogvenster
PREMIER+™ 2 Create Ontwerpelementen maken

31

Appliqué Selection (Applicatie selecteren) en kies een plaatsingsmethode in de
Applicatie-tab Fill Area and Line Options (Opvulgebied- en lijnopties).

Opdrachten
Opdrachten zijn instructies, zoals de Color Change (Kleurwissel)
die het garen aan het
begin van een nieuw kleurenblok verandert. De Stop
vertelt een borduurmachine te
stoppen zonder kleurwissel.
Kleurwissels, stops en uitlijnsteken worden aangegeven met speciale blauwe, rode en
roze markeringen in de 2D- of Objectmodus.

Kleurwissel

Stop

Uitlijnsteek

Uitlijnsteken
Gebruik Alignment stitches
(Uitlijnsteken) om steken toe te voegen aan het begin van
een borduurmotief die u kunt gebruiken om het borduurmotief uit te lijnen, bijvoorbeeld
als het op een achtergrondafbeelding wordt geborduurd.
Uitlijnsteken worden gewoonlijk aan het begin van een borduurmotief geplaatst. Ze
worden ingevoegd na het huidig geselecteerde object, maar kunnen indien gewenst
worden verplaatst. Uitlijnsteken worden gemaakt als een kruisje, maar kunnen worden
veranderd na de plaatsing.

Enkele steek
Gebruik Single Stitch
(Enkele steek) om enkele steken te
maken die worden geborduurd met de lengte waarmee ze
zijn gemaakt. Anders, als u Break Up into Smaller Stitches
(In kleinere steken verdelen) selecteert, worden ze
onderverdeeld in steken of stiksteken met een lengte van
1 tot 12 mm.
Enkele steken kunnen niet worden geconverteerd in andere lijntypes.

Motieven, machinesteken en stempels maken
Maak in het venster Draw (Tekenen) een tekening die als herhaald element kan worden
gebruikt. U kunt het geselecteerde gebied vervolgens exporteren als een My Motif
om
te gebruiken in motieflijnen of opvultypes, of als een .spx-machinesteek
voor
bepaalde naaimachines. Sla de tekening op in .4qb-formaat voor als u de tekening later
nog wilt bewerken, of gebruiken als stempel in PREMIER+™ 2 Modify.
De functie Reverse Path (Traject omkeren) op de tab Draw (Tekenen) is handig als u een gedeelte van de
tekening kopieert, plakt en spiegelt.

Importeer motieven
om ze te veranderen of te combineren of om ze op te slaan als
machinesteken. Importeer machinesteken
om motieven te maken. Zie “Motieven,
machinesteken en stempels” op pagina 59.

Opvulgebied en lijneigenschappen
Gebruik het dialoogvenster Fill Area and Line properties (Opvulgebied en
lijneigenschappen) om de opvul- en lijntype van een eerder gemaakt gebied te
veranderen. Bewerk dan de eigenschappen met de tabs van het dialoogvenster.
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Kies een opvultype
Kies een lijntype
Verander de lijn- of opvuleigenschappen
Stel opties in voor uw favorieten
Stel de applicatiemethode in
Stel onderlaag, hoek en compensatie in

Selecteer een opvulcategorie en patroon
Gebruik een variërende opvulling

Stel de eigenschappen voor
een variërende opvulling in

Klik op Apply (Toepassen) om een
voorbeeld te zien en op OK om uw
veranderingen te bevestigen
De opties die beschikbaar zijn onder de twee uitklaplijsten verschillen afhankelijk van het geselecteerde
opvul- en lijntype.
U kunt een eerder gemaakt gebied veranderen in een ander opvul- of lijntype in de uitklaplijsten, inclusief
No Fill (Geen opvulling) of No Border Line (Geen omrandingslijn).

Om het dialoogvenster Fill Area and Line (Opvulgebied en lijneigenschappen) te openen,
klikt u op de knop Fill Area and Line (Opvulgebied en Lijn) in het gebied Opties van een
van de tabs van Create (Creëren). U kunt ook rechtsklikken op een bestaande lijn of
opvulling in de FilmStrip of in het werkgebied.
Als het is geopend via de toets Options (Opties), kunt u het opvul- en/of lijntype niet veranderen.

Lijn
Klik op de tab Line (Lijn) en selecteer Insert Color Change (Kleurwissel invoegen) voor een
andere kleur voor een omranding van een opvulgebied.

Applicatie
Selecteer de applicatiemethode voor of na het
aanmaken van een gebied of lijn. Kies uit:
• Geen
• Standaard-applicatie
• Uitgesneden deel
• Vooraf geplaatst deel
• Uitgesneden
Gebruik Select Fabric (Stof selecteren) om een stof voor uw applicatie te kiezen in het
dialoogvenster Appliqué Selection (Applicatie selecteren).
Stel de marge voor de plaatsing van de applicatie met betrekking tot de getekende
omrandingsvorm in van -10 mm tot 10 mm. De oorspronkelijke waarde is 1,0 mm.
Gebruik een positieve waarde als u de applicatiestof bijsnijdt voordat de omranding wordt geborduurd,
bijvoorbeeld met standaard-applicatie en vooraf geplaatste applicatie. Een negatieve waarde wordt
aanbevolen voor uitgesneden en omgekeerde applicatie.
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Favorieten
Gebruik de tab Favorites (Favorieten) of het dialoogvenster Fill Area and Line properties
(Opvulgebied- en lijneigenschappen) om favorieten te maken van de gekozen
instellingen of om terug te keren naar de oorspronkelijke instellingen.
Gebruik ’ Save these options as my favorite ’ (Sla deze opties op als mijn favoriet)
om
de gekozen opties op te slaan als favoriet voor dit gebied of lijntype.
De favoriete optie moet altijd worden toegepast vanaf de tab Favorites (Favorieten). Dit is niet hetzelfde als
de huidige instellingen, die worden gebruikt om nieuwe gebieden te maken.

Kolomeigenschappen
Gebruik het dialoogvenster Column properties (Kolomeigenschappen) om het kolomtype
te veranderen voor een eerder gemaakt gebied. Bewerk dan de eigenschappen voor het
geselecteerde kolomtype met de tab Opties (Options). Gebruik de tab Favorites
(Favorieten) om favorieten te selecteren of terug te keren naar de originele instellingen.
U kunt een eerder gemaakte kolom veranderen in ieder ander gewenst kolomtype van de uitklaplijst.
Gebruik Convert to Satin Area (Omzetten in Cordongebied)
om te veranderen in een cordongebied

Om het dialoogvenster Kolomeigenschappen te openen voordat u de kolom maakt,
selecteert u een van de kolomopties in het gedeelte Opties van de tab Freehand Create of
Precise Create. Na het maken van steken klikt u met rechts op een bestaande
geselecteerde kolom op de FilmStrip of in het werkgebied.
Als het is geopend via de toets Options (Opties), kunt u het kolomtype niet veranderen.
Kies een kolomtype

Verander de eigenschappen naar wens

Klik op Apply (Toepassen) om een
voorbeeld te zien en op OK om
uw veranderingen te bevestigen

34

PREMIER+™ 2 Create Ontwerpelementen maken

Objecteigenschappen
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

De volgende instellingen kunnen worden veranderd voor steekobjecten voor- of nadat ze
zijn gemaakt:
Dichtheid
Compensatie
Onderlegger
Steeklengte
Breedte Cordonlijn
Opvul- en cordonpatronen
Afstand en vorm
Start, einde en oorsprong
Motief
Uitwaaierende zijde
Uitlijnsteektype
De instellingen voor nieuwe gebieden en lijnen worden ingesteld door een steektype te
selecteren in het gebied Opties van de tab Create (Creëren) en deze aan te passen in het
dialoogvenster eigenschappen voor dat steektype. U kunt ook een gebied selecteren met
de gewenste eigenschappen en die opslaan als uw Favorite
(Favoriete) of Current
(Huidige) instellingen.
Niet alle instellingen kunnen worden veranderd voor alle steektypen. Opties die eigenschappen voor
nieuwe objecten instellen worden alleen toegepast wanneer de tab Create (Creëren) wordt gebruikt om
steekobjecten te maakt. Objecten die in de ExpressDesign Wizard zijn gemaakt, maken geen gebruik van
de huidige instellingen maar kunnen wel worden veranderd nadat de wizard is voltooid.

Dichtheid
De dichtheid van de steken kan worden ingesteld van 2 tot 40, met uitzondering van
Pattern Fills
(Patroonopvullingen), Spiral Fills
(Spiraalopvullingen), Satin
Column
(Cordonkolom) en Satin Area
(Cordongebied) (2 tot 80), en Richelieu
Bars
(Richelieu-balken) en Satin Line
(Cordonlijn) (2 tot 15).
Patroon- en spiraal- opvulgebieden en cordonkolommen
kunnen ook
variërende dichtheidsgraden hebben, of meerdere variabele dichtheden. Hoe hoger het
nummer, hoe meer de steken uit elkaar liggen en hoe minder steken er worden gemaakt.
Patroonopvullingen en cordonkolommen kunnen ook meerkleurige variërende dichtheid
hebben.

Borduurmotieven op dikkere stoffen zien er meestal beter uit met meer steken of met een lage
dichtheidsinstelling. Kies een lage waarde zoals 2 of 3 voor zware gebreide stoffen, een hogere waarde
zoals 5 of 6 voor een licht materiaal zoals linnen of satijn.
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Compensatie
Alle steken hebben de neiging te gaan trekken. Het trekken hangt af van het gewicht en
het type van de stof. Compensatie wordt gebruikt om een heel gebied of gebieden
daarbinnen ’vetter’ te maken door hun relatieve grootte te vermeerderen. Hoe hoger het
nummer, hoe dikker de gebieden eruit zien. U kunt ook de compensatie veranderen voor
een apart gebied cordonsteken of opvulling.

Cordoncompensatie

Compensatie patroonopvulling

Borduurmotieven op dikkere stoffen zien er gewoonlijk beter uit met een hoge compensatie, terwijl op
dunne materialen zoals satijn of keperstof een lagere waarde of zelfs nul gewoonlijk beter geschikt is. Als u
een ontwerp maakt, gebruik dan overlappingen om te voorkomen dat stof gaat trekken doordat er
ruimten ontstaan tussen blokken steken met verschillende steekrichtingen. Dat zorgt voor ‘ingebouwde’
compensatie.

De compensatie kan worden ingesteld van 0 t/m 30 voor cordon en van 0 t/m 20 voor
opvulgebieden. De instelling voor een Cordonkolom , Cordongebied
en
Patroonopvulling
in het ontwerp wordt weergegeven in de Gebieds- en
lijneigenschappen voor die cordonsteek of opvulling.
Compensatie is niet van toepassing op uitwaaierende cordon, cordonlijn of een andere opvulling dan
patroonopvulling.

Onderlegger
Onderlegger wordt gebruikt om een stofgebied te stabiliseren voordat u er overheen
borduurt. Automatische onderlaag is optioneel beschikbaar voor patroonopvulgebieden,
Cordongebieden, Cordonkolom, Richelieu-balken en Cordonlijn. Gebruik stiksteken of
enkele steken om een onderlegger te maken voor andere objecttypen.
Borduurmotiefontwerpen die gemaakt zijn met de ExpressDesign Wizard hebben een optie voor het
maken van een onderlaag voor het hele ontwerp.

Steeklengte
De steeklengte kan als volgt wisselen afhankelijk van het objecttype:
■

Enkele steken : iedere steek kan worden ingesteld van 1-12 mm in stappen van 1 mm,
of worden geborduurd zonder ze op te delen in kleinere steken.
De huidige maximale steeklengte voor nieuwe enkele steken, als het gewenst is om die op te delen in
kleinere steken, wordt weergegeven in de Preferences
(Voorkeuren).

■

Stiksteek

kan worden ingesteld van 0,3-12,0 mm in stappen van 0,1 mm.

Open-borduurwerklijnen worden automatisch ingesteld op 0,3 mm.
■

■
■
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Double Stitch
(Dubbele steek), Double Zigzag
(Dubbele zigzag) en Triple Stitch
(Drievoudige steek) kunnen worden ingesteld van 1-12 mm in stappen van 0,1 mm.
Motieflijnsteken
kunnen worden ingesteld van 1-20 mm in stappen van 0,1 mm.
Motiefopvulling
: de lengte van de stiksteken of drievoudige steken waar de
motiefvormen uit bestaan, kan worden ingesteld van 1-12 mm in stappen van 0,1 mm.
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■

■

■

Feathered Satin
(Uitwaaierende cordonsteken) (uitwaaierend aan beide zijden of aan
één zijde): de maximumlengte van de steken kan worden ingesteld van 2-30 mm in
stappen van 1 mm.
MultiWave-opvulling en Shape-opvulling : waar Motifs (Motieven) worden gebruikt,
kan de lengte van de stiksteken of drievoudige steken waar de motieven uit bestaan
worden ingesteld van 1-12 mm in stappen van 0,1 mm.
QuiltStipple , Contour
, Crosshatch , Curved Crosshatch
en Echo
Opvulling: de lengte van de stiksteken of drievoudige steken waar de opvulling uit
bestaat, kan worden ingesteld van 1-12 mm in stappen van 0,1mm.

Breedte Cordonlijn
De breedte van de cordonlijn of omranding kan worden
ingesteld van 1 tot 12 mm in stappen van 0,1 mm.

Breedte

Opvul- en cordonpatronen
U kunt kiezen uit meer dan 250 systeempatronen of geïmporteerde My Fill-patronen voor
patroonopvulgebieden, cordongebieden en cordonkolommen. Kies een beschikbaar
motief voor motiefopvulgebieden, lijnen en getaperde motiefkolommen.
Patronen in andere categorieën dan Standaard worden aanbevolen voor gebruik
in relatief grote opvulgebieden, aangezien ze herhalende patronen hebben die
goed werken wanneer ze op elkaar worden ‘gestapeld’. Patroon 36 levert een
vulsteek met ‘cordoneffect’. De eerste vier patronen in de categorie Gradient & Lace
(253-256) zijn aanbevolen voor meerkleurig variërend. De andere acht (257-264)
zijn geschikt voor een weefpatroon in combinatie met parallel crosshatch, zoals
wordt gebruikt voor kantmotieven.

U kunt de hoek van de richting voor de steken instellen in patroon-,
motief-, crosshatch- en curved crosshatch-opvulgebieden instellen op iedere gewenste
graad.

Afstand en vorm
De QuiltStipple- , Contour- , Vorm- , Crosshatch- , Curved Crosshatchen
Echoopvulstijlen hebben extra eigenschappen die uniek zijn voor die opvulstijlen.
QuiltStipple-opvullingen kunnen gebogen of rechte meandersteken hebben en een
afstands-instelling regelt de tussenruimte van de lijnen meandersteken. Bij
contouropvulling wordt ook een instelling voor de afstand gebruikt die regelt hoeveel
ruimte er is tussen de regels van contoursteek. Vormopvullingen hebben een keuze uit
75 vormen, die het pad van de steken regelen. Crosshatch- en Curved Crosshatchopvullingen kunnen ruitvormige, vierkante en parallelle stijlen gebruiken. Ze hebben een
afstandsinstelling die regelt hoeveel ruimte er is tussen de regels van de crosshatch. Echoopvullingen kunnen interne of externe lijnen gebruiken, met verschillende aantallen of
tussenruimtes. Ze hebben ook de keuze uit drie stijlen, met gebogen, vierkante of
diagonale hoeken.
Richelieu-balken kunnen een minimumafstand of bepaald aantal balken hebben.
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Start, einde en oorsprong
Opvul- en cordongebieden hebben aanpasbare groene starten rode eindpunten ,
die kunnen worden verplaatst naar ieder gewenst punt om de vorm van het gebied aan te
geven. Gebruik dit om de verbinding te regelen tussen een gebied en de objecten die
ervoor of erna komen. Dit is bijvoorbeeld handig voor het verkorten of verbergen van
verplaatsingssteken, zodat er minder hoeft te worden afgeknipt.
Patroon-, Vorm-, Radiaal- en Spiraalopvulgebieden hebben een oranje oorsprong
.
Voor Patroonopvulling heeft de oorsprongmarkering ook een verstelgreep
.
In een patroonopvulgebied is de oorsprong het startpunt voor het herhalende patroon. In Vorm-,
Radiaal- en Spiraalopvullingen is de oorsprong het punt waarvandaan de steken uitlopen. Bij een
patroonopvulgebied kunt u de oorsprong verplaatsen om de positie van het patroon te veranderen en de
greep roteren om de hoek te veranderen. Voor Vorm-, Radiaal- en Spiraalopvullingen kunt u de oorsprong
verplaatsen om het punt te veranderen waarvandaan de opvulling uitstraalt. Het begin kan overal
naartoe worden verplaatst op het werkgebied.

Motief
Kies een beschikbaar motief voor motiefopvulgebieden
en lijnen . Motieven
kunnen ook worden gebruikt in Vorm, MultiWaveen Curved Crosshatchopvullingen en getaperde motiefkolommen
. De grootte van motieven kan worden
veranderd en ze kunnen worden genaaid in stiksteek of driedubbele steek. Bij
motiefopvulgebieden kan er een tweede motief worden gekozen voor afwisselende
lijnen, en de tussenruimte, offset en hoek van de lijnen kan worden veranderd.

Uitwaaierende zijde
Van afzonderlijke gebieden die zijn gemaakt als uitwaaierend aan beide zijden,
Uitwaaierend Zijde A of Uitwaaierend Zijde B kunnen de uitwaaierende randen worden
veranderd. Zie “Uitwaaierende cordonsteken” op pagina 30.

Uitlijnsteektype
Uitlijnsteken worden toegevoegd aan het begin van een borduurmotief om het
bijvoorbeeld uit te lijnen met een achtergrondafbeelding op stof. Ze worden aanvankelijk
geplaatst als kruisje . Gebruik het dialoogvenster Alignment Stitches properties
(Eigenschappen uitlijnsteken) om het steektype te veranderen. Selecteer de gewenste
steek en klik met rechts om te kiezen uit kruisje
, linksboven , rechtsboven
,
linksonder , rechtsonder
en punt
.

Algemene eigenschappen
De eigenschappen van alle zichtbare objecten van een gekozen type kunnen worden
veranderd met Algemene eigenschappen. Global Properties (Algemene eigenschappen)
is alleen beschikbaar als een enkel object is geselecteerd.
Algemene eigenschappen wordt niet gebruikt voor Stops en heeft geen effect op kleurwissels.

Eigenschappen voor geselecteerde objecten
wijzigen
De eigenschappen van alle geselecteerde objecten van een gekozen type kunnen in één
keer worden veranderd.
U kunt de eigenschappen van meerdere stops of kleurwissels niet tegelijkertijd veranderen. Als er meer dan één
type object is geselecteerd, worden alleen de eigenschappen van het eerste geselecteerde object veranderd.
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Ontwerpgrootte en borduurmotieven creëren
Het doel van het maken van een ontwerp is om een borduurmotief te maken van het
voltooide ontwerp. Voordat u een borduurmotief creëert, wilt u misschien overwegen hoe
de ontwerpgrootte invloed heeft op het voltooide borduurmotief.
De grootte van een ontwerp wordt met name bepaald door de gebruikte
borduurringgrootte.
U kunt een ontwerp maken voor veel verschillende borduurringgrootten van hetzelfde
ontwerpcontourbestand (.edo). U moet echter wel bedenken hoe dit de grootte van afzonderlijke
onderdelen beïnvloedt. Een cordonlijn voor een borduurmotief van 150 mm kan er bijvoorbeeld beter
uitzien als stiksteeklijn wanneer de grootte van het borduurmotief 80 mm is. De aanbevolen
maximumlengte voor cordonsteken is rond 8 – 10 mm, anders kunnen de steken te los worden en niet
meer plat liggen. Om bredere cordongedeelten te maken, kunt u cordongedeelten overlappen of één van
de opvulpatronen gebruiken om kleinere steken te maken die elkaar afwisselen.

Onthoud bij het creëren van de ontwerpen dat de buitenrand van sommige steektypes
buiten de borduurring kan uitsteken. Bij cordonomrandingen worden bijvoorbeeld steken
gegenereerd aan beide zijden van de middellijn en uitwaaierende cordongedeelten
hebben steken die over de punten heen gaan die zijn geplaatst om de uitwaaierende
cordon te definiëren. De ontwerpgrootte wordt gemeten volgens de afstand tussen de
buitenste controlepunten. Het borduurmotief kan echter groter zijn dan het gewenste
ontwerpgebied of borduurringgrootte als steken worden gecreëerd die over de buitenste
punten heen gaan, zoals in het voorbeeld. Dit is goed te zien in 3D View (3D-weergave),
maar in Object View (Objectweergave) zou u gebieden kunnen maken die te groot zijn
zonder het te merken.

De gecreëerde steken gaan buiten
de borduurring.

Zowel de punten voor de cordonlijn als
voor de uitwaaierende cordon zijn binnen
de borduurring.

U kunt het ontwerpcontourbestand opslaan, maar als u Export Embroidery
(Borduurmotief exporteren) selecteert, verschijnt er een bericht: Embroidery is too large
or will not fit in hoop. (Borduurmotief is te groot of past niet in de borduurring.) Klik OK om
verder te gaan.
Breng een grotere borduurring aan
om het ontwerp te borduren, of selecteer in het
menu Modify Block (Blok wijzigen) op de Home-tab, Scale Fit to Hoop
(Schalen om in
borduurring te passen) om de huidige grootte van het ontwerp automatisch zo aan te
passen dat het in de borduurring past.
Gebruik Change Design Size
(Ontwerpgrootte veranderen) om een ontwerp
automatisch te veranderen in een nieuwe grootte, zodat de gebruikte steekobjecten,
zoals cordonomrandingen kunnen worden gebruikt.
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5

Een borduurmotief bewerken

Gebruik de tab Edit (Bewerken) om kleuren te bekijken, objecten in het ontwerp weer te
geven en te verbergen en om delen van het ontwerp te bewerken.
Stel Start- en Eindmarkeringen in
Stel de eigenschappen van het (de) geselecteerde object(en) in
om een objectbereik weer te geven
Maak en beheer opvulpatronen
Verwijder een versiering van een opvulgebied

Toon geselecteerde objecten
Bewerk afzonderlijke objecten
Geef alle objecten in het ontwerp weer
Selecteer objecten die lijken
op het geselecteerde
Toon alleen de vorige of volgende
Toon en verberg bijzondere objecttypes
kleur van het ontwerp

Objecten selecteren
In PREMIER+™ 2 Create bestaan ontwerpen uit een reeks van lijnen en gebieden (bijv.
steeklijnen, opvullingen en kolommen). Ieder gebied, lijn of kolom wordt bepaald door
een aantal punten, die te zien zijn in het werkgebied. Het geselecteerde object is
gemarkeerd in de FilmStrip in het venster Design (Ontwerp).

Een plaats selecteren om nieuwe objecten in te voegen
Om steekobjecten zoals gebieden, lijnen en kolommen toe te voegen tussen bestaande
objecten, selecteert u een object in de FilmStrip of het werkgebied en maakt u dan een
nieuw object. Het nieuwe object wordt onder het object geplaatst dat u heeft
geselecteerd. Als u een object binnen een groep selecteert, worden de nieuwe objecten
gecreëerd als onderdeel van die groep.
Tenzij u een nieuwe kleur kiest, is de kleur van nieuw ingevoegde objecten dezelfde als het object er boven.

Gebruik de weergave-opties op de tab Edit (Bewerken) of het rechtsklik-contextmenu om
objecten te verbergen die u niet wilt veranderen.
Het kleurenwerkblad, de objectfilters en het tekenbereik (Draw Range) zijn ook handig om
een object te isoleren zodat het eenvoudiger is om het gewenste invoegpunt te
selecteren.

Invoegmarkeringen

■

■

■
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Als een Freehand Create- of Precise Create-gereedschap wordt geselecteerd, geeft een
markering de plaats van het laatste punt van het voorgaande object aan. Hier worden
nieuwe objecten ingevoegd:
Wanneer objecten aan het einde van het ontwerp worden toegevoegd, is de markering
roze
.
Wanneer objecten moeten worden ingevoegd (d.w.z. dat het geselecteerde object niet
het laatste object van het ontwerp is), is de markering die het eindpunt van het
geselecteerde object aangeeft oranje
.
Wanneer objecten moeten worden ingevoegd, geeft een blauwe markering
van het eerste punt in het volgende object van het ontwerp aan.
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de positie

Een object selecteren om te bewerken
Klik in het werkgebied op een afzonderlijk object om de punten te tonen die het object
vormen en om te controleren welk type het is in het Object Identification Box (vak Objectidentificatie) aan de rechter onderkant van de statusbalk.
Het object wordt ook gemarkeerd in de FilmStrip. U kunt op het gewenste object klikken in de FilmStrip.
Dan wordt het object geselecteerd op het werkgebied.

Als u op een object in een groep klikt, wordt de hele groep geselecteerd en gemarkeerd in
de FilmStrip. Om een object binnen die groep te selecteren, klikt u erop in de FilmStrip.
Om de vorm van een geselecteerd object binnen een groep te bewerken, klikt u met rechts op het
werkgebied om de modus Edit Points (Punten bewerken) te openen. Pas dan de vorm aan.

Nadat u het gewenste object heeft gevonden, klikt en sleept u de punten om de vorm van
het object te veranderen. Op de tab Home kunt u extra punten invoegen
, ongewenste
punten verwijderen
of het object verwijderen .
U kunt ook klikken met de rechtermuisknop om een dialoogvenster te openen voor het veranderen van de
eigenschappen, zoals Fill Pattern (opvulpatroon) of Stitch Length (steeklengte).

Door ontwerpen lopen
In de modus Edit Points (Punten bewerken) gebruikt u de pijltoetsen links en rechts op het
toetsenbord om door de reeks objecten te lopen. U kunt ook op een object in de FilmStrip
klikken en de pijltjestoetsen omhoog en omlaag op het toetsenbord gebruiken om door
alle objecten in de reeks te lopen.
Als u in de modus Box Select
(Vak selecteren) bent, wordt het geselecteerde object verplaatst in het
werkgebied. Klik met de rechtermuisknop op het werkgebied om de modus Punten bewerken te openen.

Gebruik Delete
(Verwijderen) om het huidige geselecteerde object (objecten) van het
ontwerp te verwijderen. Om opdrachten te verwijderen gebruikt u de pijltjestoetsen links en
rechts op het toetsenbord om door alle objecten in de reeks te lopen totdat de gewenste
opdracht is geselecteerd. U kunt de gewenste opdracht ook selecteren met de FilmStrip.

Invoegopdrachten
Gebruik de FilmStrip om een nieuwe kleurwissel of stop in te voegen onmiddellijk na het
geselecteerde object. Klik met de rechtermuisknop in de FilmStrip en selecteer dan de
gewenste optie uit het contextmenu dat verschijnt.
Gebruik Insert a Color Change
(Kleurwissel invoegen) om een kleur in te voegen na
het huidige geselecteerde object. Het dialoogvenster Color Selection (Kleurselectie)
wordt getoond zodat u de nieuwe kleur kunt kiezen.
Gebruik Insert a Stop
(Een stop invoegen) om een stopopdracht in te voegen na het
huidige geselecteerde object.
Er wordt geen stop ingevoegd als daardoor twee stops bij elkaar zouden komen te staan.

Objectenreeks veranderen
Objecten kunnen omhoog en omlaag worden verplaatst in de FilmStrip
met klikken en slepen, of met de pijltoetsen (Lay-outvolgorde).
Hierdoor wordt de volgorde van de objecten veranderd, en dus de
volgorde waarin de steken worden gemaakt voor het definitieve borduurmotief.
Om een selectie van objecten te verplaatsen, kunt u op de bovenkant van een reeks klikken
en dan de Shifttoets ingedrukt houden en op de onderkant van de gewenste reeks klikken,
of kunt u de Ctrl-toets ingedrukt houden en op de gewenste objecten klikken. Klik dan op
de gewenste Lay-outvolgordetoets. U kunt ook de balk omhoog of omlaag brengen naar
het gewenste punt door te klikken en te slepen en dan de muistoets loslaten.
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Gebruik indien gewenst het kleurenwerkblad en de toetsen Hide Object Types (Objecttypes verbergen) om
andere objecten te verbergen. Hierdoor kan het gewenste object sneller worden verplaatst.
Als objecten worden gesleept of ingevoegd tussen twee items van een groep, worden ze onderdeel van die
groep, behalve als ze onmiddellijk na de groeptitel worden ingevoegd. Om ze aan het begin van de groep
wilt invoegen, sleept u ze in het midden en verplaatst u ze omhoog.

Wanneer u klikken en slepen gebruikt om naar een deel van de lijst te gaan dat niet
zichtbaar is, brengt u de aanwijzer boven de bovenkant of onder de onderkant van de lijst;
de lijst wordt dan automatisch doorgebladerd. Om sneller te bladeren, brengt u de
aanwijzer verder boven of onder de lijst. Breng de aanwijzer weer in de lijst om het
bladeren te stoppen.
Het omhoog en omlaag verplaatsen van een object in de FilmStrip verandert niet de
positie van het object in het werkgebied. Het kan er wel voor zorgen dat het ontwerp er
anders uitziet: als de overlap met aangrenzende objecten erdoor wordt veranderd.
De eerste kleurwissel kan niet worden verplaatst in de FilmStrip. Er kunnen ook geen objecten worden
verplaatst boven de eerste kleurwissel in de FilmStrip, behalve een andere kleurwissel. Dat zorgt ervoor dat
de eerste kleurwissel in het borduurmotief niet kan worden verwijderd en dat er niets voor kan worden
gezet; deze kleurwissel kan wel worden vervangen.

Gebruik Display Group Contents
(Groepsinhoud weergeven) om af te wisselen tussen
het bekijken van de objecten binnen groepen in de FilmStrip en alleen de titelrijen van de
groepen zien in de FilmStrip.
Deselecteer Groepsinhoud weergeven om te helpen bij het verplaatsen van groepen binnen het borduurmotief.

Lijnen en gebieden bewerken
De vorm van een lijn of gebied kan
worden veranderd door de punten te
verplaatsen die de contour vormen.
Om een ander object te kiezen, klikt u
erop in het werkgebied of in de FilmStrip.
U kunt ook de pijltjestoetsen links en
rechts gebruiken om door de objecten te
lopen in de volgorde waarmee ze in het
ontwerp worden gebruikt. Wanneer u een
object direct op het werkgebied
selecteert, klik dan dichtbij één van de
punten waar het object door wordt
gedefinieerd.
Als de zichtbare kleuren of de objectfilters worden veranderd, wordt het laatst zichtbare object
automatisch geselecteerd. Daarvoor moet u de weergave van het ontwerp veranderen voordat u het
object selecteert dat u wilt bewerken. Zie “Borduurmotieven bekijken” op pagina 19.

Wanneer de gewenste lijn of het gewenste gebied is geselecteerd, kunnen de punten
ervan worden verplaatst. De punten worden weergegeven als kleine cirkeltjes of
vierkantjes. Sommige steekobjecttypes, zoals Enkele steken, hebben een vast aantal
punten.
Vierkante punten worden gebruikt voor rechte gedeelten en hoeken. Ronde punten worden gebruikt voor
bochten.

Andere objecten, zoals opvulgebieden, stiksteek- en cordonlijnen, kunnen ieder aantal
punten hebben en de punten kunnen worden ingevoegd en verwijderd, waardoor er
meer controle is over hun vormen. Het start- en eindpunt voor opvul- en cordongebieden
kunnen worden veranderd, gewoonlijk om zo weinig mogelijk af te hoeven te knippen.
Cordongedeelten hebben hoeklijnen die worden gebruikt om de cordonhoek te regelen.
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Kleurwissel- en stopopdrachten worden, net als uitlijnsteken, getoond als een enkele punt
wanneer ze worden geselecteerd.
Eindmarkering
Eindmarkering

Startmarkering
Oorsprongmarkering

Startmarkering
Opvulgebieden hebben zoveel punten als nodig is
om hun contouren te definiëren en hebben ook
verplaatsbare start- eind- en oorsprongmarkeringen

Steekhoeklijnen

Cordongebieden hebben verplaatsbare start- en
eindmarkeringen en aanpasbare steekhoeklijnen

Punten verplaatsen
De punten die het huidige geselecteerde steekobject definiëren (cordonkolom,
opvulgebied, stiksteek, enz.) worden getoond als kleine vierkantjes en cirkeltjes.
Het objecttype wordt ook getoond in de FilmStrip en op de statusbalk. In de FilmStrip is
ook de vorm van steekobjecten te zien, waar dat relevant is. De punten die worden
gebruikt om opvul- en cordongebieden te starten en te eindigen worden weergegeven
door de starten eind markeringen. Sommige types opvulgebieden hebben een
oorsprong, aangegeven met een oranje cirkel
(voor patroonopvulling heeft de
markering een greep). Cordongebieden hebben ook steekhoeklijnen met vijfhoekige
uiteinden. Als de punten worden getoond, kunt u op de vierkantjes of de cirkels klikken
om ze te verslepen.
Het verplaatsen van de punten die een cordongebied definiëren kan ook effect hebben op de
steekhoeklijnen, maar het verplaatsen van de steekhoeklijnen heeft geen invloed op de vorm van een
cordongebied.

Punten bewerken
Gebruik Edit Points
(Punten bewerken) om het mogelijk te maken de punten van een
object te verplaatsen en te bewerken als een andere functie wordt gebruikt. U kunt ook op
een object klikken om het te selecteren. Dan bent u in de modus Punten bewerken.

Lijnen recht of gebogen maken
De contouren die de meeste types lijnen en gebieden aangeven, kunnen gebogen en
rechte gedeelten hebben:
Om bochten te maken, moeten lijnen door ten minste vier punten worden aangegeven.
De eerste punt van een opvul- of cordongebied is altijd een ’hoekpunt’ (vierkant). Het
eerste en het laatste paar punten voor een kolom is altijd vierkant.
Om een bocht-punt (rond) in een vierkante punt te veranderen, houdt u de Ctrl-toets
ingedrukt en klikt u op de punt zonder deze te verplaatsen. Wanneer aangrenzende
punten hoeken zijn, is de lijn ertussen recht. Dit is bijvoorbeeld handig als een punt niet is
toegevoegd als een hoek op de gewenste plaats op een opvulgebied of steeklijn.
Om een hoekpunt in een bochtpunt (rond) te veranderen, klikt u er gewoon op zonder de
punt te verplaatsen. Er moeten ten minste twee ronde punten naast elkaar staan om de
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lijnen gebogen te maken, dus als er een ronde punt tussen twee vierkante punten staat,
zijn de lijnen naar de bochtpunt recht.

Punt is een bocht

Punt is een hoek na Ctrl+klik

Als een lijn niet genoeg punten heeft om het gewenste gedeelte gebogen te maken, gebruikt u Insert
Point
(Punt invoegen) om een extra punt toe te voegen die u voor de bocht gebruikt.

De start- en eindpunten voor gebieden verplaatsen
De start- en eindpunten voor opvul- en cordongebieden worden aangegeven met ronde
markeringen. De startmarkering
staat binnen in het object en de eindmarkering
staat aan de buitenkant van het object.
Klik en sleep de gewenste markering. Verplaats de markering naar de punt die u wilt
gebruiken als nieuw start- of eindpunt voor het gebied. Laat los op het gewenste punt en
de positie van de markering verandert.
De markering hecht zich aan het dichtstbijzijnde punt op de rand van het object. Om een punt toe te
voegen, gebruikt u Insert Points
(Punten invoegen).

De oorsprong voor gebieden verplaatsen
Sommige types opvulgebieden hebben een oorsprong, die is
gemarkeerd met een oranje cirkel
. Dit wordt gebruikt om
het startpunt voor het patroon in een patroonopvulling of
het middelpunt voor radiaalopvulling, spiraalopvulling en
vormopvultypes te verplaatsen. Bij een patroonopvulling heeft de
oorsprong een greep voor het aanpassen van de hoek van de
opvulling.
Dit betekent dat u in een patroonopvulgebied kunt regelen hoe het patroon
wordt herhaald en welke hoek het patroon heeft.

Voor radiaalopvul-,
spiraalopvul- en
vormopvulgebieden kan de
oorsprong worden verplaatst.
Dit stelt het startpunt in voor
de opvulling, zoals het punt
waarvandaan steken uitlopen
bij een radiaalopvulling.
De oorsprong kan overal
naartoe worden verplaatst op
het werkgebied. Daardoor
kunt u bijvoorbeeld meerdere
opvulgebieden van hetzelfde
type maken met eenzelfde oorsprong. Breng de oorsprong gewoon naar dezelfde
rasterpositie voor al de gewenste gebieden, zodat het patroon van steken gelijk wordt
gemaakt over alle gekozen gebieden.
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De steekhoek veranderen voor cordongebieden
Cordongebieden hebben steekhoeklijnen die de hoek van de
steken over het gebied tonen en aanpassen. De
steekhoeklijnen hebben zeshoekige grepen aan de uiteinden
die worden gebruikt om iedere lijn afzonderlijk aan te passen.
Klik en sleep de gewenste zeshoekige greep. Laat los op
het gewenste punt en de positie van de hoeklijn verandert. Als de lijn niet beweegt, is het
nieuwe eindpunt niet bruikbaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u probeert om twee
hoeklijnen elkaar te laten kruisen binnen het gebied.
Om hoeklijnen te verwijderen, klikt u op Punten verwijderen
en dan op de vijfhoek aan
de beide uiteinden van de lijn die verwijderd moet worden. Klik met de rechtermuistoets
wanneer u klaar bent met het verwijderen van hoeklijnen en/of punten.

Punten invoegen en verwijderen
Gebruik Punten invoegen
geselecteerde lijn.

om een nieuwe punt toe te voegen aan de huidige

Er kunnen punten worden ingevoegd in alle lijn- en gebiedstypes, behalve Enkele steek. Bij dit objecttype
zijn Insert Points (Punten invoegen) en Delete Points (Punten verwijderen) niet beschikbaar. Voor
kolommen wordt er een paar punten toegevoegd.
Punten kunnen ook worden ingevoegd in reliëflijnen en MultiWave-lijnen.

Klik op het pictogram Insert Point (Punten invoegen)
en klik dan op de positie op het
geselecteerde object waar u de punt wilt toevoegen. U kunt Punten invoegen ook gebruiken
om steekhoeklijnen toe te voegen aan cordongebieden door te klikken en te slepen.
Gebruik Punten verwijderen (Delete Points)
om punten van de huidige geselecteerde
lijn te verwijderen.
Er kunnen punten worden verwijderd van alle lijn- en gebiedstypes, behalve Enkele steek. Voor kolommen
wordt een puntenpaar verwijderd. Punten kunnen ook worden verwijderd van reliëflijnen en MultiWavelijnen.

Klik op het pictogram Delete Point (Punten verwijderen)
en klik dan op de punten op het
geselecteerde object dat u wilt verwijderen. Klik met de rechtermuistoets om te voltooien.
U kunt niet alle punten van een object verwijderen. Een opvul- of cordongebied moet ten minste drie
punten hebben. Cordonomrandingen, motieflijnen en stiksteeklijnen, dubbele en drievoudige steeklijnen
moeten ten minste twee punten hebben. Een cordongebied moet ook ten minste één hoeklijn hebben. Om
alle punten voor een object te verwijderen, gebruikt u Delete
(Verwijderen).

Punten en Bezier-lijnen converteren
Gebruik de functies Convert Points
(Punten converteren) om af te wisselen tussen
types punten in een lijn in de Bezier-modus, of om een puntlijn te veranderen in een
Bezier-lijn of een Bezier-lijn in een puntlijn.
Informatie over het tekenen en aanpassen van Bezier-lijnen vindt u in de PREMIER+™ 2 Createreferentiehandleiding.

Gebruik Convert Points to Corner
(Punten converteren in hoek) om de geselecteerde
punt in een Bezier-lijn te veranderen in een hoekpunt (een punt zonder grepen). Klik met
de rechtermuisknop om de functie te deselecteren.
Gebruik Convert Points to Smooth
(Punten converteren in gladde punten) om de
geselecteerde punt in een Bezier-lijn te veranderen in een gladde punt (een punt met
grepen die onafhankelijk kunnen worden aangepast). Klik met de rechtermuisknop om te
deselecteren.
Gebruik Convert Points to Symmetric
(Punten converteren in symmetrisch) om de
geselecteerde punt in een Bezier-lijn te veranderen in een symmetrische punt (een punt
met grepen die op dezelfde afstand van de punt staat).
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Verwijder gaten, reliëflijnen en MultiWave-lijnen
Gebruik het uitklapmenu Delete
(Verwijderen) op de tab Edit (Verwijderen) om een of
meer gaten
of reliëflijnen
te verwijderen van het huidige geselecteerde gebied, of
een of meerdere Multiwave-lijnen
van het huidige geselecteerde MultiWaveopvulgebied.

Een blok met objecten selecteren
Met de selectiefuncties op de tab Home kunt u een blok met objecten selecteren. Een
geselecteerd blok met objecten kan worden vergroot of verkleind, geroteerd, gespiegeld,
verplaatst, gekopieerd en geknipt. Het kan eenvoudiger zijn om een blok te selecteren
wanneer u weer te geven kleuren heeft geselecteerd en/of het bereik van zichtbare
objecten heeft veranderd. Wanneer een blok is geselecteerd, staat er een selectievak
omheen. Het selectievak heeft blauwe grepen die worden gebruikt om te vergroten en
verkleinen, roteren en spiegelen.
De grepen zijn blauw omdat u de selectie vrij kunt bewegen zonder de dichtheid of de steeklengte in de
objecten te veranderen. Dat komt omdat de steken pas worden gegenereerd wanneer u Export Embroidery
(Borduurmotief exporteren) gebruikt.
Klik en sleep in het blok om het te
Greep verticaal spiegelen

verplaatsen. Klik en sleep de vierkante
Resizehoekgrepen om het blok te vergroten of
greep
verkleinen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt
terwijl u klikt en sleept om de verhoudingen
te behouden tijdens het wijzigen van het
Greep
Rotatieformaat. Houd Shift ingedrukt om vanuit het horizontaal
greep
midden het formaat te wijzigen. Klik op de
spiegelen
ronde rotatiegreep en sleep om het blok
Middelvrijelijk te kunnen roteren. Klik op het
punt van
rotatiemiddelpunt
en sleep het om rond
rotatie
een ander punt te draaien. Klik op de
driehoekige grepen om het blok
horizontaal
of verticaal
te spiegelen.
Gebruik Rotate 45
(Roteren 45) om het geselecteerde blok met objecten te roteren in
stappen van 45 graden. Verplaats, indien gewenst, het rotatiemiddelpunt
voordat u
roteert.
Gebruik Modify Block
(Blok wijzigen) om het dialoogvenster Blok wijzigen te openen
waarin u de grootte, rotatie en kanteling van het huidige geselecteerde blok kunt tonen en
veranderen. Als er geen objecten zijn geselecteerd, wordt het hele borduurmotief veranderd.
Wanneer u een selectie maakt, worden alleen objecten die helemaal zijn omsloten door de selectielijn in de
selectie opgenomen. Het zal vaak nodig zijn om stiksteken te kruisen om een selectie te maken. Die
objecten zouden niet worden opgenomen omdat u ze niet helemaal heeft ingesloten.

Wanneer een nieuwe selectie aan een ontwerp wordt toegevoegd door te plakken of door
één van de invoegfuncties, wordt die automatisch geselecteerd als het huidige blok en
wordt Box Select (Vak selecteren) geactiveerd. Klik op het werkgebied buiten een blok om
het te deselecteren. Klik met de rechtermuisknop om een blok te deselecteren en de
selectiefunctie uit te schakelen.
Gebruik Select Last Visible
(Laatst zichtbare selecteren) op de FilmStrip om het laatste
object te selecteren dat niet is verborgen door Color Select (Kleur selecteren), een van de
objectfilters of de eindschuifbalk.
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Selectiegereedschappen
Alleen objecten die helemaal zijn omsloten door een selectielijn worden geselecteerd.

Met Box Select (Vak selecteren)
klikt en sleept u om een rechthoek te tekenen om het
gebied dat u wilt selecteren. Box Select (Vak selecteren) wordt ook automatisch
geactiveerd wanneer een blok in een ontwerp wordt geplakt.
Klik met Freehand Point Select
(Freehand punt selecteren) op een serie punten om een
onregelmatige contour van rechte of gebogen lijnen rondom het gewenste gebied te maken.
Met Freehand select
(Freehand selecteren) klikt en sleept u om een contour rondom
het gewenste gebied te tekenen.
Select All Visible
(Alle zichtbare selecteren) is een éénkliksfunctie die alle zichtbare
objecten in het ontwerp selecteert.
Gebruik Replace Selection
(Selectie vervangen) om de huidige geselecteerde objecten
te vervangen door de nieuwe selectie. Gebruik Add to Selection
(Aan selectie
toevoegen) om de nieuwe selectie toe te voegen aan de huidige geselecteerde objecten.
Gebruik Remove from selection
(Van selectie verwijderen) om de nieuwe selectie te
verwijderen van de geselecteerde objecten.

Meerdere selecteren en groeperen
Meerdere selecteren
Gebruik meerdere selecteren om meer dan één object tegelijkertijd te selecteren. Houd in
de FilmStrip de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de gewenste objecten. Er wordt een
selectievak om de geselecteerd objecten geplaatst. U kunt ook een van de gereedschappen
voor meerdere selecteren gebruiken in het gebied Selecteren. De geselecteerde objecten
worden omringd door een selectievak met een vaste contour en met blauwe grepen.
Teksten, SuperDesigns en ingevoegde borduurmotieven behouden hun oranje grepen
(voor groeperen). De hele selectie kan worden geschaald, geroteerd en gespiegeld.
Als u buiten het selectievak klikt, worden de ontwerpen gescheiden. Gebruik Undo
of selecteer ze opnieuw.

(Ongedaan maken)

In PREMIER+™ 2 Create kunt u objecten apart bewerken, in een geselecteerd blok of in groepen
die geselecteerd blijven na het opslaan. Om de eigenschappen van een afzonderlijk object in een
groep een andere vorm te geven of te veranderen, selecteert u het op de FilmStrip.
Als een ontwerp met groepen wordt geladen met Insert
secties gegroepeerd.
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Groeperen
Gebruik Group
(Groeperen) om een meer
permanente groep te maken van alle huidige
geselecteerde objecten. Gebruik Groeperen om de
objecten permanent te groeperen of maak een
tijdelijke groep terwijl u ze verplaatst of bewerkt.
Een groep kan op dezelfde manier worden gewijzigd als een
selectie.

De gegroepeerde objecten worden omringd door
een selectievak met een vaste contour en met oranje
grepen. De groep kan worden geschaald, geroteerd
en gespiegeld.
Als u buiten het selectievak klikt en dan op één van de
objecten binnen de groep klikt, blijven de objecten
gegroepeerd.

Gebruik Ungroup
(Groep opheffen) om de huidig geselecteerde groep op te splitsen in
de objecten waar de groep uit bestaat.
Gebruik Select Similar from Visible
(Gelijke selecteren uit zichtbare) om alle zichtbare
objecten met gelijke eigenschappen te selecteren (d.w.z. dezelfde naam in de FilmStrip);
selecteer bijvoorbeeld alle radiaalopvulgebieden of alle cordonlijnen.
Gebruik Select Similar from Group (Gelijke selecteren uit groep) om alle objecten met
gelijke eigenschappen te selecteren (d.w.z. dezelfde naam in de FilmStrip) die in dezelfde
groep staan.
Objecten met gelijke eigenschappen die in een andere groep staan of die niet in een groep staan, worden
niet geselecteerd.

Cut (Knippen), Copy (Kopiëren), Paste (Plakken), Duplicate
(Dupliceren) en Insert Objects (Objecten invoegen)
Zodra objecten zijn geselecteerd, kunnen ze worden geknipt en gekopieerd. Alleen
objecten die helemaal zijn omsloten door de selectielijn worden geselecteerd. De selectie
van objecten op het klembord kan zo vaak als gewenst worden geplakt in het venster
Design (Ontwerp) of in een apart PREMIER+™ 2 Create–venster.
Gebruik Delete

(Verwijderen) om een blok met objecten van het ontwerp te verwijderen.

Gebruik Cut
(Knippen) om de geselecteerde objecten uit te knippen en ze op het
klembord te plaatsen.
Gebruik Copy
(Kopiëren) om de geselecteerde objecten op het klembord te kopiëren,
zonder de huidige selectie te beïnvloeden. Als er geen objecten zijn geselecteerd, wordt
het hele ontwerp gekopieerd.
Gebruik Paste
(Plakken) of Paste and Replace (Plakken en vervangen) op de Home-tab
om de objecten op het klembord weer terug in het ontwerp te plakken, of in een apart
PREMIER+™ 2 Create-venster. Het eerste object van het blok wordt in dezelfde positie
geplaatst op het werkgebied na het geselecteerde object of het laatst zichtbare object in
het ontwerp. U kunt ook Paste into Center
(In het midden plakken) gebruiken.
Kleurwissels kunnen alleen worden overgebracht als ze binnen het gekopieerde blok staan. Als er geen
kleurwissels zijn in een geplakt blok, gebruiken alle objecten de garenkleur die al in gebruik was waar het
blok wordt geplakt.
Borduurmotieven die zijn gekopieerd uit andere PREMIER+™ 2 Embroidery System-modules kunnen niet in
PREMIER+™ 2 Create worden geplakt, maar u kunt Insert Embroidery
(Borduurmotief invoegen)
gebruiken om borduurmotieven uit andere modules te importeren en u kunt een borduurmotief naar een
andere module verplaatsen met Copy Embroidery
(Borduurmotief kopiëren).
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Gebruik Duplicate (Dupliceren) om een kopie van de geselecteerde objecten te maken,
die automatisch op het werkgebied wordt geplakt onder en rechts van het origineel en na
de geselecteerde objecten in de stekenreeks.

Borduurmotief invoegen
Gebruik Insert Embroidery
(Borduurmotief invoegen) om een borduurmotief in te
voegen in het huidige ontwerp. Een ingevoegd borduurmotief wordt automatisch
geconverteerd naar steekobjecten en geplaatst als een groep. Het eerste object van de
groep wordt na het geselecteerde object of het laatste zichtbare object in het ontwerp
geplaatst. Borduurmotieven worden ingevoegd op de grootte waarmee ze zijn gemaakt,
of ze worden automatisch klein genoeg gemaakt voor de huidige borduurring.
Om een .edo- of .can-ontwerpcontourbestand in te voegen, gebruikt u Insert

(Invoegen).

Teksten invoegen
Gebruik Insert Lettering (Teksten invoegen) om tekst van een van de PREMIER+™ 2
Embroidery System–lettertypes in te voegen in het huidige ontwerp. Het eerste object van
het ingevoegde teken wordt na het geselecteerde object of het laatste zichtbare object in
het ontwerp geplaatst. Het teken wordt ook geplaatst als groep zodat het kan worden
verplaatst, vergroot/verkleind, gespiegeld, geroteerd, gekopieerd of geknipt. Tekens worden
op de geselecteerd grootte ten opzichte van het teken ‘A’ in het lettertype ingevoegd.

SuperDesign invoegen
Gebruik Insert SuperDesign (SuperDesign invoegen) om een SuperDesign in te voegen
uit de SuperDesign-sets die beschikbaar zijn in PREMIER+™ 2 Create. SuperDesigns zijn
speciale borduurmotieven die kunnen worden vergroot/verkleind met constante
steekdichtheid. Sommige SuperDesigns hebben meerdere kleuren en het steektype en de
stijl van veel SuperDesigns kan worden veranderd. Verander de grootte, proporties,
steektype en garenkleur.
Kies een stijl voor bepaalde SuperDesign-sets, de Animals 1-set bevat bijvoorbeeld
Natural (Natuurlijk), Sepia en Line (Lijn)-stijlen.
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Een tekening maken

6

Een volledige reeks tekenfuncties is beschikbaar voor vector graphics bestanden
(eenvoudig te vergroten/verkleinen afbeeldingen met lijnen, bochten en vormen). Naast
de standaardfuncties bevat PREMIER+™ 2 Create ook Send To Wizard
(Verzenden naar
Wizard), waarmee u uw vectortekening direct kunt converteren in een borduur (.edo)
bestand.
Gebruik de tab Draw (Tekenen) om uw tekening te selecteren, organiseren en bewerken
en om motieven en machinesteken te maken.
Maak een groep van de geselecteerde objecten of hef de groep van gegroepeerde objecten op
Voeg lijnen samen met Combine Paths (Routes combineren) om vormen
Toon de FilmStrip & raster
of gaten te creëren Pas de geselecteerde objecten aan of roteer ze

Herhaal het geselecteerde ontwerp
Gebruik een selectietool om een gedeelte van
de tekening of de hele tekening te kiezen
Knip, kopieer, plak of verwijder de geselecteerde objecten

Creëer motieven en
machinesteken

Gebruik het bedieningspaneel van het venster Draw (Tekenen) om kleuren te selecteren,
lijnen en opvulgebieden te tekenen, clipart, vormen en letters aan uw tekening toe te
voegen en om de lijnen en opvulgebieden ervan te bewerken.
Kies de lijnkleur of pas een lijnkleur aan aan de kleur in de Color Box
(Kleurenvak)
Bekijk de lijn- en opvulkleuren en wissel ze om
Kies een opvulkleur of kies een opvulkleur
die bij de kleur in het Kleurenvak past
Kies een kleurthema
Kies een kleur van het palet
Kies of u een opvulling binnen een gesloten lijn (vorm) wilt gebruiken
Selecteer de lijnbreedte of gebruik een
opvulgebied zonder omringende lijn
Teken vloeiende of hoekige lijnen of voeg vormen toe aan uw tekening
Voeg clipart of tekst toe aan uw tekening

Voeg de knooppunten toe, verwijder ze of pas de knooppunten in
een lijn aan of snijd een lijn door met het mes
Kies de instellingen voor het geselecteerde hulpmiddel
voor Create (Creëren)
Bekijk de inhoud van het klembord

De lijnen worden geconverteerd in stiksteken (0,5 of 1 mm), drievoudige steken (2 mm) of cordonsteken
(3 mm of meer) afhankelijk van hun breedte. Opgevulde gebieden worden omgezet in patroonopvulling.
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Tekenkleuren kiezen
Gebruik de Color box (Kleurenvak) en het Color
palette(Kleurenpalet) om de kleuren voor het
tekenen van lijnen en opvullingen te kiezen.
Het Kleurenvak geeft de huidige geselecteerde
lijn- en opvulkleuren weer. De bovenste kleur is
de lijnkleur en de onderste kleur is de opvulkleur.
■
■
■

■

Kleurenvak
Thema
Kleurenpalet

Klik met links op een kleur van het Kleurenpalet om deze te selecteren als de lijnkleur.
Klik met rechts op een kleur uit het Kleurenpalet om die als de opvulkleur te selecteren.
Om een kleur te kiezen die niet in het kleurenpalet staat, dubbelklikt u op een van de kleur
in het kleurenvak om het dialoogvak Colors (Kleuren) op te roepen. (Nadat een kleur is
gekozen, wordt deze geplaatst als lijn- of opvulkleur afhankelijk van op welke kleur u
heeft geklikt in het kleurenvak.)
Om een kleur te selecteren van de afbeelding op het scherm, gebruikt u Pick Line Color
(Lijnkleur ophalen) of Pick Fill Color
(Opvullingskleur ophalen).

Thema’s
Om het kleurenbereik in het kleurenpalet te veranderen, klikt u op de uitklaplijst Thema
(Theme) en selecteert u een van de thema’s: Standard (Standaard), Spring (Lente),
Summer (Zomer), Fall (Herfst) en Winter (Winter). Gebruik Edit Themes (Thema’s
bewerken) om persoonlijke kleurenpaletten te creëren en te selecteren.

Lijnkleur aanpassen
Gebruik Match Line Color
veranderen.
1
2
3
4

(Lijnkleur aanpassen) om de kleur van een bestaande lijn te

Gebruik Freehand Draw
(Freehand tekenen) om een lijn te tekenen in het tekengebied.
Selecteer een nieuwe kleur uit het kleurenpalet.
Klik op het pictogram Lijnkleur aanpassen
.
Klik op de lijn die u heeft getekend. Hij wordt opgevuld met de nieuwe kleur.
Lijnkleur aanpassen en Opvulkleur aanpassen zijn ingeschakeld totdat een andere tool wordt geselecteerd.

Opvulkleur aanpassen
Gebruik Match Fill Color
opvulling te veranderen.
1
2
3
4
5

(Opvulkleur aanpassen) om de kleur van een bestaande

Selecteer lijn- en opvultypes.
Klik op Shapes Draw
(Vormen tekenen) en klik en sleep dan in het tekengebied om een vorm te
tekenen. De vorm wordt opgevuld met de opvulling van uw keuze.
Klik met rechts op een kleur om een nieuwe opvulkleur te kiezen uit het kleurenpalet.
Klik op het pictogram Opvulkleur aanpassen
.
Klik op het opvulgebied van de vorm die u heeft getekend. De vorm wordt opgevuld met de nieuwe kleur.

Lijnen en opvullingen
Select lijnen en opvullingen uit de secties Lines (Lijnen) en Fills (Opvullingen). Gebruik No
Line
(Geen lijn) om een opvulgebied te tekenen zonder omringende lijn. Selecteer een
Line
(Lijn) en kies een lijnbreedte uit de uitklaplijst. Gebruik No Fill
(Geen opvulling)
als u geen opvulling binnen een gesloten lijn wilt. Gebruik een Solid Fill
(Effen
opvulling) binnen een gesloten lijn (vorm).

Freehand tekenen
Gebruik Freehand Draw
van de aanwijzer volgt.
1

(Freehand tekenen) om een lijn te tekenen die de beweging

Selecteer de gewenste lijnkleur van het paneel Color Select (Kleur selecteren).
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2
3
4
5
6

Om een gesloten gebied te maken, kiest u ook een opvulkleur.
Klik op het pictogram Freehand Tekenen
.
Selecteer een lijndikte-optie uit de uitklaplijst in de sectie Lines (Lijnen).
Verander de vloeiendheid van de lijn indien gewenst door op de gewenste instelling in het
vak Smoothness Options (Gladheidsopties).
Klik en sleep over het werkgebied vanaf het gewenste startpunt naar het gewenste
eindpunt om een lijn te tekenen. Er verschijnt een lijn en de freehand-lijn wordt
weergegeven naarmate deze wordt getekend.
Til de pen op of laat de muisknop los om de freehand-line te voltooien.

Polygoon tekenen
Gebruik Polygon Draw
(Polygoon tekenen) om punten te plaatsen waarvandaan een lijn
wordt gemaakt. Polygoon tekenen is een goede manier om een gebogen lijn of een lijn met
rechte gedeelten te tekenen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u een punt plaatst om een
gehoekte selectie te maken. Het knooppunt wordt weergegeven als een vierkant en dat
gedeelte van de lijn wordt geconverteerd in knooppunten zonder bochten.
Wanneer Snap to Line (Vastklikken aan lijn) is geselecteerd en de muisaanwijzer dicht bij
een bestaande lijn is, verandert de aanwijzer in een diagonale balk .

Eventuele punten die worden geplaatst terwijl de diagonale balk is weergegeven, worden
bovenop de oude lijn geplaatst en de nieuwe lijn klikt vast aan de oude. Als Snap to
Grid
(Vastklikken aan raster) wordt geselecteerd op de tab Draw (Tekenen), klikken alle
punten die worden geplaatst met Polygoon tekenen vast aan de dichtstbijzijnde rasterlijn.

Verbindingslijnen
U kunt lijnen verbinden met alle andere lijnen, of met zichzelf, met Freehand Draw
(Freehand tekenen) of Polygon Draw
(Polygoon tekenen).

Gesloten lijnen
Als een lijn dicht bij zijn eigen startpunt wordt getekend, verandert de
muisaanwijzer in een kruisje . Als die lijn wordt voltooid terwijl de
aanwijzer een kruisje is, wordt de lijn gesloten tot een gebied dat kan
worden opgevuld.
In Freehand tekenen voltooit u de lijn door de muisknop los te laten. Klik in Polygoon
tekenen met de rechtermuisknop in de tekening om de lijn te voltooien.

Ophangen aan een lijn
Als Freehand
of Polygoon tekenen
is geselecteerd en de aanwijzer
dicht bij het uiteinde van een bestaande lijn wordt geplaatst, verandert de
aanwijzer in een plusteken . Als de lijn wordt voltooid terwijl de aanwijzer
een plusteken is, hangt de nieuwe lijn zichzelf op aan de oorspronkelijke lijn
en neemt de eigenschappen daarvan over (krijgt dezelfde kleur).

Vormen tekenen
Gebruik Shapes
(Vormen) om vormen in de tekening te tekenen. De vorm
wordt getekend als een gesloten lijn die kan worden opgevuld. Selecteer uw
vorm van de uitklaplijst. Er zijn vijfenzeventig verschillende vormen beschikbaar.
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Houd de Ctrl-toets ingedrukt als u Shapes
(Vormen) gebruikt om de originele verhoudingen van de
vorm te behouden. U kunt bijvoorbeeld Ctrl gebruiken om een vierkant te tekenen in plaats van een
rechthoek, of een cirkel in plaats van een ovaal.
Als Snap to Grid (Vastklikken aan raster) wordt gebruikt tijdens het tekenen van een vorm, klikt de vorm
vast aan de rasterlijnen.

Een vorm tekenen
1
2
3
4
5

6

Selecteer de gewenste lijnen en opvulkleuren en -types.
Klik op het pictogram Shapes
(Vormen).
Selecteer het type vorm dat u wilt tekenen uit de uitklaplijst in het vak Tool-opties.
Klik op de optie met een “x” in het midden om een vorm te tekenen vanaf het midden, of
op de optie met een “x” in de hoek om een vorm te tekenen vanaf de linker bovenhoek.
Standaard worden vormen vanuit het midden getekend.
Klik en sleep over het werkgebied vanaf het gewenste startpunt naar het gewenste
eindpunt en de vorm verschijnt in het tekengebied.
De afmetingen van het vak worden weergegeven in de statusbalk. Til de pen op of
laat de muisknop los en de vorm verschijnt.
Als de vorm moet worden verplaatst, gebruikt u Box Select
(Vak selecteren) of
Freehand Select
(Freehand selecteren) om de rechthoek te selecteren en
verplaatst u de rechthoek vervolgens naar de gewenste positie. U kunt ook op
Undo
(Ongedaan maken) klikken om de vorm opnieuw te tekenen.

MiniPics
Gebruik MiniPics
om een van de speciale kleine clipart-afbeeldingen toe te voegen uit
uw PREMIER+™ 2 Embroidery System. Een toegevoegde MiniPic wordt automatisch
geselecteerd, klaar om te worden verplaatst of gekopieerd.
Om de naam van een MiniPic te zien, plaatst u de pijlaanwijzer op de gewenste
miniatuurafbeelding.
Iedere MiniPic voor het venster Draw (Tekenen) wordt ingevoegd als een groep, zodat hij later apart kan
worden geselecteerd.

Tekst
Gebruik Text
(Tekst) om tekst toe te voegen aan uw afbeelding in een van de
TrueType® of Open Type® lettertypes die op uw computer staan. Tekst wordt getekend
met de geselecteerde lijn en opvulkleuren. Kies uit de stijlen Normaal (Regular), Vet (Bold),
Cursief (Italic) of Vet Cursief (Bold Italic) en pas de grootte van de letters aan in punten.

Voeg tekst toe aan uw tekening
1

Selecteer de gewenste kleuren voor lijn en opvulling in het kleurenpaneel. Gebruik Pick Line Color
(Lijnkleur ophalen) of Pick Fill Color
(Opvullingskleur ophalen) als u kleuren wilt selecteren van de
afbeelding.
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2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

Klik op het pictogram Text
(Tekst).
Klik op het werkgebied waar u de tekst wilt starten en het dialoogvenster Create Text (Tekst
aanmaken) verschijnt.
Klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst voor het lettertype en selecteer het gewenste TrueType®lettertype dat op uw computer is geïnstalleerd.
Klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst voor Style (Stijl) en kies Regular (Normaal), Bold (Vet), Italic
(Cursief ) of Bold Italic (Vet cursief ).
Stel de grootte in punten in door een cijfer in te voeren, of klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst en
kies een puntgrootte.
Klik in het tekstvak en de pijlaanwijzer wordt een I-balk. Typ de gewenste tekst in. Druk op Enter om een
nieuwe regel te maken en typ meer tekst in. Als u alle gewenste tekst heeft ingevoerd, klikt u op OK.
De tekst verschijnt in een gemarkeerd vak rechts van waar u heeft geklikt na het selecteren van het
tekstpictogram
.

Klik met de rechtermuisknop om de functie Tekst te deselecteren. Het selectievak heeft grepen om
het mee aan te passen.
Gebruik indien gewenst de grepen voor vergroten/verkleinen om de tekst groter of kleiner te maken.
Houd Ctrl ingedrukt om de verhoudingen te behouden tijdens het vergroten/verkleinen en Shift om
te vergroten/verkleinen vanuit het midden. U kunt de roteergreep gebruiken om de tekst in elke
gewenste hoek te roteren.
Klik ergens buiten het vak om te deselecteren.
Gebruik Encore (Herhalen) en Multiply (Vermenigvuldigen) om automatisch kopieën van de tekst te maken.

Tekeningen bewerken
In het venster Draw (Tekenen) van PREMIER+™ 2 Create bestaan alle tekeningen uit lijnen
of groepen van lijnen (objecten) en wordt iedere lijn gedefinieerd door een reeks punten
(knooppunten). U kunt iedere gewenste afzonderlijke lijn selecteren en veranderen door
knooppunten aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.
Knooppunttypes verschillen afhankelijk van hun positie op de
lijn en de vorm van de lijn.
Wanneer een lijn voor het eerst wordt getekend in Freehand tekenen, zijn de
eindknooppunten vierkant. Die van een Polygoon getekende lijn zijn rond,
tenzij u Ctrl heeft gebruikt.

Ronde knopen geven een kromme lijn aan. De knooppunten aan
beide uiteinden van een gebogen lijn zijn een cirkel binnen een
cirkel, terwijl die in het midden een lege cirkel zijn
U kunt een rond knooppunt veranderen in een vierkant knooppunt door Ctrl
ingedrukt te houden en op het knooppunt te klikken. Om dit weer te veranderen, laat u Ctrl los en klikt u
opnieuw op het knooppunt.

Vierkante knopen geven een recht lijn aan met hoekige
gedeelten. De knooppunten aan beide uiteinden van een hoeklijn
zijn een vierkant binnen een vierkant, terwijl die in het midden
lege vierkanten zijn De start- en eindknooppunten zijn een cirkel binnen een cirkel, of een
vierkant binnen een vierkant. Het startknooppunt is groen en het eindknooppunt is rood.
Gebruik Reverse Path (Traject omkeren) om de start- en eindpunten van de geselecteerde lijn om te keren.

Knooppunten bewerken, toevoegen en verwijderen
Gebruik Edit Nodes
(Knooppunten bewerken) om de positie van de knooppunten op
de huidige geselecteerde lijn te veranderen. Het verplaatsen van een rond knooppunt
heeft invloed op de twee lijngedeelten aan beide kanten van dat knooppunt. Dit zorgt
ervoor dat de lijn vloeiend is. U kunt een lijn aan een andere lijn ophangen door twee
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eindknooppunten met elkaar te verbinden. De lijn die wordt verbonden, neemt de
kenmerken over van de lijn die voor de verbinding zorgt.
Gebruik Delete Nodes
(Knooppunten verwijderen) om het huidige geselecteerde
knooppunt te verwijderen. Als een middelste knooppunt wordt verwijderd, wordt de lijn
opnieuw getekend om de route te volgen tussen de overgebleven knooppunten. Gebruik
Add Nodes
(Knooppunten toevoegen) om een nieuw knooppunt toe te voegen aan
de huidige geselecteerde lijn. Gebruik Edit Lijn
(Lijn bewerken) om de vorm van de
huidige geselecteerde lijn te veranderen.
Gebruik het gereedschap Knife
(Mes) om de huidige geselecteerde lijn, vorm of groep
(object) in twee delen. Eén deel is automatisch geselecteerd.

Selecteer de lijn

Teken de gesneden lijn

Klik met de rechtermuisknop om te snijden

Eventuele opgevulde vormen worden omgezet in lijnen als u snijdt met het mes.

Objecten selecteren
Als een van de bewerkingsgereedschappen wordt gebruikt, wordt de op dat moment
actieve lijn of gebied omringd door een vak. Als dat vak wordt geselecteerd, kan de lijn of
het gebied worden verplaatst, vergroot/verkleind, gespiegeld, geroteerd en gekanteld. De
selectiegereedschappen kunnen ook worden gebruikt om meerdere afzonderlijke objecten,
of meerdere objecten die een groep vormen, tegelijkertijd te selecteren en te bewerken.
Als een bewerkingsgereedschap wordt gebruikt,
kunt u meer dan één object selecteren door Ctrl
ingedrukt te houden en op de gewenste objecten
in de FilmStrip te klikken. Wanneer u een selectie
maakt, worden alleen objecten die helemaal zijn
omsloten door de selectielijn in de selectie
Greep
opgenomen.
Klik met rechts op een blok om de eigenschappen horizontaal
van de lijnen en opvullingen daarbinnen te
spiegelen
veranderen met het dialoogvenster Properties
Middelpunt
(Eigenschappen).
van rotatie
Wanneer een nieuwe selectie aan een

Greep verticaal spiegelen
Resizegreep

Rotatiegreep
Kantelengreep

ontwerp wordt toegevoegd door te
plakken of met één van de invoegfuncties, wordt die automatisch geselecteerd als het
huidige blok en wordt Box Select
(Vak selecteren) geactiveerd. Klik op het tekengebied
buiten een blok om het te deselecteren.
Klik met de rechtermuisknop om een blok te deselecteren en ook de huidige
selectiefunctie uit te schakelen.
Vak selecteren

Klik en sleep om een rechthoek te tekenen rondom het gebied dat u
wilt selecteren.

Freehand selecteren

Klik en sleep om een onregelmatige lijn rond het gewenste gebied te
tekenen.

Freehand Punt
selecteren

Klik op een reeks punten om een onregelmatige contour van rechte
of gebogen lijnen rondom het gewenste gebied te maken.

Alles selecteren

Selecteer alle zichtbare objecten in de tekening met één klik.
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Selectie vervangen

Vervang het huidige geselecteerde gebied te door de nieuwe selectie.

Aan selectie toevoegen

Voeg de nieuwe selectie toe aan het huidige geselecteerde gebied.

Van selectie
verwijderen

Verwijder de nieuwe selectie van het huidige geselecteerde gebied.

Gebruik Rotate 90°
(90° roteren) om alle objecten in een blok te roteren rondom het
rotatiecentrum
.
Gebruik Delete
(Verwijderen) om een geselecteerd blok met objecten te verwijderen
of gebruik de toets Delete (Verwijderen).

Uitlijnmiddelen
Met de Alignment tools (Uitlijngereedschappen) kunnen objecten nauwkeurig worden
uitgelijnd. Selecteer de objecten die u wilt uitlijnen en gebruik dan één van de
uitlijngereedschappen. Objecten kunnen horizontaal of verticaal worden uitgelijnd. Ze
kunnen ook worden gecentreerd.
Met Align Left
(Links uitlijnen) worden alle geselecteerde objecten uitgelijnd met de
linkerrand van het meest linker object. Met Align Center
(Centraal uitlijnen) worden
alle geselecteerde objecten horizontaal ten opzichte van elkaar gecentreerd. Met Align
Right
(Rechts uitlijnen) worden alle geselecteerde objecten uitgelijnd met de rechter
rand van het meest rechter object. Met Distribute Horizontally
(Horizontaal verdelen)
worden alle geselecteerde objecten horizontaal met gelijke ruimte ertussen uitgelijnd.
Met Align Top
(Bovenaan uitlijnen) worden alle geselecteerde objecten met de
bovenste rand van het hoogste object uitgelijnd. Met Align Middle
(Midden uitlijnen)
worden alle geselecteerde objecten verticaal ten opzichte van elkaar gecentreerd. Met
Align Bottom
(Onderaan uitlijnen) worden alle geselecteerde objecten met de
onderste rand van het laagste object uitgelijnd. Met Distribute Vertically
(Verticaal
verdelen) worden alle geselecteerde objecten verticaal met gelijke ruimte ertussen
uitgelijnd.
Gebruik Center in Hoop
(Centreren in borduurring) om de geselecteerde objecten
naar het midden van de borduurring te brengen.

Geselecteerde objecten groeperen en groepen opheffen
Bewerk lijnen of gebieden apart, in een geselecteerd blok of in groepen die een onderdeel
kunnen blijven na het opslaan. U kunt ook groepen in grotere groepen plaatsen.
Als een tekening wordt geladen met Insert (Invoegen), worden alle secties samen gegroepeerd.

Een MiniPic is één groep
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Als de groep van een MiniPic
Verplaats een gedeelte apart
wordt opgeheven, is het een blok.
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Gebruik Group
(Groeperen) om een groep te maken van alle huidige geselecteerde
objecten. Groepeer (Group) de objecten permanent of groepeer ze tijdelijk terwijl u ze
verplaatst of bewerkt.
Een groep kan op dezelfde manier worden gewijzigd als een blok.

Gebruik Ungroup
(Groep opheffen) in het uitklapmenu Groeperen om de huidige
geselecteerde groep op te splitsen in de objecten waar de groep uit bestaat. Dat kunnen
lijnen, opgevulde of niet-opgevulde gebieden of kleinere groepen zijn.
Groep opheffen kan alleen worden gebruikt als er een groep is geselecteerd.
Gebruik Groep opheffen gevolgd door Delete (Verwijderen) en groepeer dan opnieuw om een ongewenst
onderdeel van een tekening te verwijderen.

Gebruik Ungroup All
(Groep helemaal opheffen) in het uitklapmenu Groeperen
om
alle groepen binnen de geselecteerde groep te splitsen in hun afzonderlijke lijnen en
gebieden.
Gebruik Select All
(Alles selecteren) en dan Ungroup All (Groeperen helemaal opheffen) om de groepen
van hele tekeningen op te heffen.

FilmStrip
Gebruik de FilmStrip om de structuur van objecten in uw tekening te
bekijken. Bekijk de structuur van uw tekening door de groepen ervan te
openen. Onderzoek en verplaats de afzonderlijke lijnen of opvullingen
(paden) en groepen binnen die groepen.
De FilmStrip toont de reeks objecten binnen de tekening. Het huidig
geselecteerde object wordt gemarkeerd in de FilmStrip en objecten
kunnen direct in de FilmStrip worden geselecteerd. Om meerdere
objecten te selecteren die naast elkaar staan, houdt u de Shift-toets
ingedrukt en klikt u op het start- en eindobject in de reeks. Om objecten
te selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt
en klikt u op de gewenste objecten.
Gebruik Combine Paths
(Paden combineren) (lijnen) voor de
geselecteerde objecten. Dit dient gewoonlijk om een gat te maken in de
opvulling voor een vorm.
Gebruik Uncombine Paths (Paden splitsen) om een object dat is gecombineerd met
Combine Paths (Paden combineren) op te splitsen.

Herhalen en vermenigvuldigen
Gebruik de functie Encore
(Herhalen) om herhaalde kopieën van de geselecteerde
tekening in een lijn over het tekengebied te plaatsen.
Het aantal kopieën wordt automatisch
berekend om het tekengebied op te vullen. De
tekeningen worden in een lijn geplaatst van
links naar rechts en gecentreerd in het
tekengebied.
Gebruik Multiply
(Vermenigvuldigen) om tekeningen te herhalen of om acties
automatisch te bewerken door dwars of omlaag te spiegelen of te roteren. Alle
veranderingen in de tekening, zoals toevoegen, bewerken, plakken en lijnen en groepen
verwijderen worden vermenigvuldigd.
U kunt de selectietools en Groeperen en Groepen opheffen gebruiken wanneer Vermenigvuldigen actief is.

Met vermenigvuldigen worden afbeeldingen gespiegeld of geroteerd. Bestaande
objecten worden niet beïnvloed, zelfs als ze worden bewerkt, maar de geselecteerde
objecten of eventuele nieuwe objecten die worden getekend of worden geplakt, worden
gespiegeld of geroteerd.
U kunt geen lijnen ophangen in de modus Vermenigvuldigen.
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Kies de beschikbare opties voor Reflect and Rotate (Spiegelen en roteren) om acties te
herhalen. De voorbeelden in het tekengebied tonen hoe acties worden herhaald op basis
van de huidige selectie. Klik op Vermenigvuldigen
op de tab Draw (Tekenen) om
Vermenigvuldigen aan en uit te zetten. De blauwe spiegellijnen voor vermenigvuldigen
worden weergegeven in het tekengebied bij het instellen van Vermenigvuldigen en
wanneer dit wordt ingeschakeld.

Gebruik Reflect 8-Way (8-maal spiegelen) om
acht kopieën te maken. Aanvullende blauwe
lijnen geven de acht segmenten weer.
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Gebruik Rotate 8-Way (8-maal roteren) om
acht geroteerde kopieën te maken rond het
Centreerpunt Vermenigvuldigen. Aanvullende
blauwe lijnen geven de acht segmenten weer.

Motieven, machinesteken
en stempels

7

Motieven gebruiken
Een motief is een klein element dat zo is ontworpen dat het wordt herhaald langs een lijn
of langs meerdere lijnen om een gebied op te vullen. Kies een beschikbaar motief voor
motieflijnen, getaperde motiefkolommen en opvulgebieden. Alle systeemmotieven staan
in de Universal Group. Gebruik My Motifs voor motieven die u creëert.
Creëer en wijzig motieven en machinesteken voor bepaalde motieven, met de functies in
het venster Draw (Tekenen).
Gebruik Import Motif
(Motief importeren)
om een bestaand motief te openen en te
wijzigen, of om een steek te creëren voor
bepaalde naaimachines.
Gebruik de motif viewer om door
miniatuurafbeeldingen van motieven te
bladeren voordat u ze opent. Kies een groep
en een categorie om te bekijken en laad dan
een motief. Om het motiefnummer te zien,
plaatst u de pijlaanwijzer op de gewenste
thumbnail.
Gebruik Export to My Motifs
(Exporteren
naar My Motifs) om het borduurmotief of het
geselecteerde gebied op het scherm op te slaan in de database My Motifs. U hoeft deze
handeling niet te bevestigen.
Alleen het motief-ontwerp wordt opgeslagen, niet de kleur.

Gebruik Manage My Motifs
(My Motifs beheren) om
ongewenste My Motifs te verwijderen.
Verwijder een ongewenst My Motif door het motief te
selecteren en op Delete (Verwijderen) te klikken. Er
verschijnt een bericht om uw bevestiging te vragen.
Klik op OK om het motief te verwijderen.
Om een back-up te maken van My Motifs, gebruikt u de
functie Backup MySettings in PREMIER+™ 2 Configure.

Motieven creëren
Van iedere tekening kan een motief worden gemaakt,
maar voor de beste resultaten gebruikt u een
eenvoudig borduurmotief met start- en eindpunten
links en rechts. Om het ontwerp of het geselecteerde
gebied op het scherm op te slaan als een motief, gebruikt u Export to My Motifs
(Exporteren naar My Motifs).
Om een permanente kopie te maken van de motieven die u maakt, gebruikt u Save As Drawing
(Opslaan
als tekening) om het ontwerp op te slaan als een .4qb-ontwerpbestand Hierdoor wordt de precieze positie
opgeslagen van de knooppunten die u heeft gebruikt en of die voor bochten of hoeken waren.

Maak motieven met de hand of door een bestaand ontwerp over te trekken dat is geladen
als achtergrondafbeelding.
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Als u een gedeeltelijk voltooide tekening opnieuw laadt om het creëren van het motief te voltooien,
gebruikt u de functie Open Background Picture (Achtergrondafbeelding openen) in het menu File
(Bestand) van het venster Draw (Tekenen) om de achtergrond opnieuw te laden.

Een motief creëren
1
2

3
4
5
6

Selecteer in het venster Draw (Tekenen) Polygon Draw
(Polygoon tekenen).
Plaats punten en gebruik de Ctrl-toets om hoek- of vierkante punten te
creëren om de contour van een boom te tekenen van links naar rechts. Klik
met de rechtermuistoets om de lijn te voltooien.
Start en eindig op dezelfde horizontale lijn.
De begin- en eindsteken moeten altijd horizontaal uitgelijnd zijn, met de
beginsteek links en de eindsteek rechts.
Klik op Save As Drawing
(Opslaan als tekening) en sla het motiefontwerp
op als Tree Outline.4qb.
Zorg ervoor dat de boomcontour is geselecteerd.
Klik op My Motifs, Export to My Motifs
(Exporteren naar My Motifs).
Als de eerste en laatste steken niet horizontaal zijn uitgelijnd, verschijnt er een bericht waarin u de
optie krijgt het motief te roteren of een uitlijnsteek toe te voegen. Klik op de gewenste optie en
exporteer het motief dan naar de database My Motifs.

Ontwerpopmerkingen
Motieven moeten worden ontworpen op de grootte waarop ze waarschijnlijk gebruikt
zullen worden. Op deze manier komt het detail in het motief overeen met de schaal
waarop dit wordt gebruikt. Als u van plan bent hetzelfde motief te gebruiken in
verschillende afmetingen, waarbij de ene afmeting minstens tweemaal zo groot is als de
andere, moet u twee versies van het motief maken. Het verkleinen van een motief creëert
teveel detail en het vergroten van een motief geeft een opvallend verlies van detail en
vloeiende lijnen.
Motieven worden over het algemeen gebruikt als een reeks motieven in een
motiefopvulgebied of een motieflijn. Ze moeten worden ontworpen van links naar rechts,
zodat ze, wanneer ze worden gebruikt, in reeks worden verbonden aan de start- en
eindpunten.
Hoekknooppunten (vierkant) worden altijd geborduurd. Gebogen (ronde) knooppunten
geven de te gebruiken lijn aan, maar het programma berekent het aantal punten (steken)
dat nodig is om de gebogen lijn te maken.
Test uw motieven altijd op proeflapjes van de stof die u wilt gaan gebruiken. Gebruik altijd
een versteviging om te voorkomen dat aan de stof wordt getrokken.
U kunt alleen een motief maken van een afbeelding die volledig is verbonden. Als er geen
directe verbinding is tussen delen van het ontwerp, kunnen ze niet worden geëxporteerd
als motief. Voeg verbindingslijnen toe aan het ontwerp in het ontwerpgebied voordat u
Export to My Motifs (Exporteren naar My Motifs) gebruikt. U kunt ook eventuele nietverbonden details verwijderen, zodat er een contour overblijft.
Voeg lijnen toe die in en uit uw ontwerp leiden voor het exporteren.
Om ervoor te zorgen dat het motief zo is gemaakt dat het goed wordt uitgelijnd, gebruikt u het raster.

Het voorbeeld toont hoe u de inkomende en
uitgaande lijnen kunt gebruiken. Ze zijn
toegevoegd om de illusie te wekken dat de
auto op de weg staat.
U ziet dat de inkomende en uitgaande lijnen de
verste linker- en rechterdelen van de ontwerp
vormen.
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Het ontwerp vereenvoudigen
Er kan te veel detail in een ontwerp zijn. Gebruik Edit Nodes
(Knooppunten bewerken)
en Delete Nodes
(Knooppunten verwijderen) om extra details te verwijderen en de
contouren vloeiender te maken.
Gebruik Edit Nodes
(Knooppunten bewerken) om de positie van de knooppunten op de huidige
geselecteerde lijn te veranderen. Het verplaatsen van een rond knooppunt heeft invloed op de twee
lijngedeelten aan beide kanten van dat knooppunt. Dit zorgt ervoor dat de lijn soepel is. U kunt een lijn
aan een andere lijn ophangen door twee eindknooppunten met elkaar te verbinden. De lijn die wordt
verbonden, neemt de kenmerken over van de lijn die voor de verbinding zorgt.
Gebruik Delete Nodes
(Knooppunten verwijderen) om het huidige geselecteerde knooppunt te
verwijderen. Als een middelste knooppunt wordt verwijderd, wordt de lijn opnieuw getekend om de route
te volgen tussen de overgebleven knooppunten. Gebruik Add Nodes
(Knooppunten toevoegen) om
een nieuw knooppunt toe te voegen aan de huidige geselecteerde lijn. Gebruik Edit Lijn
(Lijn bewerken)
om de vorm van de huidige geselecteerde lijn te veranderen.

Uw motieven gebruiken
Het motief dat u heeft gemaakt, staat in de categorie My Motifs in Manage My Motifs
(My Motifs beheren) en in de Opvulgebied en lijneigenschappen voor alle types
motieflijnen of opvullingen.

Een motief gebruiken dat u heeft gemaakt
1

Selecteer een lijn of opvulgebied met Motif Line
(Motieflijn), Motif Fill
(Motiefopvulling),
Tapered Motifs
(Getaperde motieven), Shape Fill
(Vormopvulling), MultiWave Fill
(MultiWave-opvulling) of Curved Crosshatch Fill
(Curved Curved Crosshatch-opvulling).

2
3
4
5

Klik met rechts op het object om de Opvulgebied en lijneigenschappen te openen.
Selecteer My Motifs in de uitklaplijst Group (Groep). De categorie My Motifs wordt automatisch geselecteerd.
Selecteer het gewenste motief uit de uitklaplijst Pattern (Patroon).
Gebruik Height (Hoogte) en Width (Breedte) om de grootte van uw gekozen motief in te stellen.
Als u een nieuw motief controleert in Fill Area (Opvulgebied) en Line properties (Lijneigenschappen),
vergroot dan de Vertical Gap (Verticale afstand:) om de afzonderlijke rijen van het motief te zien.
Klik op OK om het motief in uw lijn of opvulling te plaatsen.

6

Machinesteken
Gebruik Import Machine Stitch
(Machinesteek importeren) om een bestaande steek te
openen om deze te bewerken, of te exporteren als motief. PREMIER+™ 2 Create geeft het
dialoogvenster Openen weer zodat u een machinesteekbestand kunt kiezen om te
openen. 9 mm-, Maxi- en Spx-bestanden kunnen worden geladen.
Gebruik Export as Machine Stitch
(Exporteren als
machinesteek) om de tekening of het geselecteerde
gebied op te slaan als een .spx-machinesteek voor
bepaalde naaimachines, of naar de naaimachine te
verzenden. Het borduurbestand opslaan en een
naam geven. PREMIER+™ 2 Create geeft het
dialoogvenster Exporteren als machinesteek weerDefinieer een maximumlengte voor de steek
Klik op Exporteren als machinesteek
om de steek
te exporteren. Het dialoogvenster Save As (Opslaan
als) voor machinesteken wordt weergegeven zodat u
uw steek een naam kunt geven. Bestanden kunnen
worden opgeslagen in Spx-formaat (.spx).
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Gebruik Send to Machine
(Verzenden naar machine) om een opgeslagen Spxsteekbestand naar uw verbonden machine te verzenden.
U kunt het Spx-steekbestand ook kopiëren naar een USB-Embroidery Stick.

Stempels creëren
Stempels worden in PREMIER+™ 2 Modify gebruikt om reliëf te geven aan gebieden met opvulling en
cordonsteken. Maak uw eigen stempels van tekeningen en sla ze op als .4pb-bestanden. Zie “Een tekening
maken” op pagina 50.

Iedere tekening kan worden veranderd in een stempel, maar gebruik een eenvoudig
ontwerp voor het beste resultaat. Als de stempel wordt gebruikt voor een opvulling, in
plaats van alleen of in een lijn, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte rondom het
ontwerp is, zodat de ontwerpen niet worden samengevoegd.
Gebruik Save As Drawing
(Opslaan als tekening)om het stempelbestand op te slaan als
een .4qb-bestand. Hierdoor wordt de precieze positie opgeslagen van de knooppunten
die u in uw tekening heeft gebruikt en of die voor bochten of hoeken waren.
Sla stempels op in uw My Pictures map, of maak een map Stempels in uw map My Designs.

Maak handmatig stempels of door een bestaand ontwerp over te trekken dat is geladen
als achtergrondafbeelding.
Als u een gedeeltelijk voltooide tekening opnieuw laadt om het creëren van een stempel te voltooien,
gebruikt u de functie Open Background Picture (Achtergrondafbeelding openen) in het menu File
(Bestand) van het venster Draw (Tekenen) om de achtergrond opnieuw te laden.

Ontwerpgrootte
Stempels moeten worden ontworpen op de grootte waarop ze waarschijnlijk gebruikt
zullen worden. Op deze manier komt het detail op de stempel overeen met de schaal
waarop deze wordt gebruikt. Als u van plan bent dezelfde stempel te gebruiken met
verschillende afmetingen, waarbij de ene afmeting minstens tweemaal zo groot is als de
andere, moet u twee versies van de stempel maken. Het verkleinen van een stempel creëert
teveel detail en het vergroten van een stempel geeft een opvallend verlies van detail.
Gebruik uw stempels altijd op een proeflapje voordat u ze in een project gebruikt.

Het ontwerp vereenvoudigen
Er kan te veel detail in een ontwerp zijn. Gebruik Edit Nodes
(Knooppunten bewerken)
en Delete Nodes
(Knooppunten verwijderen) om extra details te verwijderen en de
contouren vloeiender te maken.
Gebruik Add Nodes
(Knooppunten toevoegen) om extra detail toe te voegen aan een
stempel die met een grotere afmeting moet worden gebruikt.
Gebruik Edit Nodes
(Knooppunten bewerken) om de positie van de knooppunten op de huidige
geselecteerde lijn te veranderen. Het verplaatsen van een rond knooppunt heeft invloed op de twee
lijngedeelten aan beide kanten van dat knooppunt. Dit zorgt ervoor dat de lijn soepel is. U kunt een lijn
aan een andere lijn ophangen door twee eindknooppunten met elkaar te verbinden. De lijn die wordt
verbonden, neemt de kenmerken over van de lijn die voor de verbinding zorgt.
Gebruik Delete Nodes
(Knooppunten verwijderen) om het huidige geselecteerde knooppunt te
verwijderen. Als een middelste knooppunt wordt verwijderd, wordt de lijn opnieuw getekend om de route
te volgen tussen de overgebleven knooppunten. Gebruik Add Nodes
(Knooppunten toevoegen) om
een nieuw knooppunt toe te voegen aan de huidige geselecteerde lijn. Gebruik Edit Lijn
(Lijn bewerken)
om de vorm van de huidige geselecteerde lijn te veranderen.

Uw stempels gebruiken
Gebruik uw stempels van de tab Emboss (Reliëf ) van PREMIER+™ 2 Modify. Stel de grootte
en hoek van de stempel in en selecteer dan een enkele stempel, een stempellijn of een
stempelopvulling.
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Een ankerstempel maken van een afbeelding
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klik op File, New
(Bestand, Nieuw) of op File, New Window (Bestand, Nieuw Venster)
en de
pagina Choose Design Type (Ontwerptype kiezen) van de ExpressDesign Wizard verschijnt.
Klik op Laad een vectorafbeelding als objecten in het venster Tekenen (Load a Vector Picture as
Objects into the Draw Window)
en klik dan op Next (Volgende).
Klik op Load a Picture
(Een afbeelding laden) en blader in de Picture Viewer naar
Documenten\Premier+2\Samples\Maken\Pics2\Anchor.4qb en klik op OK om dit op de pagina
Choose Picture (Afbeelding kiezen) te laden. Klik op Volgende (Next).
Klik op de pagina Design Size
(Ontwerpgrootte) op Finish
(Voltooien) om de wizard te sluiten.
Klik in de Quick Access-werkbalk op
Change Hoop
(Borduurring
veranderen) en stel in het
dialoogvenster Hoop Selection
(Borduurring selecteren) de
borduurring in op 100mm x 100mm Universal Square Hoop 1. Klik op OK.
Een kleine borduurring is het beste voor
ontwerpen op deze schaal.
Dubbelklik in de FilmStrip aan de
linkerkant van het scherm op de
items Group Insert (Groep invoegen)
om de structuur van de tekening te
openen.
Klik in de FilmStrip op de golven achter het anker om ze te selecteren.
Klik op Verwijderen
.
Tussen de cirkels en het anker in de FilmStrip is de opvulling van het anker. Selecteer dit opvulgebied
dat er transparant uitziet in de FilmStrip en klik op Delete
(Verwijderen).
Nu zijn er twee items in het ontwerp, het anker en de cirkel eromheen.
Klik op File (Bestand), Save As Drawing
(Opslaan als tekening), en blader naar de map
Documenten\Premier+2\My Pictures.
Sla de bewerkte afbeelding op als Anchor Stamp.4qb.
U kunt ook een submap Stempels maken binnen deze map.
Klik op de QuickLink-werkbalk onderaan het scherm op PREMIER+™ 2 Modify.
Open een borduurmotief met grote gebieden opvulling of cordonsteken, bijvoorbeeld
Documenten\Premier+2\Samples\Maken\Stitch\Diamond.
Klik op het tabblad Emboss.
Klik op Load Stamp File
(Stempelbestand laden) en laad het bestand
Documenten\Premier+2\My Pictures\Anchor Stamp.4qb in de viewer.
Klik op Single Stamp (Enkel stempel)
. De aanwijzer verandert in een anker.
Stempel een van de groene gedeelten van de diamant. Een grote enkele stempel
verschijnt in het diamant-opvulgebied.
Klik op Undo
(Ongedaan maken) om deze stempel te verwijderen.
Klik op Stamp Fill
(Opvullen met stempels). Het complete gebied van
de diamant wordt bestempeld met het anker-ontwerp.
Klik op Undo
(Ongedaan maken) om de grootte en hoek van de
stempel te veranderen voordat u opnieuw gaat stempelen.
Probeer naar Documenten\Premier+2\Samples\Maken \Pics2\ te bladeren en
andere .4qb-afbeeldingen uit deze map te gebruiken als stempels. Sommige
werken goed, maar andere zijn te gedetailleerd.
U kunt ook Load a Background Picture into the Draw Window (Een
achtergrondafbeelding in het venster Tekenen laden) in de ExpressDesign
Wizard om een bitmap-grafiek of een foto te laden om een tekening overheen
te tekenen.
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Een schilderij maken

8

Er is een volledige reeks schilderfuncties beschikbaar voor rastergrafiekbestanden
(gemaakt met een raster van pixels en minder eenvoudig te vergroten/verkleinen dan
vectoren). Naast de standaardfuncties heeft PREMIER+™ 2 Create een MiniPics-functie
voor het toevoegen van speciale kleine clipart en een reeks beeldeffecten voor het
verbeteren van afbeeldingen die klaar zijn voor het creëren van borduurmotieven.
Gebruik de tab Paint (Schilderen) om uw afbeelding te selecteren en te bewerken.
Verbeter de helderheid, kleur, scherpte en definitie van de afbeelding
U kunt de achtergrond van de afbeelding vergroten/verkleinen, bijsnijden en opvullen

Roteer of spiegel een deel of
Gebruik een selectiegereedschap om een gedeelte
de hele afbeelding
van de afbeelding of de hele afbeelding te kiezen
Toon het raster
Snijd, kopieer, plak of verwijder een gedeelte van de afbeelding

Gebruik het bedieningspaneel van het venster Paint om kleuren te selecteren en lijnen en
opvulgebieden te schilderen.
Bekijk de voorgrond- en achtergrondkleuren en wissel ze om
Selecteer de voorgrondkleur
Selecteer de achtergrondkleur
Kies een kleurthema
Kies een kleur van het palet
Schilder met penseel of pen
Vul gebieden van de afbeelding volledig op
Voeg een lijn, vorm of clipart toe aan uw afbeelding

Schildergereedschappen
Gebruik de Paintbrush
om lijnen op de afbeelding te schilderen die de
beweging van de aanwijzer volgen. Selecteer een rond of vierkant penseel in
een van de vijf verschillende breedtes.
Gebruik Line
(Lijn) om rechte lijnen te trekken met ronde of vierkante
uiteinden in de afbeelding met een van de vijf verschillende breedten.
Gebruik Kalligrafie (Calligraphy)
om lijnen te schilderen op de afbeelding. Selecteer
een van de twee verschillende penhoeken en vier verschillende lijnbreedtes.
Gebruik Shapes
(Vormen) om vormen in het borduurmotief te tekenen. De vorm
wordt getekend als een gesloten lijn die kan worden opgevuld. Selecteer uw vorm van de
uitklaplijst. Er zijn vijfenzeventig verschillende vormen beschikbaar. Houd de Ctrl-toets
ingedrukt als u Shapes (Vormen) gebruikt om de originele verhoudingen te behouden.
Gebruik Flood Fill
(Volledig opvullen) om een gedeelte van de afbeelding op te vullen
met de voorgrond- of achtergrondkleur. De aanwijzer verandert in het verfblik . Het op
te vullen gebied wordt gedefinieerd door andere kleuren eromheen of door de randen
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van het werkgebied. Klik met links om een gebied op te vullen met de voorgrondkleur, of
klik met rechts om de achtergrondkleur te gebruiken.

MiniPics
Gebruik MiniPics
om een van de speciale kleine clipart-afbeeldingen toe te voegen uit
uw PREMIER+™ 2 Embroidery System. Een toegevoegde MiniPic wordt automatisch
geselecteerd links bovenaan het werkgebied, klaar om te worden verplaatst of
gekopieerd.
Om een MiniPic te verplaatsen, moet u in een gekleurd (niet-achtergrond) gebied klikken.

Schilderijen bewerken
Gebruik een van de selectiegereedschappen: Box Select
(Vak selecteren), Freehand
Select
(Freehand selecteren), Freehand Point Select
(Freehand punt selecteren),
Ellipse Select
(Ovaal selecteren), of Magic Wand Select
(Toverstaf selecteren) om
een gedeelte van de afbeelding te selecteren als een blok. Na het selecteren kunt u het
blok verwijderen, knippen, kopiëren, verkleinen/vergroten, roteren of spiegelen. Snijd de
afbeelding bij zodat alleen het geselecteerde gebied overblijft. Pas effecten toe om alleen
het geselecteerde gebied aan te passen.
Indien gewenst kunt u Exclude Background
(Achtergrond uitsluiten) gebruiken om gebieden die
overeenkomen met de achtergrondkleur in- of uit te sluiten.

U kunt het blok naar wens vergroten/verkleinen,
klikken en slepen met een van de hoekgrepen voor
vergroten/verkleinen. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u
klikt en sleept om de verhoudingen te behouden
tijdens het wijzigen van het formaat. Houd Shift
ingedrukt om vanuit het midden het formaat te
wijzigen. Roteer de selectie met iedere gewenste
graad rondom het rotatiecentrum met de
rotatiegreep. Klik en sleep binnen de selectie om de
Rotatiemiddelpunt
selectie naar een nieuwe positie in de afbeelding te
verplaatsen.
Klik in het werkgebied buiten het selectievak om het geselecteerde gebied te
deselecteren.

Resizegreep
Rotatiegreep
Selectievak

Gebieden selecteren en vergroten/verkleinen
Gebruik Box Select
(Vak selecteren) om een gebied van de afbeelding te selecteren
door er een rechthoekig vak omheen te tekenen. Gebruik Freehand selecteren
om een
gebied van de afbeelding te selecteren door er met de vrije hand een lijn omheen te
tekenen. Gebruik Freehand Point Select
(Freehand Punt selecteren) om een gebied
van de afbeelding met een willekeurige vorm te selecteren, dat wordt gedefinieerd door
een reeks punten. Select All
(Alles selecteren) is een éénkliksfunctie die de hele
afbeelding selecteert.
Gebruik Ovaal selecteren (Ellipse Select)
om een gebied van de afbeelding te
selecteren door een cirkel of ovaal te tekenen met een rechthoekig selectievak eromheen.
Klik en sleep rondom het gebied dat u wilt selecteren met de ovale aanwijzer
.
De Magic Wand (Toverstaf )
selecteert een gebied met een kleur die lijkt op waar u
heeft geklikt. De kleur, kleurtoon en helderheid worden gebruikt bij het maken van deze
selectie. Klik op Magic Wand Select (Toverstaf selecteren) en de aanwijzer verandert in de
toverstafaanwijzer
. Gebruik Tolerance settings (Tolerantie-instellingen) om de
kleurvariatie voor de Toverstaf-selectie in te stellen.
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Wanneer u op Selectie inverteren
klikt, worden alle op dat moment geselecteerde
gebieden gedeselecteerd en worden de gedeselecteerde gebieden geselecteerd.
Gebruik Replace Selection
(Selectie vervangen) om het huidige geselecteerde gebied te vervangen door
de nieuwe selectie, gebruik Add to Selection
(Toevoegen aan selectie) om de nieuwe selectie toe te
voegen aan het huidige geselecteerde gebied en gebruik Remove from Selection
(Van selectie
verwijderen) om de nieuwe selectie van het huidige geselecteerde gebied te verwijderen.

Een gedeelte van een afbeelding vergroten/verkleinen
Als een gedeelte van de afbeelding is geselecteerd met één van de selectiegereedschappen
klikt en sleept u één van de hoekgrepen voor vergroten/verkleinen om de afmetingen van
het gebied te veranderen. Als de aanwijzer boven een greep voor vergroten/verkleinen
staat, verandert de aanwijzer in een tweekoppige pijlaanwijzer . Houd de Ctrl-toets
ingedrukt tijdens het vergroten/verkleinen om de verhoudingen gelijk te houden. Houd de
Shift-toets ingedrukt om vanuit het midden te vergroten/verkleinen.

Resize
Gebruik Resize (Vergroten/verkleinen)
om de hele afbeelding te vergroten of te
verkleinen. Het dialoogvenster vergroten/
verkleinen verschijnt zodat u een nieuwe
grootte in kunt voeren.
De functie Resize (Vergroten/verkleinen) vergroot of verkleint alleen de hele afbeelding, de functie doet
niets als alleen een gedeelte van de afbeelding is geselecteerd.

Bijsnijden
Gebruik Crop
(Bijsnijden) om de grootte van de afbeelding te verminderen door de
ongewenste delen te verwijderen. Gebruik een van de selectiehulpmiddelen, zoals Vak
selecteren
of Freehand selecteren , om het gebied van de afbeelding te selecteren
dat u wilt behouden en klik dan op het pictogram Crop
(Bijsnijden). De gedeeltes van
de afbeelding buiten het selectievak worden verwijderd en de weergave wordt zo
aangepast dat het resterende gedeelte van de afbeelding te zien is met de grootst
mogelijke vergroting.
Als u een afbeelding in de ExpressDesign Wizard gaat gebruiken, wordt het aanbevolen om de pagina
Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en bijsnijden) van de ExpressDesign Wizard te gebruiken om
het gewenste gedeelte van de afbeelding te selecteren.
Alleen Crop (Bijsnijden) verwijdert rechthoekige gebieden van de afbeelding, zodat de resultaten hetzelfde
zijn met Vak selecteren
of Freehand selecteren
.

Een deel of de hele afbeelding roteren
Gebruik Roteren (Rotate)
om de hele afbeelding met iedere
gewenste graad te roteren. Het dialoogvak Roteren (Rotate)
verschijnt zodat u de rotatiehoek kunt invoeren. De
achtergrondkleur van het vak Color (Kleur) wordt gebruikt voor
de achtergrond waartegen de afbeelding wordt geroteerd.
Wijzig de achtergrondkleur indien gewenst voor het roteren.
De functie Roteren roteert alleen de hele afbeelding. Als een gedeelte
van de afbeelding is geselecteerd, gebruikt u de rotatiegrepen om de
selectie te roteren. Om een gedeelte of de hele afbeelding te roteren
met precies 90 graden, gebruikt u Rotate 90
(Roteren 90). Als een
gebied wordt gekozen met een van de selectiegereedschappen wordt alleen het gebied dat is geselecteerd
geroteerd, zelfs als het selectievak er rechthoekig uitziet.

Gebruik Mirror Horizontally
(Horizontaal spiegelen) om het geselecteerde gedeelte of
de hele afbeelding horizontaal te spiegelen en gebruik Mirror Vertically
(Verticaal
spiegelen) om het geselecteerde gedeelte of de hele afbeelding verticaal te spiegelen.
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Aan de slag met
PREMIER+™ 2 Sketch

Welkom bij PREMIER+™ 2 Sketch. Met PREMIER+™ 2 Sketch kunt u uw eigen geborduurde
schilderijen “tekenen”. Gebruik de Standaard freehand- of rechte-lijnhulpmiddelen om
perfect geregelde stiksteek- en drievoudige steeklijnen of cordonlijnen te creëren. Teken
uw favoriete machinesteken met Motif Line (Motieflijn). Gebruik de Free motionfuncties
om markeringen en textuur toe te voegen aan uw afbeeldingen en borduurmotieven. De
steken veranderen afhankelijk van uw tekensnelheid, net als traditionele free-motion
borduurmotieven. Versier uw creaties met zigzagsteken in een horizontale of roterende
route - u kunt de breedte zelfs taperen terwijl u tekent. Borduur uw handtekening of
gebruik de kalligrafiefunctie om mooie monogrammen te maken.
Gebruik de Load Design Wizard om een afbeelding te openen in de gewenste
borduurring. Teken vervolgens siersteken over de afbeelding, druk de afbeelding af, ofwel
direct op de stof of door gebruik te maken van afdrukpapier om op te strijken en naai de
versieringen direct op de afbeelding. Sla de afbeelding en het borduurmotief samen op in
.vp4-formaat, klaar voor verdere werkzaamheden of om ze te exporteren en te borduren.

PREMIER+™ 2 Sketch starten
■

Klik op het PREMIER+™ 2 Sketch-pictogram
in PREMIER+™ 2 Embroidery
QuickLink-werkbalk. PREMIER+™ 2 Sketch zal starten.

, op de

Onderdelen van het Programmavenster
Titelbalk

Menubalk

Statusbalk

Werkbalk

Werkgebied

Bedieningspaneel

Steken worden getekend in de gekozen kleuren. De achtergrondkleur kan worden
veranderd met behulp van PREMIER+™ 2 Configure.

PREMIER+™ 2 Sketch Aan de slag met PREMIER+™ 2 Sketch

67

De positie van de laatste steek in het borduurmotief wordt weergegeven als een kruis .
Indien gewenst kan het kruis worden verborgen door gebruik te maken van een optie in
Screen Preferences (Schermvoorkeuren)
.
Rechts van het werkgebied vindt u het bedieningspaneel, dat is opgedeeld in twee
pagina’s. Klik op de tab bovenaan het bedieningspaneel om de gewenste pagina te
openen. Het gebied Color Select (Kleur selecteren) bestaat op beide pagina’s. Verander en
verberg kleuren. Bewerk en voeg opmerkingen toe in de vakken Notes (Opmerkingen) en
Settings (Instellingen).
Gebruik de pagina Standard (Standaard) om perfect geregelde stiksteken, drievoudige
steken, motieflijnen en cordonlijnen te tekenen met freehand (gebogen) of rechte lijnen.
U kunt ook de steektype-opties ervan aanpassen voordat u gaat tekenen.
Gebruik de pagina Free (Vrij) om free motion-, zigzag- en kalligrafiesteken te tekenen.
Verander de borduursnelheid, zigzagbreedte en kalligrafiehoek.

Voorbeeldbestanden
Er zijn voorbeelden die worden weergegeven in de ’How-To’-voorbeelden en tutorials.
De voorbeeldbestanden worden geïnstalleerd in submappen van
Documenten\Premier+2\Samples\Sketch of in de map van uw keuze.

PREMIER+™ 2 Sketch Termen en conventies
Aanwijzers op het scherm
De aanwijzers Vak selecteren , Freehand selecteren
of Freehand Punt selecteren
verschijnen wanneer de bijbehorende selectiefunctie wordt gekozen. Wanneer Erase
Stitches
(Steken wissen) wordt gekozen, verschijnt de gumaanwijzer
.
Als Pick Color
(Kleur ophalen) is gekozen, verschijnt de pipetaanwijzer
. Deze
aanwijzer wordt ook gebruikt bij het laden van een afbeelding met de Load Design
Wizard, om de eerste garenkleur voor het tekenen van steken te kiezen.
In de Load Design Wizard op de pagina voor Crop Picture (Afbeelding bijsnijden)
verandert de aanwijzer in een tweekoppige pijl
als u de snijlijnen verplaatst of in een
vierkoppige pijl
als u het afsnijgebied verplaatst. Op de pagina Alignment Stitches
(Uitlijnsteken) is de aanwijzer een kruiscursor
waar u uitlijnsteken kunt toevoegen.
Op de pagina Free Motion van het bedieningspaneel verschijnt de Enkelesteekaanwijzer
, de Free Motion-aanwijzer
, de Horizontale-zigzagaanwijzer
,
de Afwisselende-zigzagaanwijzer
of de kalligrafie-aanwijzer
wanneer de
bijbehorende Free Motion-functie wordt geselecteerd.
Op de pagina Standard (Standaard) van het bedieningspaneel verschijnt de
Stiksteekaanwijzer
, de Drievoudige-steekaanwijzer
, de Motieflijnaanwijzer
de genummerde 2 mm, 4 mm of 6 mm Cordonlijnaanwijzer
of de Aangepaste
cordonlijnaanwijzer
wanneer de bijbehorende functie wordt geselecteerd.
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Load Design Wizard
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Gebruik de Load Design Wizard om een nieuw borduurmotief te starten door een
afbeelding te laden die u wilt versieren of start een nieuw borduurmotief zonder een
afbeelding te volgen. Maak ook gebruik van de Load Design Wizard om een bestaand
borduurmotief te laden dat u wilt veranderen.

Pagina’s Design Wizard
Load Design Wizard – Ontwerpopties

Start een project met
een afbeelding
Laad een .vp4-borduurmotief
dat is gecreëerd in Sketch
Start een project zonder
afbeelding

Kies een projecttype: gebruik een afbeelding, laad een .vp4-borduurmotief dat is
aangemaakt in PREMIER+™ 2 Sketch of begin met een leeg werkgebied.
Gebruik deze optie om een opgeslagen .vp3-borduurmotief en de bijbehorende afbeelding te laden. Laad
de afbeelding en voeg het borduurmotief dan in in het werkgebied. Controleer de Opmerkingen om er
zeker van te zijn dat u de borduurring- en afbeeldingsgrootte goed instelt.

Load Design Wizard – Borduurringgrootte

Bekijk een voorbeeld
van de borduurringgrootte
Selecteer een borduurring
en richting
Kies een eerste garenkleur
voor een leeg werkgebied

Selecteer een borduurring en de kleur van het eerste garen als u een leeg werkgebied
gebruikt.
PREMIER+™ 2 Sketch Load Design Wizard
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Load Design Wizard – Afbeelding kiezen
Selecteer een afbeeldingsbestand op uw computer
Plak een gekopieerde afbeelding
Importeer een bestand van
een scanner of camera
Laad een afbeelding van
Facebook®, Instagram®,
Flickr®, of Twitter®
U ziet een voorbeeld
van de afbeelding

Load Design Wizard — Afbeelding roteren en bijsnijden
In- en uitzoomen
Verander de hoek
van de afbeelding
Selecteer de hele afbeelding
Gebruik de standaardinstellingen voor bijsnijden

Pas de bijsnijlijnen aan naar wens

Load Design Wizard – Afbeeldingsgrootte
Zoom in en uit
Stel de hoogte van
de afbeelding in
Selecteer de eerste garenkleur
voor een nieuw borduurmotief
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Load Design Wizard — Uitlijnsteken toevoegen
Zoom in en uit
Selecteer een uitlijnsteekstijl
Verwijder steken en
start opnieuw

Gebruik de pagina Add Alignment Stitches (Uitlijnsteken toevoegen) om steken toe te
voegen aan het begin van het borduurmotief, die u kunt gebruiken om de afbeelding uit
te lijnen met het borduurmotief.

Plaats kruisjes op de afbeelding
Beweeg de aanwijzer over de afbeelding en de aanwijzer wordt een kruis
waar u
uitlijnsteken kunt plaatsen. Klik om uitlijnsteken te plaatsen, die worden weergegeven als
blauwe kruisjes.

Automatische hoeken
Kies deze optie om automatisch uitlijnsteken te plaatsen die zijn uitgelijnd met alle vier de
hoeken van de afbeelding.

Geen
Kies deze optie als u geen uitlijnsteken wilt toevoegen.

Load Design Wizard – Borduurmotief laden
Zoom in en uit

Bekijk en laad borduurmotieven
Plak vanaf het klembord

Bekijk een voorbeeld van
een gekopieerd borduurmotief
Borduurinformatie

Gebruik de pagina Load Embroidery (Borduurmotief laden) om een .vp4-borduurmotief te
laden, met de borduurring en achtergrondafbeelding.
PREMIER+™ 2 Sketch Load Design Wizard
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Steken tekenen
Invoegmodus

Gebruik de Insert Mode (Invoegmodus) om te bepalen of alle steken en
kleurveranderingen aan het einde van het borduurmotief worden toegevoegd of dat deze
op elk willekeurig moment in het borduurmotief kunnen worden ingevoegd.

Invoegmodus uit
Als de Invoegmodus uit is
, is het pictogram blauw. Steken en kleurveranderingen
worden altijd toegevoegd aan het einde van het borduurmotief. Dit is ook het geval
wanneer er een stekenblok wordt geplakt en bij het openen van borduurmotieven direct
op het werkgebied. Als bovendien één van deze functies wordt gebruikt, zal elk steekpunt
dat is geselecteerd automatisch worden gedeselecteerd.
De laatste steek in het borduurmotief wordt gemarkeerd met een kruis
. De markering
van de laatste steek kan worden uitgeschakeld in Schermvoorkeuren (Screen
Preferences)
.
De invoegmodus is altijd uit wanneer PREMIER+™ 2 Sketch wordt gestart.

Invoegmodus Aan
Als de Invoegmodus aan is
, is het pictogram gemarkeerd (oranje).
Steken, kleurwissels en stopopdrachten worden
ingevoegd op het geselecteerde steekpunt. Als er
geen steekpunt is geselecteerd, worden steken,
kleurwissels en stopopdrachten aan het einde van het
borduurmotief toegevoegd, net als wanneer de
invoegmodus uit is. Het invoegpunt wordt ook
gebruikt wanneer er een stekenblok wordt geplakt en
bij het openen van borduurmotieven direct op het
werkgebied. Als er een invoegpunt wordt
geselecteerd, komt er een vakje om het gekozen
steekpunt te staan.
Als de invoegmodus aan is, kan het steekpunt worden gedeselecteerd door met rechts
ergens in het werkgebied te klikken.

Steken tekenen
Gebruik de pen op een tekentablet om steken te tekenen met een van de steektekenfuncties
op de pagina’s Standard (Standaard) of Free (Vrij) van het bedieningspaneel:

Standaardpagina
Stiksteek
Sleep de pen over het
tablet om een lijn met
stiksteken te tekenen
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Drievoudige steek
Sleep de pen over het
tablet om een lijn met
drievoudige steken te
tekenen
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Motieflijn
Sleep de pen over
het tablet om een
lijn met motieven te
tekenen

Cordonlijn
Sleep de pen over
het tablet om een
cordonlijn te
tekenen

Vrije pagina
Enkele steek
Voeg steeds een steek toe als het
pen een tekentablet raakt

Free Motion

Horizontale zigzag

Sleep de pen over het tablet
om doorlopend steken te
tekenen

Sleep de pen over het
tablet om doorlopend
zigzagsteken te tekenen
van links naar rechts

Afwisselende zigzag
Sleep de pen over het tablet om
doorlopend zigzagsteken te
tekenen met rechte hoeken ten
opzichte van het pad van de
aanwijzer

Kalligrafie
Teken steken in het
werkgebied met de pen op het
tablet (of klik en sleep met de
muis)

Teken steken in het werkgebied met de pen op een tekentablet (of klik en sleep met de
muis).
Als u met Free Motion, Horizontal ZigZag (Horizontale zigzag), Rotational ZigZag
(Afwisselende zigzag) en Calligraphy (Kalligrafie) tekent, worden er constant steken
toegevoegd terwijl de pen met het tekentablet in contact is (of totdat de muisknop wordt
losgelaten). Beweeg de pen sneller om de steekpunten verder van elkaar verwijderd te
plaatsen of langzamer om de steekpunten dichter bij elkaar te plaatsen.
Trims
(Afsnijopdrachten) en tie-offs (afhechtingen) worden automatisch toegevoegd
aan het einde van iedere sectie. Gebruik Stitches Preferences
(Steekvoorkeuren) om de
instellingen te wijzigen voor afhechtingen, en de minimumafstand voor afsnijopdrachten.
Voeg stopopdrachten
in, zodat er applicaties of decoraties kunnen worden
toegevoegd.

PREMIER+™ 2 Sketch Steken tekenen
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Standaardmodus

Een garenkleur veranderen
Een garenkleur tonen
of verbergen
Garenassortiment
en -kleuren veranderen
Een motieflijn tekenen
Een drievoudige
stekenlijn tekenen
Een stiksteeklijn tekenen
Stel de eigenschappen
voor de lijn in
Kies een cordonlijn met
vaste breedte

Alle steken tonen
Een rechte lijn tekenen
Een gebogen lijn tekenen
Stel de aangepaste
lijneigenschappen in
Teken een aangepaste
cordonlijn
Lees de opmerkingen
en instellingen
Bewerk de tekst van
opmerkingen en instellingen
Selecteer het overzichtsvenster

Bekijk de inhoud van
het klembord

Pas de steektype-opties aan voor standaardsteeklijnen voordat u gaat tekenen.
Steektypes uit de standaardmodus worden niet beïnvloed door de Free Motion-steeksnelheid. Ook heeft de
snelheid waarmee u de pen (of muis) beweegt geen effect.

Freehand of Recht
Gebruik Freehand
om een gebogen of freehand-steeklijn op het werkgebied te
tekenen. De steeklijn volgt de bochten van de lijn die u heeft getekend.
Gebruik Straight Line
(Rechte lijn) om een rechte steeklijn op het werkgebied te
tekenen. De steeklijn gebruikt een directe route tussen de plaats waarop u bent
begonnen met tekenen en de plaats waarop u de pen heeft opgetild (of de muisknop
heeft losgelaten).

Lijntype
Voeg net zoveel secties van een lijntype toe als u wilt. Er wordt automatisch een Trim
(Afsnijopdracht)
ingevoegd aan het einde van iedere sectie. Klik met rechts om de functie te deselecteren, of selecteer
gewoonweg een ander hulpmiddel.

Gebruik Running Stitch
(Stiksteek) om steken te tekenen met regelmatige intervallen
met een vooraf ingestelde steeklengte. Steken worden alleen toegevoegd zolang de pen
in contact is met het tablet (of terwijl de muisknop ingedrukt wordt gehouden).
Elk nieuw steekpunt wordt toegevoegd wanneer de afstand de vooraf ingestelde steeklengte vanaf het
laatste steekpunt bereikt.

Gebruik Triple Stitch
(Drievoudige steek) om lijnen met steken die uit drie delen te
tekenen: een steek voorwaarts, een steek achterwaarts en nog een steek voorwaarts, met
een vooraf ingestelde steeklengte. Er worden alleen steken toegevoegd wanneer de pen
in contact is met het schrijftablet (of wanneer de muisknop wordt ingedrukt).
74

PREMIER+™ 2 Sketch Steken tekenen

Elk nieuw steekpunt wordt toegevoegd wanneer de afstand de vooraf ingestelde steeklengte vanaf het
laatste steekpunt bereikt.

Gebruik Motif Line
(Motieflijn) om motieven te tekenen volgens de instellingen in het
dialoogvenster Motif Line (Motieflijn). Er wordt een heel motief toegevoegd wanneer de
aanwijzer een vooraf ingestelde afstand bereikt, volgens de Breedte van het motief. Om
de lijn exact te volgen, kunt u Aanpassen aan lijn (Fit To Line) gebruiken. Om een enkel
motief te tekenen, tekent u een lijn totdat er één motief verschijnt en stopt u dan (til de
pen op of laat de muisknop los).
Gebruik de cordonlijnopties om een lijn cordonsteken met een constante breedte te
tekenen. Gebruik de vooraf ingestelde breedten: 2 mm Cordonlijn
, 4 mm
Cordonlijn
, of 6 mm Cordonlijn
. U kunt ook een Custom Satin Line
(Aangepaste
cordonlijn) gebruiken en de eigenschappen daarvan instellen in het dialoogvenster Satin
Line options (Cordonlijnopties).
Cordonlijn wordt niet beïnvloed door de Free Motion-steeksnelheid. Ook heeft de snelheid waarmee u de
pen (of muis) beweegt geen effect.

Er worden alleen steken toegevoegd wanneer de pen in contact is met het schrijftablet (of
wanneer de muisknop wordt ingedrukt).
2 mm Cordonlijn heeft geen Underlay (Onderlaag), 4 mm en 6 mm Cordonlijn wel. Om lijnen met deze
breedten te maken met verschillende eigenschappen, gebruikt u een aangepaste cordonlijn.

Maak een weg met cordonlijnen voor een kat
1
2
3
4

5
6
7
8

9

Klik op New
(Nieuw) en selecteer op de pagina Design Options (Ontwerpopties) van de Load Design
Wizard Load Sketch Embroidery (Sketch-borduurmotief laden) en klik dan op Next (Volgende).
Klik op het pictogram Open Embroidery
(Borduurmotief openen) en laad in het dialoogvenster
Openen het borduurmotief Documenten\Premier+2\Samples \Sketch\Stitch\Driving Cat.
Klik op Finish (Voltooien) om het borduurmotief in het werkgebied te laden.
Klik op Hoop
(Borduurring) en selecteer in het dialoogvenster Hoop Selection (Borduurring
selecteren) 260m x 200mm - Universal Large Hoop 3 en stel de Orientation (Richting) in op Rotated
(Geroteerd). Klik op OK.
Deze borduurring geeft meer ruimte voor de weg van cordonlijnen dan de borduurring die bij het
borduurmotief wordt geladen.
Klik op de tab Standard (Standaard).
Klik op Straight Line
(Rechte lijn).
Klik op 4 mm Cordonlijn .
Klik en sleep om een lijn te tekenen parallel aan de banden van de auto, vanaf de rechterkant van de
auto.

Lijnen geven aan waar de rechte cordonlijn wordt geplaatst.
Laat de muisknop los, of til de pen op, om de lijn te voltooien.
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Teken twee kortere lijnen er links boven om de andere kant van de weg te maken.

Stopopdrachten
Gebruik Add Stop
(Stop toevoegen) om een stopopdracht toe te voegen die wordt
gebruikt om de borduurmachine te laten weten wanneer deze moet stoppen zonder een
kleurwissel. Hierdoor kan een applicatie of een decoratie worden toegevoegd.
Om applicatiestof of decoraties te bekijken, gebruikt u PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Zoom in op het garen waar u de Stop wilt plaatsen, en selecteer de steek in de 2D-modus.
Er verschijnt een vak rondom de steek. Klik op Stop toevoegen
en er verschijnt een
stopopdrachtmarkering op dat punt. Als er geen steek is geselecteerd, wordt de
stopopdracht aan het einde van alle steken geplaatst. De stopopdracht wordt
weergegeven door een kleine rode cirkel met een S .
Stopopdrachten zijn alleen zichtbaar in 2D-weergave. U kunt afwisselen tussen twee- en driedimensionale
weergave met het 3Dpictogram.

Om een Stopopdracht te wissen, moet u het steekpunt selecteren dat is gekoppeld aan de
stop en vervolgens de toets Verwijderen (Delete) aanraken of op het pictogram
Verwijderen .
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Free-motion modus
Verander een garenkleur
Toon of verberg een garenkleur

Verander kleuren en
garenassortiment
Teken een Free-motionlijn
Plaats enkele steken
Stel de borduursnelheid in
Stel de breedte van de
zigzaglijn in

Toon alle steken
Teken een afwisselende
zigzaglijn
Teken een kalligrafielijn
Teken een horizontale
zigzaglijn
Stel de kalligrafie-steekhoek in
Lees de opmerkingen &
Instellingen
Bewerk de tekst van
opmerkingen en instellingen
Selecteer het
overzichtsvenster

Bekijk de inhoud van
het klembord

Steeksnelheid Free Motion
De Free Motion-steeksnelheid regelt de snelheid waarmee steekpunten worden getekend
met Free Motion, horizontale zigzag, afwisselende zigzag en kalligrafie. Dit is gelijk aan de
steken-per-minuut op een naaimachine. De Free Motion-steeksnelheid kan variëren van
100 tot 2000 steken per minuut, in stappen van 100.
Als PREMIER+™ 2 Sketchvoor het eerst wordt gebruikt, is de Free Motion-steeksnelheid
vastgesteld op de snelheid die op het bedieningspaneel is geselecteerd. Om de snelheid
te veranderen, moet u stoppen met het tekenen van steken en de schuif aanpassen. Sleep
de Free Motion-snelheidsschuif om de gewenste snelheid in te stellen. U kunt ook de Free
Motion-steeksnelheid veranderen terwijl u steken tekent. Selecteer om dit mogelijk te
maken de optie Allow Variable Stitch Speed (Variabele steeksnelheid toestaan) in Stitches
Preferences
(Steekvoorkeuren).
U kunt dan de steeksnelheid veranderen met:
• drukgevoeligheid van de pen op een tekentablet
• de toetsen A en S op het toetsenbord als u een muis gebruikt om steken te tekenen.
Als u gebruik maakt van de drukgevoeligheid van de pen op het tekentablet, wordt de
Free Motion-steeksnelheid langzaam wanneer u zachtjes drukt en snel wanneer u hard
drukt. U ziet de schuif bewegen als u de druk verandert. Dit is staat gelijk aan het zachter
en harder indrukken van het voetpedaal van een naaimachine om de machine langzamer
en sneller te laten gaan.
Als de aanwijzer te lang op dezelfde plaats wordt gehouden terwijl u tekent met Free Motion, horizontale
zigzag, afwisselende zigzag of kalligrafie zal dit steken doen “opstapelen”. Als u moet stoppen, til de pen
dan op van het tablet.
PREMIER+™ 2 Sketch Steken tekenen
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Free Motion-steeksnelheid en zoomniveau
Als u ingezoomd heeft, is de afstand die u tekent, zoals die op het scherm wordt getoond, een
kortere echte afstand in het borduurmotief, zodat de steekpunten dichter bij elkaar zullen
staan. Als u hetzelfde uiterlijk als de steken die u al heeft geplaatst wenst te behouden,
beweegt u de pen sneller of vermindert u de Free Motion-steeksnelheid. Het
tegenovergestelde gebeurt als u uitzoomt. De afstand die u op het scherm tekent, wordt een
langere echte afstand in het borduurmotief, zodat de steekpunten verder uit elkaar liggen.
Enkele steek en de steken uit de Standaardmodus worden niet beïnvloed door het zoomniveau.

Zigzagbreedte
Gebruik de Zigzagbreedte om de breedte van Horizontale zigzag, Afwisselende zigzag en
Kalligrafie in te stellen. Voer de gewenste breedte direct in het vak in, of gebruik de pijlen
omhoog en omlaag om de breedte te veranderen. De minimum- en maximumbreedte
worden ingesteld in Stitches Preferences
(Steekvoorkeuren).
Gebruik Z (smaller) en X (breder) tijdens het tekenen van zigzagsteken om de
zigzagbreedte dynamisch te veranderen. Tik om de lengte met 0,1 mm te veranderen.
Houd de toets vast om doorlopend te veranderen.
Als de zigzagbreedte is ingesteld op een zeer lage waarde, kunnen de steekpunten zo dicht bij elkaar
worden geplaatst dat de 3D-weergave de steken niet correct weergeeft. Gebruik 2D-weergave om uw
steken te controleren.

Kalligrafiehoek
Gebruik de Calligraphy Angle (Kalligrafiehoek) om de steekhoek in te stellen voor het
tekenen van Kalligrafie . Voeg de gewenste hoek direct in het vak in voordat u
Kalligrafie selecteert, of gebruik de toetsen omhoog en omlaag. Gebruik Q (linksom) en
W (rechtsom) tijdens het tekenen van Kalligrafie om de hoek dynamisch te veranderen.

Enkele steek
Gebruik Enkele steek (Single Stitch)
om één steek per keer toe te voegen elke keer dat
de pen het tablet aanraakt (of met elke linkermuisklik). Of sleep de pen over het tablet om
een lijn uit te trekken; vervolgens zal het steekpunt van de enkele steek worden
toegevoegd op het punt waar de pen van het tablet is gehaald. Klik met rechts om de
functie te deselecteren, of selecteer gewoonweg een ander hulpmiddel.

Free Motion-steektypes
Voeg net zoveel Free Motion-secties toe als u wilt. Er wordt een Trim
(Afsnijopdracht) toegevoegd aan
het einde van iedere sectie. Klik met rechts om de functie te deselecteren, of selecteer gewoonweg een
ander hulpmiddel.

Gebruik Free Motion
om vrij steken te tekenen, waarbij steekpunten worden geplaatst
met de Free Motion-steeksnelheid zoals aangeduid op het bedieningspaneel. Free
Motion-steken kunnen met veel verschillende technieken worden getekend,
bijvoorbeeld:
• Beweeg de pen op een gelijkmatige snelheid bij normale Free Motionborduurmotieven voor het tekenen van lijnen en contouren van gebieden.
• Gebruik snelle tekenbewegingen om gebieden op te vullen met kleur en voor
schaduweffecten.
• Gebruik kleine ronde of spiraalbewegingen voor kant-effecten of om bladeren aan
bomen in te vullen.
Voor borduren met een viltnaald verhoogt u de Free Motion-steeksnelheid om het aantal geplaatste
steekpunten te verhogen.
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Zigzagsteken
Voor zigzagsteektypes worden de steken getekend met de snelheid die door de Free
Motion-steeksnelheid wordt getoond, op de huidige zigzagbreedte. De steekpunten
worden afwisselend aan de ene en de andere kant geplaatst terwijl u langs het midden
van de zigzag tekent.
Gebruik horizontale zigzag
om steken in een zigzag te
tekenen, horizontaal naar links en rechts op het werkgebied.
Teken recht omlaag om een rechte kolom van zigzagsteken te
maken. Beweeg van kant naar kant om de kolom naar links of
naar rechts te draaien. Gebruik de beweging van kant naar kant
om horizontale steken te creëren.
Gebruik de afwisselende zigzag
om steken in een zigzag te
tekenen met 90 graden ten opzichte van de richting waarin de
aanwijzer beweegt. Teken in elke gewenste richting om een
golvend pad van zigzagsteken te maken. Voeg zoveel secties
zigzagsteken toe als u wilt.
Gebruik Calligraphy
(Kalligrafie) om kalligrafische tekst en
borduurmotieven te maken. De steken worden in een zigzag
getekend met de geselecteerde kalligrafiehoek. Deze
afbeelding toont hoe steken worden getekend wanneer de
Kalligrafiehoek (Calligraphy Angle) op 45 graden is ingesteld.
U kunt ieder gewenst instructieboek voor het gebruik van een
kalligrafiepen volgen om kalligrafie te maken in PREMIER+™ 2 Sketch. U tekent gewoon met steken in
plaats van met inkt. Raadpleeg ook de afbeeldingen in Documenten\Premier+2\Samples
\Sketch\PicsCalligraphy.
Maak uw letters uit de vrije hand als u goed bent in kalligrafie, of trek letters over die u heeft voorbereid op
papier en ingescand, of die u op het computerscherm heeft gemaakt.

Teksten maken voor kalligrafie
1

2
3
4

Klik op New
(Nieuw) en selecteer op de pagina Design Options
(Ontwerpopties) van de Load Design Wizard Load Picture for a New
Embroidery (Afbeelding voor een nieuw borduurmotief laden) om
teksten te gebruiken als achtergrond, of selecteer Start a New
Embroidery with no Picture (Een nieuw borduurmotief starten zonder
afbeelding) als u uit de vrije hand werkt. Klik dan op Next (Volgende).
Een borduurring selecteren. Klik op Finish (Voltooien) of klik op Next
(Volgende) om een afbeelding te laden en voltooi dan de wizard.
Klik op de tab Free (Vrij) en klik daarna op Calligraphy
(Kalligrafie).
Stel de zigzagbreedte in op de breedte van de lijnen van uw letters.
In het voorbeeld wordt een breedte van 2 mm gebruikt.
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5

6
7

8

9
10

Stel de kalligrafiehoek in voor de
gebruikte letters.
In het voorbeeld is de hoek ingesteld op
45 graden.
Teken de eerste letter van uw tekst.
Probeer een enkele streek van de pen te
gebruiken.
Til de pen op of laat de muisknop los.
Dit is een testletter. Klik op Undo
(Ongedaan maken) als u er niet tevreden
over bent.
Til de pen op of laat de muisknop los om
een punt voor Ongedaan maken te
creëren.
Verplaats de schuif om de Free Motionsteeksnelheid op een comfortabele snelheid in te stellen.
Sleep de schuif naar rechts om meer steken te tekenen en naar links om minder steken te tekenen.
Door in te zoomen kunt u langzamer werken en kunt u meer precisie krijgen.
Teken nog een letter en maak verdere aanpassingen aan de snelheid of aan de lijnbreedte en -hoek.
Teken de andere letters van uw tekst. Til de pen op of laat de muisknop los aan het einde van iedere
streek van de pen.

Voorbeelden van steken tekenen
Teken Free motion- en zigzagsteken op de feestjurk van de pop
1
2
3

4
5
6

7

8
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Klik op New
(Nieuw) en klik op de pagina Design Options (Ontwerpopties) van de Load Design
Wizard op Next (Volgende) om de standaardkeuze van Load Picture for a New Embroidery
(Afbeelding laden voor een nieuw borduurmotief ) te accepteren.
Selecteer op de pagina Hoop Size (Borduurringrootte) 150mm x 150mm - Universal Square Hoop 2 en
klik dan op Next (Volgende).
Laad op de pagina Choose Picture (Afbeelding kiezen)
Documenten\Premier+2\Samples\Sketch\Pics\PartyDressDoll.png, klik dan op Next (Volgende) en
klik op de pagina Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en bijsnijden) op Select All (Alles
selecteren).
Verander op de pagina Picture Size (Afbeeldingsgrootte) de garenkleur in het donkere roze dat wordt
gebruikt voor de halve cirkels rondom de rok van de jurk (Sulky Rayon 40 1033 - Dark Orchid).
Plaats op de pagina Add Alignment Stitches (Uitlijnsteken toevoegen) één uitlijnkruisje bij de
vingertop links en één bij de punt van de schoen rechts. Klik dan op Finish (Voltooien).
Klik op Preferences
(Voorkeuren). Klik op de tab Stitches (Steken) en zorg ervoor dat Allow
Variable Stitch Speed (Variabele steeksnelheid toestaan) niet is geselecteerd (niet aangevinkt) Zorg er
bij de ZigZag Width (zigzagbreedte) voor dat het minimum op 0,1 mm is ingesteld en het maximum
op 9,0 mm. Klik op OK.
Dit zijn de standaard minimum- en maximuminstellingen voor PREMIER+™ 2 Sketch; ze zijn nodig om
ervoor te zorgen dat de gewenste ZigZag Width (Zigzagbreedte) kan worden geselecteerd.
Klik op het pictogram voor de Achtergrond
.
Het pictogram verandert in het pictogram voor
Fade Background
(Achtergrond vervagen) en
de afbeelding zal vervaagd worden getoond.
Door het vervagen van de afbeelding zijn de
steken op de achtergrondafbeelding beter te
zien.
De afbeelding wordt niet vervaagd als deze wordt
afgedrukt voor borduren.
Klik op Zoomen naar rechthoek
. De aanwijzer
verandert in de inzoomaanwijzer
.
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11
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Klik en sleep rondom het bovenste gedeelte van de pop en til de pen dan op om in te zoomen.
Klik op de tab Free (Vrij) en klik daarna op Free Motion
.
Zet de schuif voor de Free Motion-steeksnelheid in het midden van de schuifbalk.
Als u langzamer wilt tekenen, zet u de schuifbalk twee of drie stappen naar links. U kunt de Free Motionsteeksnelheid op ieder gewenst moment aanpassen.

Er is een gebogen lijn over de jurk die de taille
aangeeft. Begin aan de linkerkant van deze lijn en
teken steken langs de lijn tot aan de rechterkant
van de lijn.
Gebruik tijdens het borduren deze enkele lijn steken
als eindcontrole of de afbeelding en het
borduurmotief uitgelijnd zijn.

Teken vanaf het einde van de lijn van de
taille over de contouren van de
rechtermouw heen. Volg de hoofdcontour
van de mouw tot de bovenkant van de
schouder, maar teken naar binnen en terug
naar de hoofdcontour voor de extra details.

Volg de hoofdcontour van de mouw, terug over de
steken die u zojuist heeft gemaakt, en ga terug
naar de taille. Teken dan over de vouwen in het
lijfje om naar de linkermouw te gaan.

Teken de linkermouw, waarbij u de meeste
gedeelten tweemaal overtrekt, om terug te
gaan naar de taille. Teken weer langs de lijn
van de taille, van links naar rechts en teken
omlaag en terug langs alle rimpellijnen van
de rok.

Klik op Zoom To Fit
(Zoomen naar schermformaat).
Stel de zigzagbreedte op 2,0 mm in.
Als u de Free Motion-steeksnelheid had verlaagd, zet u de schuif weer in het midden.
Klik op de afwisselende zigzag
.
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Teken over alle donkerroze halve cirkels. Beweeg de pen (of de muis) met een gelijkmatige
gemiddelde snelheid, zodat de zigzagsteek open en gelijkmatig wordt geplaatst.

Als u een zigzaglijn die u net heeft getekend opnieuw wilt maken, klikt u rechts en dan op Ongedaan
maken (Undo). Alleen de laatste zigzaglijn wordt ongedaan gemaakt. Klik dan op Rotational ZigZag
(Afwisselende zigzag) en teken de lijn opnieuw.
Klik met de rechtermuisknop om de functie te deselecteren.

De feestjurk versieren met motieven
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
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Klik op New
(Nieuw) en selecteer op de pagina Design Options (Ontwerpopties) van de Load
Design Wizard Load Sketch Embroidery (Sketch-borduurmotief laden) en klik dan op Next
(Volgende).
Klik op de pagina Load Embroidery (Borduurmotief laden) op Open Embroidery (Borduurmotief
openen) en laad Documenten\Premier+2\Samples \Sketch\Stitch\PartyDressDoll_Free motion 1
done en klik dan op Finish (Voltooien).
Klik op het pictogram Background
(Achtergrond) om Fade Background
(Achtergrond
vervagen) in te stellen en de afbeelding wordt vervaagd weergegeven.
Klik op Pick Color
(Kleur ophalen). De aanwijzer verandert in het pipet
.
Klik op het lichtgroen in de guirlande (de decoratieve
groene band); het dialoogvenster Color Selection
(Kleurselectie) verschijnt. Verander indien nodig het
garenassortiment in Sulky Rayon 40 en kleur 1046 (Teal)
wordt geselecteerd. Klik op OK.
Klik op de tab Standard (Standaard) op Motif Line
(Motieflijn) en klik dan op de toets Options (Opties).
Het dialoogvenster Motif Line properties
(Motieflijneigenschappen) verschijnt.
Zorg ervoor dat de Groep (Group) is ingesteld op
Universal. Klik op de vervolgkeuzepijl voor Category
(Categorie) en kies Hand Stitches 2.
Klik op de vervolgkeuzepijl voor Pattern (Patroon) en selecteer het geveerde motief met nummer 12.
Zorg ervoor dat Minimum Gap (Minimumafstand) op 0,0 mm staat en dat Fit to Line (Aanpassen aan
lijn), Reverse (Omkeren) en Mirror (Spiegelen) allemaal zijn gedeselecteerd .
Laat de Size (Grootte) staan, maar controleer of de Running Stitch (Stiksteek) is ingesteld. Klik op OK
om het dialoogvenster Motief Line options (Motieflijnopties) te sluiten.
Controleer of Draw (Tekenen) is ingesteld op Freehand
.
Teken vanaf de rechterkant van de jurk langs het midden van de eerste kleine ring van de guirlande
totdat er twee motieven zijn verschenen en stop dan (til de pen op of laat de muisknop op).
De motieven verschijnen pas nadat u ver genoeg heeft getekend om een heel motief te maken.
Ga door met tekenen langs het
midden van iedere lus van de
guirlande en stop aan het einde van
iedere lus. Daardoor overlappen de
motieven elkaar niet te veel aan de
bovenkant van iedere lus. De
motieven mogen de halve cirkels iets
overlappen.
Het tekenen van motieven en andere
standaardsteken wordt niet beïnvloed door de Free Motion-steeksnelheid.
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Klik met Motif Line
(Motieflijn) nog geselecteerd op Options (Opties).
Klik op de uitklappijl voor Category (Categorie) en selecteer General Motif 1 (Algemene motieven 1)
en klik dan op de uitklappijl voor Pattern (Patroon) en selecteer het motief met nummer 3.
U kunt motieven en motief-instellingen veranderen terwijl Motieflijn nog is geselecteerd.
Klik op het pijltje omlaag op het vak Hoogte (Height) totdat de hoogte 7,0 mm is.
De Breedte (Width) wordt tegelijkertijd veranderd, om de originele vorm van het motief te behouden. Dat is
geselecteerd in de optie Proportional (Proportioneel).
Verander het Stitch Type (Steektype)
in Triple (Drievoudig) en klik dan
op OK.
Teken vanaf de rechterkant van de rok
een rij motieven langs het midden
van de gele band aan de zoom van de
rok. Teken de hele lijn zonder te
stoppen tot het einde.
Klik met de rechtermuisknop om motieflijn tekenen te deselecteren.
Klik op Add Color Change
(Kleurwissel toevoegen) en het dialoogvenster Color Selection
(Kleurselectie) verschijnt. Klik op Show All Thread Ranges (Alle garenassortimenten tonen). Klik
daarna op de pijl van de vervolgkeuzelijst voor de Thread Range (Garenassortiment), blader omhoog
in de lijst en selecteer Sulky Metallic 30. Selecteer 7055 (Cranberry) en klik op OK.
Klik op Motif Line
(Motieflijn) en klik
dan op Options (Opties).
Stel in het dialoogvenster Motieflijn de
Height (Hoogte) van het motief in op
8,0 mm. Klik op OK.
Begin iets links van de meest linker roos en
teken dan over de roos totdat er een enkel motief verschijnt. Stop dan.
Teken op dezelfde manier enkele motieven
over de andere twee rozen.
Klik met de rechtermuisknop om de functie
te deselecteren.
Als u motieven niet in de goede positie heeft
getekend, kunt u Undo
(Ongedaan maken) gebruiken en ze opnieuw tekenen.
Gebruik de Selectiefuncties (Select) om de motieven later aan te passen. Klik op de tab Design (Ontwerp)
en verberg dan alle kleuren behalve het metallic rood. Klik op Box Select (Vak selecteren) en klik en sleep
dan een vak om het gewenste motief. Er verschijnt een selectievak. Breng het motief op de roos en klik dan
met de rechtermuisknop om de functie te deselecteren. Klik op Draw All Stitches (Alle steken tekenen).

Free Motion-haar tekenen met gemengde garenkleuren
1
2
3
4
5
6

Klik op New
(Nieuw) en selecteer op de pagina Design Options (Ontwerpopties) van de Load
Design Wizard Load Sketch Embroidery (Sketch-borduurmotief laden) en klik dan op Next
(Volgende).
Klik op de pagina Load Embroidery (Borduurmotief laden) op Open Embroidery (Borduurmotief
openen) en laad Documenten\Premier+2\Samples \Sketch\Stitch\PartyDressDoll_with_roses en klik
dan op Finish (Voltooien).
Klik op het pictogram Background
(Achtergrond) om Fade Background
(Achtergrond
vervagen) in te stellen.
Gebruik de schuif op de Zoombalk om in te zoomen.
Klik en sleep dan in het Overzichtsvenster totdat het bovenste gedeelte van de pop te zien is.
Klik op Add Color Change
(Kleurwissel toevoegen) en het dialoogvenster Color Selection
(Kleurselectie) verschijnt. Klik op de vervolgkeuzepijl voor het vak Garenassortiment (Thread Range)
en selecteer Sulky Rayon 40. Voer in Find Thread (Garen zoeken) het nummer 1238 in. Garen 1238
(Orange Sunrise) wordt geselecteerd. Klik op OK.
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Klik op de tab Free (Vrij) en klik daarna op Free Motion

Teken aan de linkerkant van het haar strengen
vanaf de scheiding tot aan de krullen, draai door
de krullen heen en teken weer terug tot de
scheiding. Doe dat meerdere malen, zodat de
linkerkant lichtjes is opgevuld.
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Teken strengen haar aan de rechterkant, op
dezelfde manier, en stop bij de scheiding.

Teken doorlopende lijnen. Als u moet stoppen, start dan weer vanaf waar u was gestopt.
Klik met de rechtermuisknop om Free Motion te deselecteren.
Klik op Add Color Change
(Kleurwissel toevoegen) en het dialoogvenster Color Selection
(Kleurselectie) verschijnt. Kies Sulky Rayon 40, 1126 (Tan) en klik dan op OK.
Teken haar aan de linkerkant en dan aan de rechterkant met dezelfde Free Motion-methode
.
Gebruik minder lijnen en probeer de lege ruimten tussen lijnen van de vorige kleur op te vullen.
Eindig in de krullen aan de rechterkant.
De gemengde kleuren laten het haar er natuurlijker uitzien. Gebruik dit soort technieken ook voor bont en
veren.
Klik met de rechtermuisknop om de functie te
deselecteren.
Klik op de uitklappijl naast het pictogram Background
(Achtergrond)
en selecteer Background On
(Achtergrond aan) om te zien wat het resultaat wordt
wanneer het borduurmotief over de afbeelding wordt
geborduurd.
Klik op Zoom To Fit
(Zoomen naar schermformaat).
Klik op de tab Notes (Opmerkingen) op het
bedieningspaneel en klik dan op Edit (Bewerken).
Voeg in het dialoogvenster Notes (Opmerkingen) de
tekst ’Motieven; Natuurlijk haar’ toe.
Klik op OK om de wijzigingen aan de opmerkingen op
te slaan.
Klik op de tab Settings (Instellingen) en klik dan op Edit
(Bewerken). U zult zien dat de Motifs (Motieven) al
worden weergegeven.
Motiefinstellingen worden toegevoegd voor iedere getekende lijn met motieven. Het wordt
aanbevolen om de instellingen te bewerken om slechts één kopie van de informatie voor ieder
gebruikt motief over te houden en om andere dubbele informatie te verwijderen.
Klik op OK om de wijzigingen aan de instellingen op te slaan.
Klik op Save As
(Opslaan als) in de werkbalk Quick Access en sla het borduurmotief op als ’PartyDressDoll’.
Klik op Export
(Exporteren) om het borduurmotief van de pop te exporteren.
Controleer in het dialoogvenster Export (Exporteren) of .vp4 is geselecteerd en klik op OK.
Blader in het dialoogvenster Save As (Opslaan als) naar Documenten\Premier+2\My Designs en sla
het borduurmotief op als ’PartyDressDoll Exported’ (er wordt automatisch een .vp4-bestandsextensie
toegevoegd).
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