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Komme i gang
Velkommen til PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

I denne veiledningen bruker vi navnet PREMIER+™ 2 Embroidery når vi henviser til funksjoner som er
tilgjengelige i begge modulene. Skjermdumpene viser PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

PREMIER+™ 2 Embroidery hjelper deg til å justere broderiene på datamaskinen før du syr.
Gi broderiene dine et personlig preg i ekte 3D i en ordentlig ramme. Roter broderiene så
langt du ønsker, speilvend dem sideveis eller i lengden, og tilpass eller endre størrelse på
broderiene. Juster et ubegrenset antall motiver og bokstaver ”side ved side” i flere vinduer.
Du finner mer informasjon om disse og andre funksjoner i bruksanvisningen for PREMIER+™ 2 Embroidery.

Funksjoner i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du bruke 2D-redigering for å endre enkeltstående
sømmer eller hele blokker med sømmer, og du kan også sette inn nye sømmer.
Administrer farger i broderiene dine: flytt farger opp eller ned, slå sammen fargeblokker
og sett inn fargeendringer.

Forhåndsvisningsfunksjoner
Bruk Background Wizard
til å vise broderiene dine på klesplagg, stoffer og quilteblokker.
Du kan også vise og flytte et ubegrenset antall applikasjoner rundt i motivene dine.

ExpressDesign Wizard
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra omfatter også ExpressDesign Wizard . Bruk veiviseren
til å lage broderier automatisk fra et bilde, ved å tilpasse det til gjeldende ramme eller til et
valgt område. Velg mellom tre motivtyper:
Express Embroidery

Lag et standardbroderi med
satengsømmer, fyllområder
og konturer.

Express Trace

Sy langs konturer i et bilde for
å lage for eksempel redwork,
quiltesjablonger og så videre.

Express Border

Lag satengsømmer,
applikasjoner, forsting,
trippelsøm eller motivmønstre
rundt kantene av ensfargede
områder i bildet.

PhotoStitch-veiviseren
Bruk PhotoStitch Wizard
til å lage nye broderte PhotoStitch-portretter automatisk fra
fotografier. Bruk én tråd for å oppnå et ensfarget resultat når du skal lage et lineært
sømmønster eller en labyrint- eller spiraleffekt.
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Alternativene for PhotoStitch i farger, PhotoStitch i sepia, ensfarget PhotoStitch og PhotoStitch med
flisemønster i farger er også tilgjengelige i PhotoStitch Wizard hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.
PhotoStitch-broderi PhotoStitch-broderi
i farger
i sepia

Lag et broderi fra
et fargefoto, og
bruk flere tråder
for å få frem alle
fargene.

Lag et broderi i
sepia fra et
fotografi for å gi
det et tradisjonelt
utseende, som
gamle fotografier.

Ensfarget
PhotoStitchbroderi

Lag et broderi i
gråtoner fra et
svart-hvitt
fotografi.

PhotoStitch-broderi Lineært PhotoStitchmed flisemønster i
broderi
farger

Lag et broderi fra
et fargefoto, med
små blokker med
sømmer som gir
en flisemønstereffekt.

Lag et broderi med
én tråd fra et
fotografi, med et
lineært sømmønster
eller en labyrint- eller
spiraleffekt.

Word Sculpt Wizard
Bruk Word Sculpt Wizard
til å lage et tekstmotiv automatisk med de konturene,
ordene og skrifttypene du vil bruke.

Project-in-the-Hoop Wizard
Bruk Project-in-the-Hoop Wizard
prosjekttype, stil og mål.

til å lage et motiv i en ramme, med ønsket

Quilt Block Wizard
Bruk Quilt Block Wizard

til å lage konturer eller fylte quilteblokker automatisk.

Filled Quilt Block; Outline Quilt Block;
Filled Quilt Block;
Inner Embroidery Filled Inner Shape Outline Inner Shape
(fylt quilteblokk; (quilteblokk, kontur;
(fylt quilteblokk;
innvendig broderi) fylt innvendig form)
innvendig form,
kontur)

Filled Quilt Block;
No Inner Shape
(fylt quilteblokk;
ingen innvendig
form)

Outline Quilt Block;
No Inner Shape
(quilteblokk, kontur;
ingen innvendig
form)

Family Tree Wizard
Bruk Family Tree Wizard til å lage et brodert slektstre over familien din på en rask og enkel
måte. Hvis du vil, kan du også legge til enkeltstående bilder eller PhotoStitch-broderier i
PREMIER+™ 2 Family Tree.
Family Tree Wizard er tilgjengelig hvis du har kjøpt PREMIER+™ 2 ULTRA.

Split Project Wizard
Bruk Split Project Wizard
rammen du vil bruke.
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til å dele opp broderiene automatisk slik at de passer i
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Programvarens komponenter
Verktøylinjen for hurtigtilgang Kategorier i menyfeltet

Statuslinje

Arbeidsområde

Menyfelt

Design Panel (motivpanel)

Menyfelt
Det er 13 kategorier i menyfeltet: File (fil), Home (hjem), Wizards (veivisere), Encore (én
gang til), Letter (bokstaver), SuperDesign, Frame (rammer), Border, Appliqué
(applikasjoner), Decoration (dekorasjoner), Modify (endre), View (vis) og Help (hjelp).
Kategoriene Wizards (veivisere) og View (vis) inneholder enkelte funksjoner som bare er tilgjengelige i
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, og kategoriene Appliqué (applikasjoner), Decoration (dekorasjoner) og
Modify (endre) er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Kategorien Wizards (veivisere)
Bruk kategorien Wizards (veivisere) til å få tilgang de ni veiviserne: ExpressMonogram
Wizard
, Endless-veiviseren , ExpressDesign Wizard
, PhotoStitch Wizard
,
Word Sculpt Wizard , Quilt Block Wizard , Family Tree Wizard , Project-in-the-Hoop
Wizard
og Split Project Wizard .
ExpressDesign
Wizard, PhotoStitch
Wizard, Word
Sculpt Wizard,
Quilt Block Wizard,
Project-in-the-Hoop Wizard og Split Project Wizard er bare tilgjengelige i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Family Tree Wizard er tilgjengelig i PREMIER+™ 2 ULTRA.
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Kategorien Appliqué (applikasjoner)
Finne applikasjonsområder i et broderi

Klipp hull i applikasjonen
Angi konturen rundt et
applikasjonsområde

Prøv ut et stoff for
applikasjonen
Slett et stoffstykke
i applikasjonen
Sett inn og slett punkter i konturen
rundt et applikasjonsområde
Velg et applikasjonsområde eller flytt til et annet område

Bruk kategorien Appliqué (applikasjoner) til å vise og justere applikasjonsstykker.
Applikasjonsstoffet vises under broderiet, slik det vil se ut når du er ferdig å brodere. Et
ubegrenset antall applikasjonsområder kan legges til i arbeidsområdet. Angi
applikasjonsområder og juster formen på dem, velg et stoff og klipp ut hull i
applikasjonsområdet.

Kategorien Decoration (dekorasjoner)
Sett inn én enkelt dekorasjon
Tegn en linje med dekorasjoner
Sett inn en SuperDesign-dekorasjon

Velg og tegn en dekorasjonsform
Velg én enkelt dekorasjon eller en dekorasjonslinje

Slett den valgte dekorasjonen eller linjen
Del opp en linje med
dekorasjoner

Vis egenskaper for dekorasjoner
Sett inn eller slett punkter på en linje
med dekorasjoner

Bruk kategorien Decoration (dekorasjoner) til å dekorere den valgte bakgrunnen og
broderiet med perler, paljetter, stener med lim eller nagler. Velg ønsket dekorasjon i
dialogboksen for dekorasjonsvalg, og klikk deretter for å sette inn dekorasjonene én om
gangen, eller i linjer eller former. Bruk Select Decorations (velg dekorasjoner) eller
innholdsmenyen til å justere plassering og type dekorasjoner i prosjektet.

Kategorien Modify (endre)
Veksle mellom å endre størrelse og å tilpasse

Velg en blokk med sømmer
Klipp ut, kopier eller lim inn en blokk

Mål opp en avstand

Endre størrelse på eller
roter en blokk

Vis de valgte sømmene
Sett inn fargeendringer, stopp og sømmer

Bruk kategorien Modify (endre) til å redigere og sette inn sømmer, eller til å velge en blokk
med sømmer som skal redigeres. Skjul sømmer etter farge eller ved hjelp av
tegneområdet, som du også kan bruke til å velge de ønskede sømmene. Klipp ut og
kopier blokker med sømmer eller hele broderier, og lim dem inn for å knytte dem til den
siste synlige sømmen. Sett inn nye fargeendringer, endre rekkefølgen på farger og slå
sammen fargeblokker.
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Kategorien View (vis)
Vis og juster rutenettet
Mål opp en avstand

Åpne eller lag en bakgrunn
Flytt eller roter bakgrunnen

Fjern bakgrunnen
Vis motivpanelet
Endre visningsmodus

Velg en annen ramme
Vis og ton ned bakgrunnen

Bruk kategorien View (vis) til å justere rutenettet, vise og lage klesplagg-, quilteblokk- og
stoff-bakgrunner ved hjelp av Background Wizard
(kun i PREMIER+™ 2 Embroidery
Extra), vise applikasjoner og bytte visningsmodus eller ramme.

PREMIER+™ 2 Embroidery Vilkår og konvensjoner
Ønsker du en generell oversikt over vilkår og konvensjoner, kan du se i veiledningen for
PREMIER+™ 2 Embroidery.

Pekere på skjermen
Musepekeren vises vanligvis som en pil på skjermen. Hvis den plasseres over en
tekstboks endres den til en I-stolpe og du kan skrive inn tegn, for eksempel i
dialogboksen Edit Notes (rediger notater).
Hvis du har valgt å tilpasse til rektangel
, vises tegn rektangel-pekeren
. På siden for
beskjæring av bilde i ExpressDesign Wizard blir pekeren en tohodet pil
når du flytter
beskjæringslinjen eller en firehodet pil
når du flytter beskjæringsområdet. For et
Express Embroidery blir pekeren til en pipette
for å plukke farger fra et bilde til
trådfarger eller for å velge bakgrunnsfarge. Pekeren blir også til en firehodet pil
når du
holder den over valgrammen for ett eller flere broderier, eller når du har valgt Move
Background (flytt bakgrunn)
.
Dersom du har valgt Zoom To Rectangle (zoom til rektangel)
, eller Zoom In (zoom
inn)
i en dialogboks, vises zoom inn-pekeren
. Dersom du har valgt Zoom Out
(zoom ut)
i en dialogboks, vises zoom ut-pekeren .
Pekeren for Box Select (valgramme)
, Freehand Select (frihåndsvalg)
eller Freehand
Point Select (frihåndsvalg av punkt)
vises når du har valgt den tilhørende
valgfunksjonen. Legg til elementer i et utvalg ved hjelp av legg til i utvalg-pekeren , og
fjern elementer fra et utvalg ved hjelp av fjern fra utvalg-pekeren .
Det finnes en rekke pekere som angir funksjonen i valgrammen. Rotasjonspekeren
vises når du holder musepekeren over rotasjonshåndtaket . Trådkorset
vises når du
holder musepekeren over roteringssenteret
.
Den diagonale tohodede pilen
vises når du holder musepekeren over et firkantet
hjørne-håndtak
. Den vannrette tohodede pilen
vises når du holder musepekeren
over speilvend sideveis-håndtaket . Den loddrette tohodede pilen
vises når du
holder musepekeren over speilvend i lengden-håndtaket
.
Pekeren for å sette inn fargeendring
eller sette inn sømmer
vises når du har valgt
den tilknyttede Modify-funksjonen (endre).
Målepekeren
vises når du velger Get Length-funksjonen (mål lengde) .
Pekeren blir til en applikasjonsstoff-peker
når du justerer stoffstykkene i en
applikasjon.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Komme i gang

5

2

Bakgrunner

Last inn prosjektbakgrunnene du skal bruke sammen med PREMIER+™ 2 Embroidery Extra
i Background Wizard. Bruk Background Wizard
til å forhåndsvise broderiene du har
laget, på klesplagg, interiørtekstiler, stoffer, quilteblokker eller andre bakgrunner.
Du kan også bruke Background Wizard til å lage nye bakgrunner for broderiene dine.

Snarveier
■
■

Kategorien View (vis):
Taster: Alt, V, W
Bruk Realistic 3D (realistisk 3D)
eller Life View (endeproduktsvisning)
bakgrunner i 3D uten rutenett, ramme eller valgramme.
Bakgrunner er bare tilgjengelige i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

til å vise broderier og

Vise bakgrunner
Bruk bakgrunn-glidebryteren til å vise klesplagget, quilteprosjektet eller stoffet i
bakgrunnen som On (på), Off (av) eller nedtonet.

Med Background On
(bakgrunn på)
viser du
bildet i bakgrunnen.

Klikk og dra i glidebryteren for å
tone ned fargene i bakgrunnsbildet
(her med 50 %).

Med Background Off
(bakgrunn av)
skjuler du bildet.

Bruk Move and Rotate Background (flytt og roter bakgrunn)
til å flytte klesplagget,
quilteprosjektet eller stoffet i bakgrunnen. Klikk og dra for å flytte bakgrunnen. Bruk
bakgrunn- eller stoff-håndtaket
til å rotere bakgrunnen. Høyreklikk for å sette
bakgrunnen på plass og velge bort funksjonen.
Bruk Remove Background (fjern bakgrunn)
til å fjerne klesplagget, quilteblokken eller
stoffbakgrunnen som du har satt inn bak broderiene dine.

Laste og lage bakgrunner
Det finnes tre typer bakgrunner i Background Wizard: Garment (klesplagg), Quilt Block
(quilteblokker) og Fabric (stoff ). Det er én mappe for hver type bakgrunn i spesialmappen
for bakgrunner.
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Klesplagg
Et klesplagg behandles som ett enkelt element, slik at klesplagget
vises én gang i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra-skjermbildet. Bruk
klesplagg-innstillingen for en bakgrunn som du vil vise én gang, for
eksempel en bluse, en genser, en veske eller et putevar.

Quilteblokk
En quilteblokk behandles som ett enkelt element, slik at quilteblokken
vises én gang i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra-skjermbildet. Bruk
quilteblokk-innstillingen til å forhåndsvise dekorasjonene i
quilteblokker.

Stoff
Stoffet behandles som en stoffprøve fra et stort stoffområde, slik at det
gjentas for å fylle arbeidsområdet. Bruk stoff-innstillingen for en
bakgrunn du vil gjenta flere ganger, for eksempel store
interiørprosjekter (gardiner, duker eller sengetepper).
Eksempler på bakgrunner av klesplagg, quilteblokker og stoff vises i undermappen
for bakgrunner i prøveguidene.
Eksempler på bakgrunner med hjelpelinjer for plassering av monogrammer vises i
filen PREMIER+™ 2 Monogram Template Guide.pdf i den samme undermappen.

Bakgrunner i full størrelse
Når du legger til en ny bakgrunn i kolleksjonen din, må du angi et mål slik at du kan se om
den passer til ulike broderier i full størrelse. Full størrelse er allerede angitt for klesplagg-,
quilteblokk- og stoff-bakgrunnene som følger med PREMIER+™ 2 Embroidery.

Velge en bakgrunn
Bruk siden Choose Background (velg bakgrunn) i Background Wizard til å lage inn en
eksisterende bakgrunn eller lage en ny bakgrunn.
Last inn en
eksisterende bakgrunn
Lag en ny bakgrunn
Bruk et enkelt klesplagg
Bruk en enkelt quilteblokk
Bruk en stoffbakgrunn
som gjentas for å fylle
arbeidsområdet
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Last inn en eksisterende bakgrunn
Bruk vinduet Load Background (last bakgrunn) i Background Wizard til å velge klesplagg,
quilteblokker eller bakgrunnsstoffer du har lagret tidligere.

Velg en bakgrunnsfil fra
mappen med bakgrunner

Bakgrunnen forhåndsvises

Klikk på Finish (fullfør) for
å laste inn bakgrunnen

Lage en ny bakgrunn ved hjelp av Background
Wizard
Bruk Background Wizard for å lage en ny bakgrunn basert på et bilde av klesplagget,
quilteblokken eller stoffet.

Velge bilde
Bruk siden Choose Picture (velg bilde) i Background Wizard for å velge et bilde til den nye
bakgrunnen.
Velg en bildefil på
datamaskinen
Lim inn et kopiert bilde
Importer en fil fra en skanner
eller et kamera
Last inn et bilde fra Facebook®,
Instagram®, Flickr® eller Twitter®
Bildet forhåndsvises
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Roter og beskjær bilde for klesplagg eller quilteblokk
Bruk siden Rotate and Crop Picture (roter og beskjær bilde) til å velge hvilken del av bildet
som skal brukes til bakgrunn. Du kan om nødvendig justere beskjæringslinjene for å velge
ønsket del av bildet.

Zoom inn eller ut
Endre vinkelen på bildet
Merk hele bildet
Bruk standardinnstillingene
for beskjæring

Juster beskjæringslinjene
etter ønske

■

■

■

Når bildet roteres i trinn på 90 grader, blir bildet større og hvit bakgrunn legges til.
Du kan justere det beskårne området ved å holde musepekeren over beskjæringslinjen til
det vises en tohodet pil , og deretter klikke og dra for å flytte linjen.
Du kan flytte det beskårne området ved å holde musepekeren innenfor beskjæringslinjen
til det vises en firehodet pil , og deretter klikke og dra for å flytte hele rektangelet.
Du kan tegne opp beskjæringsområdet på nytt ved å klikke og dra utenfor
beskjæringslinjen, og tegne et nytt rektangel som deretter kan justeres etter ønske.

Rotere og beskjære bilder til stoff
Bruk siden Rotate and Crop Picture (roter og beskjær bilde) til å velge hvilken del av bildet
som skal brukes til å lage bakgrunnen, og rotere bildet. Du kan om nødvendig justere
beskjæringslinjene for å velge ønsket del av bildet.

Zoom inn eller ut
Dra i beskjæringslinjene
for å merke området
Dra inni et område for å flytte det
Klikk utenfor området
for å tegne på nytt
Merk hele bildet
Endre vinkelen på bildet
Bruk standardinnstillingene
for beskjæring
Vis delelinjer for område
med flisemønster

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Bakgrunner
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Velg alternativet Show Divider (vis delelinjer) for å se hvor de fire seksjonene i bakgrunnen
er sammenføyd. Stiplede linjer viser hvor seksjonene med flisemønster skal føyes til. Dette
er nyttig når du bruker mønstret stoff, for å sørge for at mønsteret gjentas etter ønske

Angi størrelse
Bruk Set Size (angi størrelse) til å skrive inn de faktiske målene for plagget, quilteblokken
eller stoffet, slik at det vises i full størrelse når det brukes som bakgrunns- eller
applikasjonsstoff. Stoff måles på en annen måte enn klesplagg og quilteblokker.

Angi lengden på linjen
Dra i pilene for å plassere linjen

For klesplagg og quilteblokker kan lengden være fra 1 mm til 2000 mm. For stoff kan
lengden være fra 1 mm til 300 mm. Stoffbiten kan imidlertid ikke være større enn
300 mm x 300 mm, så dersom linjen ikke strekker seg over hele bildet, må den være
kortere enn 300 mm.

Angi navn for bakgrunn
Skriv inn et navn for bakgrunnen
Velg en eksisterende kategori

Lag en ny kategori

Bruk Set Background Name (angi navn for bakgrunn) for å lagre den ferdige bakgrunnen i
en kategori og gi den et navn. Kategoriene er mappenavn som vises når du blar gjennom
eksisterende bakgrunner. Klesplagg-, quilteblokk- eller stoff-kategoriene angis separat.
Klikk på Make New Category (lag ny kategori) for å gi navn til en ny kategori.
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Laste inn et klesplagg i Background Wizard
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Klikk om nødvendig på File, New
Window (fil, nytt vindu), og klikk
deretter på kategorien View (vis).
Klikk på Change Hoop (bytt
ramme)
, og velg 260 mm x
200 mm – Universal Large Hoop 3 i
dialogboksen for rammevalg.
Angi Orientation (retningen) som
Natural (vanlig) og klikk på OK.
Klikk på bakgrunnsveiviseren
.
Siden for valg av bakgrunn i
bakgrunnsveiviseren vises.
Kontroller at innstillingen for
bakgrunn er Load Previously Saved
(last tidligere lagret) og for type er
Garment (klesplagg).
Klikk på Next (neste). Siden for å laste inn bakgrunn
i bakgrunnsveiviseren vises.
Klikk på Load Background (last inn bakgrunn)
.
I dialogboksen for bildevisning blar du til mappen
Garments\Ladies\T-Shirts Round Neck\Medium for
å vise alle klesplaggene i den mappen.
I enkelte visninger, dersom du holder musepekeren
over et miniatyrbilde uten å klikke på det, vises navnet
på klesplagget. Klesplagget har fått navnet ”T-Shirt 1
Med Green_Lt”
Klikk på den lysegrønne t-skjorten for å fremheve
den.
Klikk på OK for å laste inn t-skjorten på siden Load
Background (last bakgrunn) i veiviseren.
Klikk på Finish (Fullfør) for å vise t-skjorten i arbeidsområdet.
Klikk på sett inn-ikonet
på verktøylinjen for hurtigtilgang.
Bla til mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
Bla ned til broderiet ”Sunshine Applique Large with Lettering” (solapplikasjon, stor, med bokstaver).
Klikk for å fremheve broderiet, og klikk deretter på Open (åpne) for å laste det inn i arbeidsområdet på
t-skjorten.
Klikk på Move and Rotate Background (flytt
og roter bakgrunn)
.
Klikk og dra i bakgrunnen slik at broderiet
er plassert øverst på t-skjorten.
Klikk på Realistic 3D (realistisk 3D)
for å
vise broderiet på t-skjorten.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Bakgrunner
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Applikasjoner
Vise og justere stoffstykker i applikasjonen
Finne applikasjonsområder i et broder

Klippe hull i applikasjonen
Angi konturen rundt et
applikasjonsområde

Prøv ut et stoff for
applikasjonen
Slette et stoffstykke
i applikasjonen
Sett inn og slett punkter i konturen rundt et
applikasjonsområde
Velge et applikasjonsområde eller flytte til et annet område

Bruk applikasjonsfunksjonene til å vise og justere applikasjonsstykker. Applikasjonsstoffet
vises under broderiet, slik det vil se ut når du er ferdig å brodere. Et ubegrenset antall
applikasjonsområder kan legges til i arbeidsområdet.
Kategorien Appliqué (applikasjoner) er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Applikasjonsfunksjonene viser hvordan et stoff blir plassert. De endrer ikke sømmene. Bruk ExpressDesign
Wizard eller PREMIER+™ 2 Create når du skal lage nye applikasjonsmotiver eller legge til en bord. Bruk
kategorien Modify (endre) eller PREMIER+™ 2 Modify hvis du vil sette inn flere sømmer og
stoppkommandoer i et broderi. Når du kan sette inn applikasjonsstoffer med en nøyaktig kommando, blir
det gjerne enklere å navigere gjennom motivet i PREMIER+™ 2 Modify.

PREMIER+™ 2 Embroidery inkluderer mange skrifttyper, SuperDesign og rammer med
applikasjonsstoff, sømmer og stoppkommandoer. Stoffet og enkelte sømtyper kan
justeres fra innholdsmenyen. Hvis du vil endre stillingen på stoffmønsteret, lage hull eller
endre konturen, må du lagre broderiet som sømmer før du bruker funksjonene i
kategorien Appliqué (applikasjoner).
Alle bakgrunnsstoffer kan brukes som applikasjoner, og et hvilket som helst antall ulike applikasjonsstoffer
kan brukes etter ønske. Kontroller at du har valgt riktig motiv før du legger til applikasjonen. Bruk Tabtasten til å gå gjennom broderiene.

Stoffstykke i applikasjon
Bruk disse funksjonene til å legge til applikasjonsstoff i et eksisterende motiv med
applikasjonsområder, og til å justere applikasjonsområdene i et motiv.

Bytte ut stoffet i et applikasjonsbroderi
1
2
3
4
5
6
7

12

Klikk på bytt ramme-ikonet
. I Universal Hoop Group angir du
rammestørrelsen 100 mm x 100 mm – Universal Square Hoop 1.
Klikk på OK.
Klikk på ny fil-ikonet
for å åpne et nytt vindu.
Klikk på sett inn-ikonet
på verktøylinjen for hurtigtilgang.
I mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch laster
du broderiet ”Night Time_applique”.
Klikk på kategorien Appliqué (applikasjoner).
Klikk på Next Piece (neste stykke)
. Punktene i
applikasjonsområdet for månen utheves.
Alle applikasjonsfunksjonene er nå tilgjengelig.
Klikk og dra i det firkantede stoff-håndtaket med sikksakk-kant
.
Stoffet til månen flyttes.
Bruk stoff-håndtaket til å flytte kildepunktet (midtpunktet i motivet) på et stoff med flisemønster.
Dette håndtaket
er bare tilgjengelig for flisemønstret stoff; du kan ikke rotere hurtige applikasjoner
eller bilder.
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Applikasjoner
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Klikk og dra i det runde håndtaket. Stoffet til månen roteres.
Stoffet roterer rundt stoff-håndtaket (kildepunktet på flisemønsteret i stoffet).
Klikk på Select Fabric (velg stoff )
eller velg det fra innholdsmenyen. Dialogboksen for
applikasjonsvalg åpnes.
Hvis du vil bytte ut stoffet, klikker du på Fabric (stoff ) under Appliqué Type (applikasjonstype).
Deretter klikker du på Load Previously Saved Fabric (last inn tidligere lagret stoff )
og velger et
annet stoff.
Klikk på OK for å lukke dialogboksen for applikasjonsvalg.
Hvis det benyttes mer enn ett applikasjonsstoff i motivet, klikker du på Next Piece (neste stykke)
vise det andre stoffet.

for å

Applikasjonskontur
Bruk funksjonene for applikasjonskontur
til å tegne eller plassere punkter for å angi
linjen i en form og lage en applikasjonskontur. Velg fargekommandoen eller
stoppkommandoen du vil sy applikasjonsstykket fra, og tegn deretter konturen. Bruk
Freehand Tablet Appliqué Outline (applikasjonskontur med frihåndsblokk)
til å tegne
linjen i en form og lage en applikasjonskontur. Bruk Freehand Point Appliqué Outline
(applikasjonskontur med frihåndspunkt)
til å plassere punkter for å angi linjen i en
form og lage en applikasjonskontur.

Applikasjonshull
Bruk funksjonene for applikasjonshull
til å tegne eller plassere punkter for å angi linjen
i en form og lage et hull i det valgte applikasjonsområdet. Velg ønsket applikasjonsstykke
slik at punktene vises, og tegn deretter hullet. Bruk Freehand Tablet Appliqué Hole
(frihånds applikasjonshull, blokk)
til å tegne en linje i en hvilken som helst form og lage
et hull i det valgte applikasjonsområdet. Bruk funksjonen for applikasjonshull med
frihåndsvalg av punkt
til å sette inn punkter som skal angi en linje i en form og lage et
hull i det valgte applikasjonsområdet.

Ekspressapplikasjon
Bruk Express Appliqué (ekspressapplikasjon)
til å finne applikasjonssømmer
automatisk i et eksisterende broderi, og bruke dem på et applikasjonsstoff.
Du kan finne flere applikasjonsområder i det samme motivet. Hvis du vil legge til applikasjoner i en del av
et prosjekt, velger du ønsket broderi før du bruker Express Appliqué.

Velge stykke
Bruk Select Piece (velg stykke)
for å velge et applikasjonsstykke som du vil endre form
og forhåndsvisning eller justere stoffet for. Klikk på Select Piece (velg stykke) , og klikk
deretter på det ønskede applikasjonsstykket.
Bruk Next Piece (neste stykke)
og Previous Piece (forrige stykke)
til å velge det
neste eller det forrige applikasjonsstykket i broderrekkefølgen.
Med neste stykke- og forrige stykke-ikonene kan du velge et applikasjonsstykke selv om dette ikke er merket.

Bruk Insert Points (sett inn punkter)
til å legge til nye punkter i det valgte
applikasjonsstykket, og Delete Points (slett punkter)
til å slette punkter fra det valgte
applikasjonsstykket. Bruk Delete Piece (slett stykke)
til å slette det valgte
applikasjonsstykket og konturen rundt det.

Velge applikasjonsstykker
1
2
3

Klikk på bytt ramme-ikonet
. I Universal Hoop Group angir du rammestørrelsen 100 mm x 100 mm
– Universal Square Hoop 1. Klikk på OK.
Klikk på ny fil-ikonet
for å åpne et nytt vindu.
Klikk på Insert (sett inn)
på verktøylinjen for hurtigtilgang, og last broderiet ”Blocks_fixed” i
mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Applikasjoner
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4
5
6
7
8
9
10

Klikk på kategorien Appliqué (applikasjoner).
Legg merke til at velg stykke-ikonet
er tilgjengelig. Dette angir at det er
minst ett applikasjonsstykke i broderiet.
Klikk på Select Piece (velg stykke)
, og klikk deretter på A-blokken.
Punktene som danner konturen rundt applikasjonen, vises.
Klikk og dra i ett av punktene for å endre formen på applikasjonen.
Merk at du kan endre formen på applikasjonsområdet, men dette påvirker
ikke satengsømborden.
Klikk på angre-ikonet
for å gå tilbake til den opprinnelige formen.
Du kan også bruke stoff-håndtaket
til å endre stoffets plassering og
retning.
Klikk på Next Piece (neste stykke)
. Blokken med bokstaven C er nå valgt.
Klikk på Previous Piece (forrige stykke)
to ganger. Først velges bokstaven A og deretter B.
Klikk på Delete Piece (slett stykke)
. Applikasjonsstoffet for B-blokken fjernes, mens borden rundt
står igjen.

Velge stoff
Bruk velg stoff-ikonet
til å prøve ut et stoff for det valgte applikasjonsstykket i
dialogboksen for applikasjonsvalg. Velg ønsket applikasjonsstykke, og klikk deretter på
velg stoff- ikonet
for å åpne dialogboksen for applikasjonsvalg.

Applikasjonsvalg
Bruk dialogboksen for applikasjonsvalg til å bytte ut og legge til applikasjonstoffer.
Du kan endre retningen på mønsteret bare for applikasjonsstykker for lagrede broderier. Hvis du vil endre
retningen på mønsteret i applikasjonsstoffet i bokstaver, SuperDesign og rammer, må du lagre dem som
broderier. Bruk innholdsmenyen når du bare skal bytte ut stoffet eller endre retningen, eller når du skal
endre randen rundt applikasjonsstykket.

Bruk dialogboksen for applikasjonsvalg når du skal velge et stoff eller et bilde som skal
brukes i applikasjonen. Klikk på OK for å bruke det valgte applikasjonsstoffet.
Forhåndsvis applikasjonsstoffet
Velg en hurtigfarge og struktur
Velg en applikasjonstype

Velg et av stoffene på maskinen
eller legg til et nytt
Skriv ut et ark
med applikasjonsstoffet
Last inn et enkeltstående bilde
til en trykt applikasjon
Angi den ytterkanten
for borden i applikasjonen
Tilpass det utklipte stoffstykket
til konturen
Bruk et nylig brukt stoff på nytt

Applikasjonstype
■
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Velg en applikasjonstype (eller velg en av prøvene du nylig har brukt). Velg blant:
Hurtig: Velg en farge og en struktur for stoffet. I PREMIER+™ 2 QuickFont Wizard er bare
alternativene for hurtigapplikasjoner tilgjengelige.
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Applikasjoner

■

■

■

Stoff: Velg et bakgrunnsstoff, eller legg til et nytt bakgrunnsstoff fra et bilde. Angi vinkelen
for stoffet.
Bilde: Lag en enkeltstående applikasjon som ikke overlapper, basert på et bilde. Bruk for
eksempel et fotografi for å lage et minneprosjekt med en trykt applikasjon.
Utklipp: Lag en plasseringssøm for en applikasjon som en veiledning til hvor du skal
klippe i stoffet for å laget et hull, for eksempel til en omvendt applikasjon.

Visningsprogram for bakgrunnsbilder
Bruk bildevisningsprogrammet til å velge et stoff blant stoffene på maskinen eller fra
My Fabrics.
Velg en stoffmappe
Bla for å vise flere mapper
Klikk for å velge et stoff
Bla for å vise flere stoffer
Last inn det valgte stoffet
Endre ikonstørrelsen

Eksportere applikasjoner
Velg Export Appliqué Pieces (eksporter applikasjonsstykker)
eller skrive ut applikasjonskonturer.

på fil-menyen for å lagre

Eksporter en SVG-, DXF- eller FCM-fil
for å bruke den i en stoffskjærer
Bruk 2 eller 4 hullsømnåler
Legg til faste punkter for å gjøre stoffet stabilt
Eksporter en .vp3- eller .vp4-sømfil
Skriv ut som en konturmal for utskjæring

Skriv ut på stoffark for utskrift eller et
overføringspapir som kan strykes på
Lagre som et PNG-stoffbilde og lag ditt eget oppsett

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Applikasjoner
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Dekorasjoner

Dekorer den valgte bakgrunnen og broderiet med perler, paljetter, stener med lim eller
nagler. Velg ønsket dekorasjon i dialogboksen for dekorasjonsvalg, og klikk deretter for å
sette inn dekorasjonene én om gangen, eller i linjer eller former. Bruk Select Decorations
(velg dekorasjoner) eller innholdsmenyen til å justere plassering og type dekorasjoner i
prosjektet.

Dekorasjon
Sett inn én enkelt dekorasjon
Tegn en linje med dekorasjoner
Sett inn en SuperDesign-dekorasjon

Velg og tegn en dekorasjonsform
Velg én enkelt dekorasjon eller en dekorasjonslinje

Slett den valgte dekorasjonen eller linjen
Del opp en linje med
dekorasjoner

Vis egenskaper for dekorasjoner
Sett inn eller slett punkter på en linje
med dekorasjoner

Plassering i midten eller på linjen
Plasseringssømmer i midten eller på linjen lages automatisk for dekorasjoner i samsvar
med alternativene som er angitt i PREMIER+™ 2 Configure, som kan bli endret når du
eksporterer broderiet. Alternativt kan du bruke File (fil), Export Decoration Template
(eksporter dekorasjonsmal) til å lage en mal for overføring av stener (strass-mal) for
automatiske kniver som kan presse stener med lim og nagler direkte på syprosjektet.

Eksport dekorasjonsmalen som en SVG-, DXFeller FCM-bildefil
Velg måleenhet for dekorasjonsmalen
Lag egne maler for ulike dekorasjonstyper

Legg til sømmer for å justere malen etter broderiet

Midtstilte plasseringssømmer anbefales når de fleste dekorasjonene er enkeltstående og
symmetriske. Plasseringssømmer på linje anbefales når de fleste dekorasjonene er
enkeltstående og asymmetriske (for eksempel sylinderformede glassperler) eller linjer
med perler eller paljetter som står tett sammen.
Dekorasjoner plasseres øverst på bakgrunnen, applikasjonen og broderiet.
Kategorien Decoration (dekorasjoner) er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
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Legge til dekorasjoner
Legg til perler, paljetter, krystaller eller nagler i prosjektet som enkeltstående dekorasjoner
ved hjelp av Place Individual (sett inn enkeltstående)
, eller som linjer med
dekorasjoner ved hjelp av Draw Line (tegn linje)
eller Draw Shape (tegn form) . Sett
inn et spesial-SuperDesign med dekorasjoner ved hjelp av Decoration SuperDesign
(SuperDesign-dekorasjon)
.
Dekorasjoner legges til som et delmotiv i en dekorasjon eller i et eksisterende delmotiv i
en dekorasjon hvis dette er valgt.
Bruk Select Decoration (velg dekorasjon)
gjøre endringer i linjen med dekorasjoner.

og Properties (egenskaper)

eller innholdsmenyen for å

Sett inn enkeltstående perler i et broderi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Last inn ønsket bakgrunn og broderier.
Plasser broderiene etter ønske.
Klikk på sett inn enkeltstående-ikonet
. Dialogboksen for dekorasjonsvalg vises.
Klikk for å velge ønsket type og materiale for perlen.
Klikk på rullegardinmenyen for farge og bruk dialogboksen Colors (farger) til å velge en farge, eller
velg en farge i Quick Colors (hurtigfarger).
Velg ønsket perlestørrelse under Size (størrelse).
Bruk Angle (vinkel) til å velge rotasjonsvinkelen for perlen.
Klikk på OK for å lukke dialogboksen for dekorasjonsvalg.
Markøren endres til Insert cursor (sett inn markør)
for å vise at du kan sette inn perler.
Klikk i arbeidsområdet for å sette inn perlen. Hvert enkelt klikk setter inn én perle.
Du kan ikke klikke og dra når du setter inn perler. Klikk på angre-ikonet for å fjerne den siste perlen.
Når du har satt inn alle perlene der du vil ha dem, høyreklikker du og velger Finish placing individual
(fullfør sett inn enkeltstående) fra innholdsmenyen for å avslutte.
Gjenta prosessen for å sette inn flere perler etter ønske.
Bruk File (fil), Export Decoration Template (eksporter dekorasjonsmal)
til å lage en mal for
overføring av stener (eller en strass-mal) for å presse stener med lim og nagler direkte på syprosjektet.

Tegn linje
Bruk Draw Line (tegn linje)
til å sette inn linjer med dekorasjoner i prosjektet. Velg en
perle, paljett, krystall eller nagle i ønsket materiale, størrelse og farge i dialogboksen for
dekorasjonsvalg, og trekk deretter opp linjen.
Velg rotasjonsvinkelen, og velg om linjen med dekorasjoner skal følge den opptrukne linjen (Follow Line
(følg linje)), eller om de skal bruke vinkelen som er angitt under rotering (Stepped (trinnvis)).

Trykk på Freehand Tablet Line (linje med frihåndsblokk)
for å klikke og dra og trekke opp
en linje med dekorasjoner. Trykk på Freehand Point Line (linje med frihåndspunkter)
for å
sette inn punkter og trekke opp en linje med dekorasjoner.

Tegn form
Bruk Draw Shape (tegn form)
til å tegne en linje med
dekorasjoner på prosjektet. Bruk formen som er valgt i galleriet
over forhåndsinnstilte former.
Når den er satt inn, behandles en form med dekorasjoner på samme måte
som en linje med dekorasjoner.

Klikk på rullegardinpilen til høyre for galleriet over former, og
bla for å velge den ønskede formen i listen. Klikk på Draw
Shape (tegn form) , og velg en type dekorasjon i
dialogboksen for dekorasjonsvalg.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Dekorasjoner
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Formen vises som en rød- og cyanfarget linje, med
håndtak som du kan bruke til å endre størrelse,
speilvende og rotere formen. Klikk og dra inni formen
for å flytte den.
Bruk resize-håndtakene i hjørnene av formen til å
endre størrelsen på den. Hold nede Ctrl-tasten mens
du klikker og drar for å bevare gjeldende proporsjoner
i formen.
Når formen har fått ønsket størrelse og plassering,
høyreklikker du og velger Finish placing shape (fullfør
plassering av form) fra innholdsmenyen for å lage
formen.

SuperDesign-dekorasjon
Bruk Decoration SuperDesign
(SuperDesign-dekorasjon)
til å sette
inn en SuperDesign-dekorasjon i
prosjektet du arbeider med nå. Endre
størrelsen, fargen og dekorasjonstypen
slik at den passer til syprosjektet ditt.
Klikk på ikonet for SuperDesigndekorasjon
, og bla nedover og
klikk for å utheve ønsket motiv, i
dialogboksen File Viewer (filvisning).
Klikk på Open (åpne) for å laste inn
dekorasjonen.

Redigere dekorasjoner
Bruk Select Decoration (velg dekorasjon)
for å velge enkeltstående dekorasjoner som
settes inn ved hjelp av Place Individual (sett inn enkeltstående)
, eller linjer som settes
inn ved hjelp av Draw Line (tegn linje)
eller Draw Shape (tegn form) . Du kan justere
eller slette enkeltstående dekorasjoner, og sette inn eller slette punkter langs linjene i
dekorasjoner, eller dele opp eller slette hele linjer med dekorasjoner.
Hvis du vil bytte ut dekorasjoner på en rask og enkel måte, kan du også høyreklikke på et delmotiv i en
dekorasjon og velge alle dekorasjoner av en bestemt type fra innholdsmenyen. Dialogboksen for
dekorasjonsvalg åpnes.
Bruk innholdsmenyen til å endre dekorasjoner i andre kategorier i PREMIER+™ 2 Embroidery.

Endre størrelse og form på dekorasjoner og linjer
1
2

3
4
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Klikk på Decoration SuperDesign (SuperDesign-dekorasjon)
og velg Bear Lg 1 (bjørn) i mappen
Faces (ansikter)i filvisningsprogrammet. Klikk på Open (åpne) for å laste det inn i arbeidsområdet, og
lukk deretter File Viewer.
Klikk på Select Decoration (velg dekorasjon)
, og klikk deretter på en av
perlene i bjørnens ører. Da velges én enkelt perle, ettersom perlene er satt
inn hver for seg.
Med velg dekorasjon-funksjonen kan du bytte ut enkeltstående perler og linjer
i SuperDesign-dekorasjoner eller i andre delmotiver.
Klikk på en av perlene i konturen rundt bjørnens fjes. Denne perlen er en
del av en linje med perler.
Høyreklikk, og velg Finish selection decoration (fullfør valg av dekorasjon)
fra innholdsmenyen.
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Klikk og dra i ett av de grønne hjørne-håndtakene for SuperDesign-dekorasjonen for å gjøre den
større.
Det blir større avstand mellom perlene som er satt inn én og én. Du kan om ønskelig sette inn
individuelle dekorasjoner eller justere størrelsen. Linjen som danner konturen rundt bjørnens fjes,
viser et økende antall perler etterhvert som sirkelen blir større.
Når en linje eller form forstørres, øker antall dekorasjoner. Antallet reduseres når linjen eller formen blir
mindre.

Sette inn og slette punkter og dekorasjoner
Bruk Insert Points (sett inn punkter)
for å legge til nye punktet på den valgte linjen med
dekorasjoner. Bruk Delete Points (slett punkter)
til å slette punkter fra den valgte linjen
med dekorasjoner. Bruk Delete Selection (slett utvalg)
til å slette den valgte,
enkeltstående dekorasjonen, eller linjen med dekorasjoner. Bruk Break Up Line (del opp
linje)
til å dele opp den valgte linjen med dekorasjoner i enkeltstående dekorasjoner,
som du kan redigere hver for seg.

Velge dekorasjoner
Bruk dialogboksen for dekorasjonsvalg til å velge perler og paljetter.

Forhåndsvis
dekorasjonen
Velg en farge
Velg størrelsen
på dekorasjonen
Angi vinkel for
dekorasjon
Angi mellomform og
vinkel for linjer med
dekorasjoner
Velg form og materiale for dekorasjonen

Dekorasjoner
Følgende typer dekorasjoner er tilgjengelige, i mange ulike farger, materialer og størrelser:
Form

Størrelse (i mm)

Form

Størrelse (i mm)

Rund

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

Krystall,
rektangulær

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

Oval

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

Krystall, rund

1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5,
4,0, 4,5, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0,
9,0, 10,0, 12,0

Frø

1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0

Krystall,
firkantet

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

Sylinder

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

Krystall,
trekantet

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

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

Nagle,
rombeformet

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

Paljett, kopp

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

Nagle, hjerte

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

Paljett, flat

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

Nagle,
kronblad

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

Paljett, blomst

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

Nagle,
rektangulær

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

Paljett, hjerte

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

Nagle, rund

1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5,
4,0, 4,5, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0,
9,0, 10,0, 12,0

Paljett,
snøfnugg

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

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

Paljett, 5-tagget 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
stjerne
10, 15, 20

Nagle, tåre

Paljett, 6-tagget 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
stjerne
10, 15, 20

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

Krystall, oval

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

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

I forhåndsvisningen vises dekorasjonene i to retninger, slik at du kan danne deg et nøyaktig bilde av
plasseringen.

Størrelser for dekorasjonene krystall, rund og nagle, rund
1,0, 1,5 (SS 3-4, PP 7-10), 2,0 (SS 5-6, PP 11-15), 2,5 (SS 7-9, PP 16-20), 3,0 (SS 10-12, PP 21-24), 3,5 (SS
13-14, PP 25-28), 4,0 (SS 15-17, PP 29-32), 4,5, 5,0 (SS 18-22), 6,0 (SS 23-28), 7,0 (SS 29-33), 8,0 (SS 3438), 9,0 (SS 39-42), 10,0 (SS 43-45), 12,0 (SS 46-50)
Når du kjøper runde stener, nagler eller strass-stener, kan det være at uttrykket SS (stenstørrelse) eller PP
(perleplate) blir benyttet i produsentenes størrelseangivelse.
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ExpressDesign Wizard

Bruk ExpressDesign Wizard til å lage nye broderier automatisk fra bilder. Du kan lage tre
ulike broderityper i ExpressDesign Wizard: Express Embroidery, Express Trace og Express
Border.
Express Embroidery

Express Trace

Lag et nytt broderi ved å sy
Lag et nytt broderi ved å
konvertere fargeområder i et bilde rundt konturene i et bilde.
til fyll- og satengsømområder,
og sy en kontur med forsting
eller satengsøm.

Express Border

Lag et nytt broderi eller
applikasjonsmotiv ved å lage
border rundt former i et bilde.

ExpressDesign Wizard er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Lage et ExpressDesign-broderi
1
2

3
4
5
6
7
8

Klikk på kategorien Wizards (veivisere).
Fra rullegardinlisten ExpressDesign velger du på ExpressDesign into Hoop (ExpressDesign i ramme)
eller ExpressDesign into Rectangle (ExpressDesign i rektangel)
.
ExpressDesign i ramme lager et broderi som er best mulig tilpasset den valgte rammen. ExpressDesign i
rektangel lager et broderi som er best mulig tilpasset det rektangulære området du tegner.
På siden for Choose Design Type-veiviseren (velg motivtype) velger du ønsket motivtype av: Express
Embroidery, Express Trace eller Express Border, og klikk deretter på Next (neste).
Velg et bilde på siden for bildevalg.
Gå gjennom resten av ExpressDesign Wizard.
Når du er ferdig, plasseres det nye broderiet i midten av rammen eller der du tegnet rektangelet, og
tilpasser det proporsjonalt, avhengig av formen på bildet.
Bruk Save (lagre)
for å beholde det nye broderiet i flerdelt .vp4-format.
Bruk Export (eksporter)
for å lagre i andre formater og optimalisere for søm.

ExpressDesign i ramme og ExpressDesign i rektangel
Bruk alternativet ExpressDesign Into Hoop (ExpressDesign i ramme)
for å lage et nytt
broderi i ExpressDesign Wizard som passer perfekt i den valgte rammen og retningen.
Du kan om ønskelig klikke på Change Hoop (bytt ramme)
bruker alternativet for ExpressDesign i ramme.

og velg en annen rammestørrelse før du

Bruk alternativet ExpressDesign Into Rectangle (ExpressDesign i rektangel)
for å lage
et nytt broderi i ExpressDesign Wizard som passer perfekt i det rektangulære området du
har tegnet.
Dersom rektangelet er feil og du vil prøve på nytt, klikker du på Cancel (avbryt) når ExpressDesign Wizard
vises. Deretter klikker du på alternativet for ExpressDesign i rektangel på nytt.
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Velge og optimalisere bilder for ExpressDesign
Wizard
Dersom du ønsker å endre et bilde før du bruker det i ExpressDesign Wizard, må du bruke
et bilderedigeringsprogram. Hvis du har PREMIER+™ 2 PhotoStitch, bruker du det til å
justere bildet og lagre det med et nytt navn, og deretter bruker du det nye bildet i
ExpressDesign Wizard.
Det anbefales at du beholder originalbildet i tilfelle du ønsker å justere det på nytt med andre alternativer.

Generelt
ExpressDesign Wizard fungerer best når du bruker den med bilder som har tydelige
fargeområder og konturer.
Det kan være du ønsker å rense et bilde før du bruker det i ExpressDesign Wizard, ved å
slette elementer som ikke er tilgjengelige. Enkelte bilder har sporadiske eller uregelmessige
linjer og former som ikke er en del av hovedbildet. For eksempel linjer som fremhever noe
eller antyder bevegelse, tale- eller tankebobler, dekorative symboler, uønsket tekst,
datomarkører.

Bildets proporsjoner
Hvis du skal fylle rammen eller rektangelet, bør proporsjonene i bildet være like
proporsjonene i rammen eller i rektangelet du tegner. Siden Rotate and Crop Picture (roter
og beskjær bilde) i ExpressDesign Wizard kan brukes til å beskjære bildet til proporsjonene
du ønsker.

Rense et bilde
Enkelte bilder kan ha tilfeldige merker, flekker eller overflødige detaljer. Du kan om
ønskelig bruke et bilderedigeringsprogram til å rense bildet før du importerer det.
Konturen i et bilde kan for eksempel være taggete på den ene siden. Du oppnår vanligvis
bedre resultater hvis du jevner ut denne konturen, særlig i Express Trace og Express
Border.

Før rensing: Linjen har tagger som gir skygger
og det er støvmerker fra skanningen.

Etter rensing: Linjen er jevn og støvmerkene
er fjernet.

Forbedre detaljer
Hvilken betydning detaljene i et bilde har, er avhengig av hvor stort bildet er etter at du
har beskåret det. Små detaljer er derfor viktigere i et lite bilde. Små detaljer blir også
forstørret dersom du øker størrelsen på broderiet, derfor kan det dukke opp flere detaljer
dersom du ganske enkelt lager et større broderi med det samme bildet.
Svært små detaljer i et bilde kan likevel av og til bli oversett, fordi de ikke er fremtredende
nok til å bli til et område eller en kontur i broderiet. Hvis du vil forbedre detaljene i bildet,
velger du Picture Options (alternativer for bilde) i ExpressDesign Wizard, kontrollerer at du
har merket av for Expand Pixel-Thin Lines (utvid pikseltynne linjer) og stiller Area
Sensitivity (områdefølsomhet) på High (høy). Hvis dette ikke fungerer, kan du forstørre
detaljene i bilderedigeringsprogrammet, og i konturen kan du føye sammen små detaljer
slik at de danner en enkelt kontur.
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Tykke linjer i et bilde kan bli til en satengsømbord, selv om du ønsker en vanlig kontur for
å skape en større detaljeffekt. Du kan minske tykke konturer automatisk ved å velge
Reduce Thick Lines (reduser tykke linjer) under Picture Options (alternativer for bilde).

Bilder for Express Embroidery
Mange typer bilder kan brukes til å lage et Express Embroidery. Det viktigste er imidlertid
å bruke bilder med tydelig avgrensede fargeområder og/eller tydelige konturer. Bilder
med komplekse fargeområder, for eksempel fotografier eller skannede bilder som ikke er
renset, kan brukes til å lage et Express Embroidery, men resultatet blir kanskje ikke det
beste med mindre du bruker litt tid på å modifisere originalbildet.

Sammenføyde konturer
Når du redigerer eller lager et bilde, må du finne ut hvordan konturene henger sammen
med hverandre, og se om det finnes lite fremtredende steder hvor konturene kan føyes
sammen. Når konturene henger mer sammen, blir det færre flyttesting i det ferdige
broderiet, og utsyingen blir mer effektiv. I mindre broderier vil sammenføyninger mellom
konturer være mindre synlige, og vil også forhindre at det dannes små seksjoner med
sting som ikke er godt nok festet.

Stiplede bilder
Stiplede bilder egner seg ikke når du skal lage et Express Embroidery. Årsaken er at
fargeområdene ligner på ensfargede områder med prikker av to eller flere farger i stiplet
mønster.
Stiplede bilder kan brukes til Express Trace eller Express Border hvis de har heltrukne
konturer eller områder som kan trekkes ut ved hjelp av Monochrome Threshold (start
ensfarget).

Velge motivtype
Konverter fargeområder
til satengsøm og fyll
Tegn konturer rundt bilder
Lag border eller applikasjoner
rundt former i et bilde
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Velge bilde
Velg en bildefil på
datamaskinen
Lim inn et kopiert bilde
Importer en fil fra en
skanner eller et kamera
Last inn et bilde fra Facebook®,
Instagram®, Flickr® eller Twitter®
Bildet forhåndsvises

Bruk siden Choose Picture (velg bilde) til å velge bildet du vil konvertere til et motiv.
Velg et bilde fra utklippene, eller ett du tidligere har skannet eller opprettet i et
bilderedigeringsprogram. Du kan også lime inn et bilde du har tatt selv eller ett fra
sosiale medier.
Du kan laste inn filer i følgende formater: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIFkompatibel (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable Network Graphics (.png), Tagged
Image File Format ikke komprimert (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf ), Windows
Enhanced Meta File (.emf ) og Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra inneholder også flere utklipp, som du kan bruke i
ExpressDesign Wizard. Disse utklippene installeres i
Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics2.

Rotere og beskjære bilder
Zoome inn eller ut
Endre vinkelen på bildet
Merk hele bildet
Bruk standardinnstillingene
for beskjæring

Juster beskjæringslinjene
etter ønske

Roter bildet i en hvilken som helst retning fra 0 til 359 grader, etter behov. Dette er for
eksempel nyttig når du skal strekke ut skannede bilder.
Når bildet roteres i trinn på 90 grader, blir bildet større og den registrerte bakgrunnsfargen
legges til. Hvis det ikke er noen fremtredende bakgrunnsfarge, er det hvit som blir brukt.
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Bruk roteringsfunksjonen til å velge hvilken del av bildet som skal brukes til å lage motivet.
Bildet beskjæres automatisk for å fjerne overflødig bakgrunnsfarge. Du kan om nødvendig
justere beskjæringslinjene for å velge ønsket del av bildet.
Av og til vises ikke det automatiske beskjæringsområdet når du skal fjerne så mye bakgrunnsfarge som
mulig. Det kan skje når bakgrunnsfargen ser ut til å være ensfarget, for eksempel hvit, men faktisk har små
variasjoner som du ikke ser med det samme. Dette skjer for eksempel ofte med det JPEG-JFIF-kompatible
bildeformatet (*.jpg, .jif, .jpeg).

Søke etter og utvide konturer

Finn konturen i bildet

Øk linjetykkelsen
Forhåndsvis endringene

Siden Outline Finder and Expander (finn og utvid konturer) i ExpressDesign Wizard vises
bare når du lager et Express Trace-motiv. Dersom bildet består hovedsakelig av
ensfargede områder, kan du bruke denne siden til å lage konturer som egner seg for å
tegnes over.

Find Outlines (finn konturer)
Velg dette alternativet for å finne konturene i bildet og vise dem i
forhåndsvisningsområdet.
Finn konturer-funksjonen ser etter fremtredende linjer mellom fargeområdene i bildet. Bilder med gradvise
fargeendringer, for eksempel fotografier eller tidligere skannede bilder som er lagret i JPEG-format, har
kanskje ikke fremtredende grenser mellom fargene som kan registreres av finn konturer-funksjonen.

Expand (utvid)
Dette alternativet er tilgjengelig bare når du har valgt Find Outlines (finn konturer). Bruk
dette alternativet til å øke tykkelsen på konturene du har funnet, ved å legge til opptil
5 piksler på hver side av linjene. Standardverdien er 1. Linjene tegnes ned langs midten av
Express Trace, så når du stiller Expand (utvid) på minst 1, kan buene tegnes jevnere og mer
sammenhengende.
Du kan om ønskelig bruke høyere verdier for utvidelse for å slå sammen konturer når
parallelle konturer er plassert nært hverandre. Du kan eventuelt bli kvitt uønskede linjer
også ved å bruke Monochrome Threshold (start ensfarget) på neste side.
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Starte ensfarget
Forhåndsvis ensfarget versjon

Originalbilde

Juster fargefølsomheten

Siden Monochrome Threshold (start ensfarget) i ExpressDesign Wizard vises når du lager
et Express Trace- eller et Express Border-motiv.
Denne funksjonen gjør at alle nyansene eller fargene i bildet blir enten svarte eller hvite.
Den virker på hele bildet. Med Monochrome Threshold (start ensfarget) kan du lage
avgrensede områder som egner seg når du skal lage de ferdige motivene.
Innvendige detaljer i lukkede former i bildet, opprettholdes ikke når du lager en Express Border.

Alternativer for Express Embroidery
Velge trådfarger
Zoom inn eller ut
Gå tilbake til den
opprinnelige fargelisten
Angi antall farger
Velg en trådtype
Velg en tråd

Fjern bakgrunnsfargen
Flytt farger oppover
og nedover i listen
Bytte trådfarge
Slett en farge
Slett alle farger
Velg en farge fra bildet
Velg en bakgrunnsfarge fra bildet
Forbedre detaljer i bildet

Siden Choose Thread Colors (velg trådfarger) i ExpressDesign Wizard vises bare når du
lager et Express Embroidery. Bruk denne siden til å matche trådfarger til farger i bildet, til å
angi antall farger og til å velge fargerekkefølgen. Velg om du vil beholde bakgrunnen eller
ikke, og velg om ønskelig en annen bakgrunnsfarge. Du kan også velge om du vil utvide
tynne linjer eller ikke, og angi følsomheten for små områder i bildet.
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Maksimalt antall farger er 256. For bilder med mindre enn 256 farger, er det maksimale
antallet det totale antallet farger i bildet.
Fargene som er valgt automatisk, vises i fargelisten. Fargene plukkes ut for å gjengi
originalbildet på best mulig måte med gjeldende antall farger. Hver gang antall farger
endres, oppdateres denne listen. Enkelte ganger, når fargeantallet er lavt, velges farger
som er et gjennomsnitt av to eller flere fremtredende farger i bildet. Dette kan gi bildet et
posterisert utseende i forhåndsvisningen med færre farger.
Når mer enn én farge i bildet matches med den samme trådfargen, reduseres antall farger i det ferdige
broderiet.

Bildealternativer
Svarte linjer
Svarte linjer i bildet kan håndteres på tre måter.
Velg Expand Pixel-Thin Lines (utvid pikseltynne linjer) for å gjøre
svarte linjer tykkere, for å hindre at linjene deles opp der pikslene
kobles sammen i hjørnene. Dette alternativet er valgt som
standard, for å sikre at konturene i bildet er sammenhengende.

Områdefølsomhet
Area Sensitivity (områdefølsomhet) brukes til å avgjøre hvor viktige små fargeområder i
bildet kan være. Bruk High (høy følsomhet) til å trekke ut flere detaljer fra bildet. Dette kan
være nyttig, for eksempel hvis enkelte detaljer i ansiktet ignoreres når du bruker medium
følsomhet.

Alternativer for stoff- og sømtype

Forhåndsvis broderiet
Velg en stofftype

Legg til et underlag for motivet
Lag flere satengsømeller fyllområder
Vis motivinformasjonen
Plasser på arbeidsområdet
Gjør flere endringer

Siden Fabric and Stitch Type Options (alternativer for stoff- og sømtype) i ExpressDesign
Wizard vises bare når du lager et Express Embroidery. Bruk denne siden til å velge stoffet
du skal sy motivet på samt innstillinger for fyllområder eller områder med satengsøm.

Veiledning til bruk av ulike stofftyper
Velg stoffet som du skal sy motivet på. Mens du lager broderiet gjør du justeringer slik at
broderiet passer til det valgte stoffet. Dette gjelder for eksempel hvilken type underlag
som velges for hvert enkelt område med satengsøm eller fyll.
Velg Design Underlay (underlag for motivet) til å sy sømmer under hele broderiet, i tillegg
til automatisk underlag i ulike områder.
Når Design Underlay (underlag for motivet) er slått av, er det enklere å konvertere områder til spesialfyll
med færre sømmer i PREMIER+™ 2 Modify eller PREMIER+™ 2 Create .
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Alternativer for Express Trace
Forhåndsvis broderiet

Velg en sømlinjetype
Angi egenskapene for linjen
Velg trådfargen
Forbedre detaljer i bildet
Vis motivinformasjonen
Plasser på arbeidsområdet
Gjør flere endringer

Siden Express Trace Options (alternativer for Express Trace) i ExpressDesign Wizard vises
bare når du lager et Express Trace-motiv. Velg om du skal sy over linjene i bildet med en
kombinasjon av dobbel søm og forsting, en kombinasjon av trippelsøm og forsting eller
en satengsøm. Velg også trådfargen.

Alternativer for Express Border

Velg en sømtype
for borden
Angi egenskapene for borden
Legg til en applikasjon i motivet
Velg trådfargen
Forbedre detaljer i bildet
Vis motivinformasjonen
Plasser på arbeidsområdet
Gjør flere endringer

Siden Express Border Options (alternativer for Express Border) i ExpressDesign Wizard
vises bare når du lager et Express Border-motiv. Bruk Border Options (alternativer for
border) til å velge hvilken type sting du vil bruke i bordene, og til å velge trådfarge.
Velg hvilken type bord du vil lage rundt områdene i bildet, blant følgende alternativer:
Satin Line (satengsøm) , Running Stitch (forsting) , Double Stitch (dobbeltsøm)
,
Triple Stitch (trippelsøm) , Motif Line (motivmønsterlinje)
.

Applikasjoner
■
■

Velg Appliqué (applikasjon)
for å bruke applikasjoner innenfor bordene rundt motivet.
Klikk på Select Fabric (velg stoff ) for å velge et annet applikasjonsstoff.
Klikk på Appliqué Options (applikasjonsalternativer) til å velge applikasjonstype.
Når Appliqué (applikasjon) er valgt, viser forhåndsvisningen hvor applikasjonsstoffet skal plasseres.
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Applikasjonsalternativer
Bruk dialogboksen for applikasjonsvalg til å velge en
applikasjonsmetode for å plassere applikasjonen, og
angi bredden på randen rundt applikasjonsstykket.
Når du lager en applikasjon fra en bord-form, legges
det til flere sømmer i begynnelsen av broderiet for å
plassere applikasjonsstoffet. Bruk disse alternativene
til å angi hvordan sømmene skal legges til.

Bruke Express Embroidery,
Trace og Border
Lage et broderi med en glad sol
1
2

3
4

5

6
7
8
9
10

Klikk om nødvendig på File, New Window (fil, nytt vindu).
Klikk på Change Hoop (bytt ramme)
på verktøylinjen for hurtigtilgang, og
angi deretter rammestørrelsen
100 mm x 100 mm – Universal Square
Hoop 1. Klikk på OK.
Klikk på kategorien Wizards (veivisere).
Klikk på rullegardinpilen under
ExpressDesign Wizard-konet
, og
klikk deretter på ExpressDesign into
Hoop (ExpressDesign i ramme)
.
Siden for valg av motivtype i
ExpressDesign Wizard vises.
La det være merket av for Create
Express Embroidery (lag
ekspressbroderi) og klikk på Next
(neste). Siden for valg av bilde i
ExpressDesign Wizard vises.
Klikk på Load a Picture (last et bilde).
Da vises bildevisningsprogrammet.
Bla til mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
Klikk på ”Happy Sun.png”, og klikk deretter på OK.
Bildet lastes inn på siden for bildevalg, og navnet på bildet vises under forhåndsvisningsområdet.
Klikk på Neste for å åpne siden hvor du kan rotere og beskjære bildet. Du behøver ikke å rotere eller
justere beskjæringslinjene. Klikk på Next (neste) for å åpne siden for valg av trådfarger.
Syv farger er valgt automatisk for dette bildet. For dette bildet anbefales det at du bruker alle syv av
de syv registrerte fargene, ytterligere justering er derfor ikke nødvendig.
For andre bilder kan det være du vil øke eller redusere antall valgte farger. Klikk på pil opp og pil ned ved
siden av antallet, eller klikk i feltet og skriv inn ønsket antall.
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Dersom fargene i fargelisten ikke er stilt på
Robison-Anton Rayon 40, klikker du på
rulllegardinpilen i enden av feltet Change
All To (endre alle til) og velger RobisonAnton Rayon 40.
Pass på at det er merket av for
Automatically Remove Background Color
(fjern bakgrunnsfarge automatisk) for å
fjerne den hvite bakgrunnen.
I Background Color (bakgrunnsfarge) viser
den store hvite firkanten at hvit er den
registrerte bakgrunnsfargen. Når du har valgt
å fjerne bakgrunnsfargen automatisk,
erstattes bakgrunnsfargen av et rutemønster
i forhåndsvisningen av trådfarge. Her kan du
se hvor det ikke vil være noen sømmer.
Klikk på knappen Picture Options (alternativer for bilde).
I dialogboksen for bildealternativer kontrollerer du at Expand Pixel-Thin Lines (utvid pikseltynne
linjer) er valgt i Black Lines (svarte linjer).
Pass på at Area Sensitivity
(områdefølsomhet) er satt til Medium.
Klikk på OK.
Klikk på Next (neste). Siden for stoff- og
sømalternativer vises.
La ”ikke-elastisk” være angitt under stoff.
Velg Design Underlay (underlag for motiv).
Pass på at Design Underlay (underlag for
motiv) er valgt bort (merke er fjernet) hvis du
planlegger å endre sømtyper etter oppretting.
Flytt glidebryteren for foretrukken sømtype
til 4. Da benyttes fyll i solens ansikt og
satengsøm i solens stråler.
Klikk på Refresh Preview (oppdater
forhåndsvisning). Broderiet som vises i forhåndsvisningsområdet oppdateres.
Klikk på Finish (fullfør). ”Happy Sun”-broderiet vises på arbeidsområdet.

Lage Express Trace-broderi med en glad sol
1
2
3

4
5
6
7
8
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Klikk om nødvendig på File, New Window (fil, nytt vindu), og klikk deretter på kategorien Wizards
(veivisere).
Klikk på rullegardinpilen under ExpressDesign Wizard-konet
, og klikk deretter på ExpressDesign
into Rectangle (ExpressDesign i rektangel)
. Pekeren endres til tegn rektangel-pekeren
.
Begynn i hjørnet av en rute i rutenettet, og
klikk og dra for å tegne en rute som er syv
ganger syv ruter.
Hvis rektangelet er feil, klikker du på Cancel
(avbryt) når siden for valg av motivtype vises,
og går tilbake til trinn 2.
Når du slipper museknappen, vises siden
Choose Design Type (velg motivtype) i
ExpressDesign Wizard.
Velg alternativet Create Express Trace (lag
Express Trace).
Klikk på Next (neste) for å åpne siden for
bildevisning.
Klikk på Load a Picture (last et bilde)
.
Da vises bildevisningsprogrammet.
Bla til mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
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Klikk på ”Happy Sun.png”, og klikk deretter på OK. Bildet lastes inn på siden for valg av bilde.
Klikk på Neste for å åpne siden hvor du kan rotere og beskjære bildet. Det er ikke nødvendig å rotere
eller beskjære noe, så bare klikk på Next (neste) for å åpne siden Outline Finder and Expander (søk
etter og utvid kontur).
Bildet har allerede konturer som kan brukes, så pass på at Find Outline (finn kontur) ikke er valgt (fjern
merket). Klikk på Next (neste) for å åpne siden for Monochrome Threshold (start ensfarget).
Angi Monochrome Threshold (start ensfarget) til mindre enn 75, slik at
bare konturene vises i forhåndsvisningen.
Klikk på Next (neste) for å åpne siden for Express Trace-alternativer.
Kontroller at Double Trace (dobbeltsøm) er valgt.
Dobbeltsøm følger linjer i bildet med en kombinasjon av dobbeltsøm og
forsting. Firedobbel søm lager en mer fremhevet effekt ved å bruke en
kombinasjon av trippelsøm og forsting.
Klikk på trådfarge-ikonet
og angi trådfargen til Sulky Rayon 40 1124
(Sun Yellow). Forhåndsvisningen viser den valgte trådfargen.
Når du klikker på Finish (fullfør), vises broderiet med den blide solen på
arbeidsområdet, der du tegnet rektangelet.

Lage en paraplybord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Klikk om nødvendig på File, New Window (fil, nytt vindu), og klikk deretter på Change Hoop (bytt
ramme)
på verktøylinjen for hurtigtilgang.
Angi rammestørrelsen 100 mm x 100 mm – Universal Square Hoop 1. Klikk på OK.
Klikk på kategorien Wizards (veivisere).
Klikk på rullegardinpilen under ExpressDesign Wizard-konet
, og klikk deretter på ExpressDesign
into Hoop (ExpressDesign i ramme). Siden for valg av motivtype i ExpressDesign Wizard vises.
Velg alternativet for å lage Express Border, og klikk på Next (neste). Siden for valg av bilde vises.
Klikk på Load a Picture (last et bilde).
Da vises bildevisningsprogrammet.
Bla til mappen Documents\Premier+2\Samples \Premier+Emb\Pics.
Klikk på ”Umbrella.png”, og klikk deretter på OK. Bildet lastes inn på siden for valg av bilde.
Klikk på Neste for å åpne siden hvor du kan rotere
og beskjære bildet.
Klikk på Select All (velg alle).
Da dannes det en smal rand rundt broderiet, slik at det
ikke når kanten av rammeområdet.
Klikk på Next (neste) for å åpne siden for
Monochrome Threshold (start ensfarget).
Still inn start ensfarget-alternativet på 244 eller mer,
slik at alle de fargede områdene i paraplyen er
svarte.
Da dannes det en tydelig form som kan brukes til bord.
Bruker du et lavere antall, kan det dannes ekstra linjer,
eller oppstå mellomrom.
Klikk på Next (neste) for å åpne siden for Express Border-alternativer.
Kontroller at Satin Line (satengsøm) er valgt som Border Type (bord-type).
Klikk på Stitch Options (sømalternativer). Dialogboksen for satengsøm vises.
Kontroller at 2,0 mm er angitt under Width (bredde), at 4 er angitt under
Density (stingtetthet) og at Underlay (underlag) er valgt. Klikk deretter
på OK.
Klikk på trådfarge-ikonet
og angi trådfargen til Robison-Anton Rayon 40
2259 (Wild Pink). Klikk på OK. Paraplyen er blitt rosa.
Kontroller at Appliqué (applikasjon)
er valgt, og klikk på Select Fabric
(velg stoff ).
I delen Quick Colors (hurtigfarger) dialogboksen for applikasjonsvalg velger du et stoff og en farge
som matcher satengsømmen i borden.
Klikk på pilen til høyre for hurtigfargene for å vise flere farger.
Klikk på Finish (fullfør) for å sette inn broderiet på arbeidsområdet.
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PhotoStitch Wizard

6

Bruk PhotoStitch Wizard
til å lage nye broderte PhotoStitch-portretter automatisk fra
fotografier, deriblant fotografier fra sosiale medier. Du kan også bla til et fotografi på
datamaskinen, eller hente bilder fra et digitalt kamera eller en skanner.
PhotoStitch Wizard er tilgjengelig kun hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Alternativene for PhotoStitch i farger, PhotoStitch i sepia, ensfarget PhotoStitch og fargeflis-PhotoStitch i
PhotoStitch Wizard er tilgjengelige bare hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA. Du finner mer informasjon om
dette emnet i brukerhåndboken for PREMIER+™ 2 PhotoStitch. Du har tilgang til hele PREMIER+™ 2
PhotoStitch-modulen bare hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

PhotoStitch-broderi i farger
Lag et PhotoStitch-broderi fra et fargefoto ved å generere et tilfeldig
mønster av sømmer. Bruk flere tråder for å oppnå et fullfargeresultat.
PhotoStitch i farger egner seg best til bilder med et godt
fargespekter og en gjennomsiktig eller en tydelig bakgrunn i en
annen farge.

PhotoStitch-broderi i sepia
Lag et broderi i sepia basert på et gammelt sepia- eller svart-hvittbilde, eller lag et broderi med med sepia-effekt basert på et
fargebilde, for å gi det et tradisjonelt utseende, som gamle
fotografier. PhotoStitch genererer et tilfeldig mønster av sømmer,
med tråder i sepia-farger.
PhotoStitch i sepia egner seg best til bilder med god kontrast og en
tydelig eller gjennomsiktig bakgrunn.

Ensfarget PhotoStitch-broderi
Lag et PhotoStitch-broderi fra et svart-hvitt-foto ved å generere et
tilfeldig mønster av sømmer. Bruk tråder i ulike grånyanser.
Ensfarget PhotoStitch egner seg best til bilder med god kontrast og
en tydelig eller gjennomsiktig bakgrunn.

PhotoStitch-broderi med flisemønster i farger
Lag et PhotoStitch-broderi fra et fargefoto ved å generere små
blokker med sømmer i ulike former med en fliseeffekt. Bruk flere
tråder for å oppnå et fullfargeresultat. PhotoStitch genererer
automatisk sømblokker med flisemønster i de valgte fargene. Velg
mellom rombeformede, firkantede eller sekskantede blokker.
Flisemønsteret i farger passer perfekt når du skal lage kunstneriske,
impresjonistiske broderier. PhotoStitch-broderi med flisemønster i
farger egner seg best til bilder med god kontrast og en tydelig eller
gjennomsiktig bakgrunn.

32

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra PhotoStitch Wizard

Lineært PhotoStitch-broderi
Lag et PhotoStitch-broderi basert på et fargefoto eller et ensfarget
foto, ved å generere et lineært sømmønster eller en labyrint- eller
spiraleffekt. Bruk én tråd for å oppnå et ensfarget resultat. Det er
seks effekter tilgjengelig.
Lineær PhotoStitch fungerer best når du bruker et fotografi hvor det
er god kontrast i ansiktet, og hvor det ikke er områder med dyp
skygge. Dersom bakgrunnen er gjennomsiktig, dannes det
parallelle skannelinjer.

PhotoStitch Wizard
Velg PhotoStitch Wizard i kategorien Wizards (veivisere) for å lage et broderi av et
fotografi.

PhotoStitch i ramme
Bruk alternativet PhotoStitch Into Hoop (PhotoStitch i ramme)
i PhotoStitch Wizard som passer perfekt i den valgte rammen.
Du kan om ønskelig klikke på Change Hoop (bytt ramme)
bruker alternativet for PhotoStitch i ramme.

for å lage et nytt broderi

og velg en annen rammestørrelse før du

Klikk på PhotoStitch i ramme-ikonet
for å åpne siden Choose Embroidery Type (velg
broderitype) i PhotoStitch Wizard. Velg ønsket motivtype, velg deretter et bilde og gå
gjennom resten av PhotoStitch Wizard. Når du klikker på Finish (fullfør), plasseres det nye
broderiet i midten av rammen. Broderiet passer i rammen enten i lengden og/eller
sideveis, avhengig av formen. Bruk lagre-ikonet
til å beholde det nye broderiet i
flerdelt .vp4-format, sammen med eventuelle andre broderier i arbeidsområdet, og bruk
eksporter-ikonet
til å lagre andre formater, optimalisert for søm.

Snarveier
■
■

Kategorien Wizards (veivisere):
Taster: Alt, W, P, H

PhotoStitch i rektangel
Bruk alternativet PhotoStitch Into Rectangle (PhotoStitch i rektangel) for å lage et nytt
broderi i PhotoStitch Wizard som passer perfekt i det rektangulære området du har tegnet.
Når du klikker på PhotoStitch i rektangel-ikonet
endres musepekeren til tegn
rektangel-pekeren . Klikk og dra i arbeidsområdet for å tegne et rektangel i ønsket
størrelse. Når du slipper museknappen, vises siden Choose Embroidery Type (velg
broderitype) i PhotoStitch Wizard.
Dersom rektangelet er feil og du vil prøve på nytt, klikker du på Cancel (avbryt) når PhotoStitch Wizard
vises. Deretter klikker du på alternativet for PhotoStitch i rektangel på nytt.

Velg ønsket motivtype, velg deretter et bilde og gå gjennom resten av PhotoStitch Wizard.
Når du klikker på Finish (fullfør), plasseres det nye broderiet der du tegnet rektangelet, og
tilpasses rektangelet proporsjonalt, avhengig av formen på bildet. Bruk lagre-ikonet
til
å beholde det nye broderiet i flerdelt .vp4-format, sammen med eventuelle andre
broderier i arbeidsområdet, og bruk eksporter-ikonet
til å lagre andre formater,
optimalisert for søm.

Snarveier
■
■

Kategorien Wizards (veivisere), rullegardinmenyen for PhotoStitch Wizard:
Taster: Alt, W, P R
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Bruke PhotoStitch Wizard
1
2

3

Start veiviseren. Den åpnes på siden for valg av broderitype.
Klikk på ønsket alternativ. Velg blant:
• Lag et PhotoStitch-broderi i farger
• Lag et PhotoStitch-broderi i sepia
• Lag et ensfarget PhotoStitch-broderi
• Lag et PhotoStitch-broderi med flisemønster i farger
• Lag et lineært PhotoStitch-broderi
Alternativene for PhotoStitch i farger, PhotoStitch i sepia, ensfarget PhotoStitch og PhotoStitch med
flisemønster i farger er tilgjengelige bare hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.
Klikk på Next (neste). Siden for valg av bilde vises.

4

Klikk på alternativet du ønsker av følgende:
• Load a Picture (last inn bilde)
• Paste Picture (lim inn bilde)

for å velge en eksisterende bildefil.
for å laste inn bildet i utklippsblokken.

• From Scanner or Camera (fra skanner eller kamera)
eller et digitalkamera.

for å hente et bilde direkte fra en skanner

• Social Media Picture (bilde fra sosiale media) for å laste inn et bilde fra Facebook®
5
6
7
8
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,

Instagram®
, Flickr®
eller Twitter®
.
Velg bilde. Bildet vises i forhåndsvisningsruten.
Klikk på Next (neste). Siden hvor du kan rotere og beskjære bildet vises.
Roter bildet i en hvilken som helst retning fra 0 til 359 grader, etter behov. Dette kan være nyttig når
du skal strekke ut skannede bilder.
Du kan om nødvendig justere beskjæringslinjene for å velge ønsket område av bildet. Klikk på
Automatic (automatisk) for å starte på nytt.
Klikk og dra hvor som helst inni beskjæringsboksen for å flytte den.
De stiplede linjene viser hva som beskjæres.
Du kan også beskjære til en fast retning, som kan være kvadratisk, stående eller liggende.
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10

Klikk på Next (neste). Siden for fjerning av bakgrunn vises.
Bruk Flood Fill (fyll området)
til å fjerne tilstøtende områder med en lignende farge. Bruk et
stort
, middels
eller lite
viskelær til å ”viske bort” bakgrunnsområder.
Bruk angre-ikonet
opprinnelige bildet.

11
12
13

for å reversere siste handling, og Reset (tilbakestill) for å gå tilbake til det

Når du lager et lineært PhotoStitch-broderi, har det ikke noe å si om det gjenstår noen små flekker med
bakgrunn, ettersom sømlinjene i bakgrunnen ikke påvirkes. Når du lager et PhotoStitch-broderi i farger, er
det best å fjerne alle små flekker av bakgrunn, ettersom disse kan føre til ”sporadiske sømmer”.
Klikk på Next (neste). Siden for bildealternativer vises.
Autolevel (automatisk nivå) er i utgangspunktet aktivert. Denne funksjonen justerer lysstyrke og
kontrast automatisk. Velg den bort hvis fargene ser forvrengte ut.
Når du skal fjerne røde øyne forårsaket av blits, velger du Red Eye Removal (fjern røde øyne)
og
tegner en ellipse rundt det aktuelle området.
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14

15
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18
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Øk fargemetningen for å gjøre fargene mer intense, for eksempel for å få bleke hudtoner til å se
”varmere” ut.

Hvis du ønsker det, kan du lagre bildet, og justere prosjektet senere.
Klikk på Next (neste). Siden for motivstørrelse vises. Angi størrelsen på broderiet i høyde- og breddefeltene. Proporsjonene i bildet bevares når du endrer størrelsen.
Klikk på Next (neste). Hvis du har valgt lineært PhotoStitch-broderi på siden Choose Embroidery Type
(velg broderitype), vises siden Choose Thread Colors (velg trådfarger) for lineær PhotoStitch.
Når du skal endre trådfargen, klikker du på Thread Color (trådfarge)
, og velger deretter en ny
farge i dialogboksen for fargevalg.
Velg en kunstnerisk effekt fra rullegardinlisten. De tilgjengelige alternativene er lineære effekter,
spiraleffekter og fire labyrint-effekter.

Bruk glidebryteren for skyggeområde til å justere området for lys og mørke i bildet.
På denne siden finner du også antall sømmer i broderiet, samt høyden, bredden og totalt antall
fargeendringer i broderiet.
Velg Enhance Detail (forbedre detaljer) for å gjøre detaljene i bildet mer fremtredende, for eksempel i
et bilde hvor ansiktet er tydelig, men det er dårlig kontrast.
Scan Depth (skannedybde) henviser til avstanden mellom linjene som lager et broderi av et bilde. Jo lavere
verdien for skannedybde er, jo finere detaljer er det i broderiet, og jo flere sting lages det.
Med Density (stingtetthet) endrer du stingtettheten langs hver enkelt linje. 1 er standard stingtetthet og 40
er den mest åpne, med færrest sting.
Klikk på Finish (fullfør) for å lukke veiviseren.
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Lage et PhotoStitch-broderi i farger

22
23
24
25

26
27

28

Dersom du har PREMIER+™ 2 ULTRA, er tilleggsfunksjonene for PhotoStitch-broderi i farger, PhotoStitchbroderi i sepia, ensfarget PhotoStitch-broderi og PhotoStitch-broderi med flisemønster tilgjengelige på
siden for valg av broderitype.
På siden Choose Embroidery Type (velg broderitype) velger du et alternativ og klikker på Next (neste).
Gå gjennom de påfølgende sidene og angi alternativer etter ønske, og klikk deretter på Next (neste).
Siden for valg av trådfarge vises.
Juster antall farger med pilene i feltet for fargevalg, eller skriv inn riktig antall farger.
Focal Area (fokusområde) kan om ønskelig brukes til å rette oppmerksomheten mot hudtonene i et ansikt,
i stedet for fargen på håret eller klærne.
Når du skal endre en bestemt trådfarge, velger du fargen, klikker på Change Thread (bytt tråd), og
velger deretter en ny farge i dialogboksen for fargevalg.
Bruk Delete (slett) til å fjerne den valgte fargen fra listen, eller Delete All (slett alle) til å fjerne alle fargene på
listen. Gå tilbake til den opprinnelige fargelisten ved hjelp av Reset (tilbakestill).

Klikk på Next (neste). Siden for alternativer for PhotoStitch-broderier vises.
Velg Enhance Detail (forbedre detaljer) for å gjøre detaljene i bildet mer fremtredende, for eksempel i
et bilde hvor ansiktet er tydelig, men det er dårlig kontrast.

Alternativet for forbedring av detaljer endrer ikke hvilke farger som brukes, det påvirker måten disse
fargene brukes på.
På denne siden finner du også antall sømmer i broderiet, samt høyden, bredden og totalt antall
fargeendringer i broderiet.
Klikk på Finish (fullfør) for å lukke veiviseren.
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Velge broderitype
Lag et broderi i farger

Bruk ensfarget eller sepia
Bruk flisemønster i farger
Bruk en enkelt tråd til å lage et
ensfarget broderi

Alternativene for PhotoStitch i farger, PhotoStitch i sepia, ensfarget PhotoStitch og PhotoStitch med
flisemønster i farger er tilgjengelige bare hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Velge bilde
Velg en bildefil på
datamaskinen
Lim inn et kopiert bilde
Importer en fil fra en
skanner eller et kamera
Last inn et bilde fra Facebook®,
Instagram®, Flickr® eller Twitter®
Bildet forhåndsvises

Bruk siden Choose Picture (velg bilde) til å velge bildet du vil konvertere til et PhotoStitchbroderi. Du kan laste inn filer i følgende formater: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEGJFIF-kompatibel (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable Network Graphics (.png),
Tagged Image File Format ikke komprimert (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf ), Windows
Enhanced Meta File (.emf ) og Windows Icon (.ico).

Fotografier for lineær PhotoStitch-broderier
Bilder som benyttes til lineær PhotoStitch-broderier fungerer best når ansiktstrekkene er
preget av sterke kontraster, og ingen deler av ansiktet ligger i skyggen.
Bilder med ansiktet vendt mot kamera fungerer vanligvis bedre enn bilder tatt fra siden, ettersom den
andre siden av ansiktet da ligger i skyggen. En blek bakgrunn er ofte bedre enn en mørk bakgrunn. Prøv å
fjerne bakgrunnen i PREMIER+™ 2 PhotoStitch, hvis du har dette, eller bruk annen programvare for
bilderedigering. Lagre bildet før du lager PhotoStitch-broderiet.
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Rotere og beskjære bilder
Zoome inn eller ut
Endre vinkelen på bildet
Velg hele bildet
Bruk standardinnstillingene
for beskjæring
Beskjær bildet til en angitt form

Juster beskjæringslinjene
etter ønske

Roter bildet i en hvilken som helst retning fra 0 til 359 grader, etter behov. Dette kan være
nyttig når du skal strekke ut skannede bilder. Bruk beskjæringsfunksjonen til å velge
hvilken del av bildet som skal benyttes til å lage PhotoStitch-broderiet.
Hvis du vil få fram flere detaljer i en persons ansikt, kan det ofte være nyttig å beskjære det slik at bare
hodet og en del av skuldrene vises.

Klikk og dra hvor som helst inni beskjæringsboksen for å flytte den.

Fjerne bakgrunn
Zoome inn eller ut
Fjern områder i lignende nyanser
Fjern bakgrunnsområder
med ett av viskelærene
Angre siste handling
Start på nytt

Bruk siden Remove Background (fjern bakgrunn) til å fjerne bakgrunnen fra fotografiet, for
å fremheve personens ansikt eller et annet objekt.
Du vil oppnå best resultat hvis du fjerner bakgrunnen helt, slik at bare ansiktet står igjen. Hvis du fjerner
farger som lager store kontraster i bakgrunnen, får du frem de udefinerbare fargevariasjonene i personens
ansiktstrekk.
Når du lager et lineært PhotoStitch-broderi, har det ikke noe å si om det gjenstår noen små flekker med
bakgrunn, ettersom sømlinjene i bakgrunnen ikke påvirkes. Når du lager et PhotoStitch-broderi i farger, er
det best å fjerne alle små flekker av bakgrunn, ettersom disse kan føre til ”sporadiske sømmer”.
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Alternativer for bilder
Zoom inn på bildet
Forbedre lysstyrke og kontrast
Fjern røde øyne

Gå tilbake til det opprinnelige
bildet
Juster gråtoner og hudtoner
Lagre det redigerte bildet

Bruk siden Picture Options (alternativer for bilde) til å fjerne røde øyne fra bildet, og til å
justere metningen og kontrasten i bildet.

Fjerne røde øyne fra et bilde
1
2
3

4
5

Klikk på Select Eye (velg øye)
.
Bruk Zoom In (zoom inn)
for å forstørre det aktuelle området.
Tegn en ellipse rundt det aktuelle øyet i panelet Source Picture (kildebilde). Det legges til et blått
skjær i alle høyrøde partier i den delen av bildet, for å motvirke røde øyne-effekten.
Hvis du gjør en feil, kan du bruke Reset (tilbakestill) til å reversere fjerningen av røde øyne, og deretter prøve
på nytt.
Kontroller resultatet i forhåndsvisningsfeltet.
Fjern eventuelle andre forekomster av røde øyne i bildet.

Motivstørrelse

Angi høyden eller
bredden på broderiet

Bruk siden Design Size (motivstørrelse) til å angi høyden eller bredden på broderiet. Det
andre målet beregnes ut fra bildet.
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Velge trådfarger
Zoome inn eller ut
Gå tilbake til den
opprinnelige fargelisten
Angi antall farger
Velg en trådtype
Velg en tråd

Bytte trådfarge
Slett en farge
Slett alle farger
Velg en farge fra bildet

Bruk siden for valg av trådfarger til å matche trådfargene til fargene i bildet. Siden for valg
av trådfarger i PhotoStitch Wizard vises bare når du lager et PhotoStitch-broderi i farger
eller sepia, som ensfarget eller med flisemønster i farger.

Velge trådfarger (lineær PhotoStitch)

Bytt trådfarge i broderiet
Bruk en spiral- eller
labyrint-effekt
Endre vinkelen for sømlinjen

Endre kontrasten
Fremhev detaljer i bildet
Juster avstanden mellom linjene
Endre stingtettheten
Plasser på arbeidsområdet

Lineær PhotoStitch-versjonen av siden Choose Thread Colors (velg trådfarger) i
PhotoStitch Wizard vises bare når du lager et lineært broderi.
Bruk siden for valg av trådfarger til å velge fargen på broderiet. Om ønskelig kan du også
velge en kunstnerisk sømeffekt, velge om sømvinkelen skal endres eller ikke, og forbedre
detaljene og kontrasten i bildet.

Kunstnerisk effekt
Velg en kunstnerisk effekt fra rullegardinlisten. De tilgjengelige alternativene er lineære
effekter, spiraleffekter og fire labyrint-effekter.
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Ensfarget lineær effekt
Bruk Monochrome Linear (ensfarget lineær)
for å bruke rette linjer med tråd i basissømmønsteret. Linjene er jevne for lyse områder i bildet. Sikksakksømmer på begge sider
av linjene fremhever detaljen i bildet.

Ensfarget spiraleffekt
Bruk Monochrome Spiral (ensfarget spiral)
for å bruke sirkulære linjer med tråd i basissømmønsteret. Linjene er jevne for lyse områder i bildet. Sikksakksømmer på begge sider
av linjene fremhever detaljen i bildet.

Ensfarget labyrint-effekt
Bruk Monochrome Maze-modusene (ensfarget labyrint) ( ,
,
og
) for å bruke
ett av fire mønster til å bygge opp bildet. I de lyse områdene i bildet er det sparsomt med
sting, noe som også avslører basisformen som benyttes av labyrintmodusen du har valgt.
Økt stingtetthet fremhever detaljene i bildet.

Vinkel
Bruk Angle (vinkel) til å endre vinkelgraden for sømmene i broderiet.
Angi en vinkel fra 0 til 359 grader. Startinnstillingen er 0.
Endre vinkelgraden ved å skrive inn et tall i feltet, eller bruk pil opp og pil ned til å endre tallet.
Datamaskinen beregner på nytt hvordan bildet skal broderes.

Endringer i vinkelgrad vises i forhåndsvisningsruten.

Skyggeområdet
Endre kontrasten i bildet. Negative verdier gjør bildet mørkere, og positive verdier gjør
bildet lysere.

Forbedre detaljer
Med Enhance Detail (forbedre detaljer) kan du gjøre detaljene i bildet mer fremtredende.
Dette kan du for eksempel bruke til å øke tydeligheten i et bilde med gode detaljer, men
lite kontrast.

Skannedybde
Scan Depth (skannedybde) henviser til avstanden mellom linjene som lager et broderi av
et bilde. Jo lavere verdien for skannedybde er, jo finere detaljer vises i broderiet, og jo flere
sting lages det. Skannedybden kan endres fra 1 til 20 (den anbefalte innstillingen er 2).
Standardinnstillingen er 2.
Endringer i skannedybde vises i forhåndsvisningsruten.

Stingtetthet
Stingtettheten langs hver linje kan være fra 1 til 40. Jo lavere tallet er, jo tettere sammen
står stingene, og jo flere sting blir sydd.
Avhengig av hva slags stoff og maskin du bruker, kan du få frem flere detaljer i broderiet
ved å angi et lavere tall. Anbefalt (og standard) innstilling er 2.
Endringer i stingtetthet vises i forhåndsvisningsruten.
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Alternativer for PhotoStitch-broderi

Endre stingtettheten
Forbedre detaljer i bildet

Forhåndsvis broderiet

Vis motivinformasjonen
Plasser på arbeidsområdet
Gjør flere endringer

På siden PhotoStitch Embroidery Options (alternativer for PhotoStitch-broderi) kan du
vise og se gjennom det ferdige motivet i 3D før du lukker PhotoStitch Wizard.
Når du har laget et PhotoStitch-broderi, bruker du kategoriene Frame (ramme) eller
Border til å fullføre prosjektet. Hvis du ønsker det, kan du sette inn bokstaver også.

Alternativer for flisemønster i farger
Zoome inn eller ut
Velg form og størrelse
på flisemønsteret
Velg et flisemønster
i satengsøm eller med fyll
Angi sømvinkelen

Vis motivinformasjonen
Plasser på arbeidsområdet

Siden Color Tile Options (alternativer for flisemønster i farger) i PhotoStitch Wizard vises
bare når du lager et broderi med flisemønster i farger. Bruk denne siden til å velge
flisemønsteret og angi søminnstillinger for det.

PREMIER+™ 2 PhotoStitch
I PREMIER+™ 2 PhotoStitch-modulen kan du redigere bildet ditt ytterligere. Fjern
bakgrunnsområder og røde øyne, og bruk bildeeffekter og maleverktøy for å forbedre
bildene dine. Innram PhotoStitch-broderiet automatisk etter ønske, og velg blant
hundrevis av rammer, hjørner og til og med maskinmotivsømmer. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen og i hjelpefunksjonene for PREMIER+™ 2 PhotoStitch.
Er tilgjengelig bare hvis du har kjøpt PREMIER+™ 2 ULTRA.
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Quilt Block Wizard

7

Bruk Quilt Block Wizard
til å lage en quilteblokk med fyll eller kontur automatisk – du
kan til og med lage fylte stikninger rundt et broderi!
Quilt Block Wizard er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Maskinen husker quilteblokkmålene du brukte sist, selv om du har startet programmet på nytt.
Informasjonen om det anvendte fyllmønsteret lagres i innstillingene for broderiet du lager.

Velge stil for quilteblokk
Quilt Block Wizard åpnes på siden for valg av quilteblokkstil. Her kan du velge blant fem
quilteblokkstiler.

Fyll som omgir et broderi
Fylt innvendig form
Form omgitt av fyll
Fylt quilteblokk
Quilteblokk; ingen form eller fyll

Velg en stil for quilteblokken. Velg ønsket alternativ, og klikk deretter på Next (neste) for å
gå til siden for valg av størrelse.
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Filled Quilt Block; Inner Embroidery (fylt quilteblokk; innvendig broderi)
Bruk alternativet for Filled Quilt Block; Inner Embroidery (fylt quilteblokk;
innvendig broderi) for å lage en fylt quilteblokk som omgir et broderi.

Outline Quilt Block; Filled Inner Shape (quilteblokk, kontur; fylt
innvendig form)
Bruk alternativet for quilteblokk, kontur; fylt innvendig form for å lage en
quilteblokk uten fyll, men med en fylt form.

Filled Quilt Block; Outline Inner Shape (fylt quilteblokk; innvendig
form, kontur)
Bruk alternativet for fylt quilteblokk; innvendig form, kontur til å lage en
quilteblokk med en form uten fyll, som er omgitt av et fyll.

Filled Quilt Block; No Inner Shape (fylt quilteblokk; ingen innvendig
form)
Bruk alternativet for fylt quilteblokk; ingen innvendig form for å fylle
quilteblokken med et motivmønster eller et mønster.

Outline Quilt Block; No Inner Shape (quilteblokk, kontur; ingen
innvendig form)
Bruk alternativet for quilteblokk, kontur; ingen innvendig form for å lage en
quilteblokk uten noen innvendig form eller fyll. Dette alternativet er nyttig
når du lager blokker til stikninger.

Velge størrelse
Bruk siden Select Size (velg størrelse) til å velge en form for quilteblokken samt angi
størrelse og vinkel for den, og legge til en kuttelinje rundt blokken.
Velg én av ni former
Angi vinkel for quilteblokk
Angi størrelse for quilteblokk

Lag et sømmonn

Velg én av ni former i rullegardinlisten.
Alle disse quilteblokkformene kan legges i mosaikkmønster – de fyller et område hvis de legges hver for seg
eller settes sammen med en annen form, uten overlappinger eller mellomrom.

Bruk Angle (vinkel) til å endre vinkelgraden som quilteblokken skal lages og vises i. Dette
er en enkel metode for å plassere en blokk nøyaktig der du vil ha den.
Klikk på roter 45-ikonet
for å rotere formen med 45 grader med urviseren.
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Laste inn broderi
Bla for å finne broderi
Lim inn et kopiert broderi
Vis innholdet på utklippstavlen

Forhåndsvis det åpne broderiet

På siden Load Embroidery (last broderi) kan du laste inn et broderi som du kan sette inn i
midten av quilteblokken.

Justere broderi
Dersom du har lastet inn et broderi som er for stort for den angitte quilteblokken, omgis det av en rød
kontur. Gå tilbake til siden for valg av quilteblokkstil og velg en annen størrelse for quilteblokken, eller velg
et annet broderi.
Dra broderiet på plass
Angi vinkel for broderi
Speilvend broderiet sideveis
Speilvend broderiet i lengden
Angi området rundt broderiet

Bruk siden Adjust Embroidery (juster broderi) til å angi vinkelen og posisjonen for
broderiet i quilteblokken samt randen rundt det.
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Velge form
Velg en innvendig form

Angi vinkel for formen

Skriv inn målene for formen
Klikk og dra for å endre
størrelsen på formen

Velg en innvendig form for quilteblokken, og angi størrelsen og vinkelen.

Velge fyllmønster
Lag et stiplet fyll
Lag et fyll av parallelle linjer
Lag et fyllområde
med krysskravering
Velg pyntesømmer
for et motivmønsterfyll
Bruk Echo-linjer rundt
formen eller broderiet
Lag et fyll av konturlinjer
Velg en form og
motivmønsterlinjer

Velg en fylltype for quilteblokken, og angi ønskede alternativer.
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Quilt Block Wizard Eksempler
Legge et Echo-fyll rundt et broderi i en quilteblokk
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

48

Klikk på Quilt Block (quilteblokk)
i kategorien Wizards (veivisere).
Siden for valg av quilteblokkstil vises.
Velg alternativet for fylt quilteblokk; innvendig broderi
.
Da opprettes det en fylt quilteblokk med et broderi i midten.
Klikk på Next (neste). Siden for valg av størrelse vises.
Klikk på rullegardinpilen til høyre for listen Shape (form). Du kan velge blant ni former.
Alle disse quilteblokkformene kan legges i mosaikkmønster – de fyller et område hvis de
legges hver for seg eller settes sammen med en annen form, uten overlappinger eller
mellomrom.
I rullegardinlisten over former velger du Shape 6 (form 1) (sekskantet).
I Enter Size (angi størrelse) klikker du på pilen i rullegardinmenyen. I en sekskantet
form kan du velge mellom punkt til punkt, side eller sideveis.
Pass på at Point to Point (punkt til punkt) er valgt i Enter Size (angi størrelse).
Still inn mål A på 150 mm.
Kontroller at du har merket av for ”Include a cut line around my Quilt Block” (sett inn en kuttelinje
rundt quilteblokken min).

Klikk på Next (neste) for å åpne siden for innlasting av broderi i veiviseren.
Klikk på åpne broderi-ikonet
for å åpne dialogboksen Open (åpne).
I dialogboksen Open (åpne) blar du til mappen
Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Flowers.
Bla om nødvendig nedover for å vise flere broderier, til du ser broderiet ”Iris Single”.
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15

16

17
18

Klikk på ”Iris Single”-broderiet for å
velge det, og klikk deretter på Open
(åpne) for å laste broderiet inn i
forhåndsvisningsområdet.
Mål, antall sømmer og trådfargene som
brukes i broderiet, vises under
forhåndsvisningsruten.
Klikk på Next (neste). Siden for
justering av broderi vises. Broderiet
plasseres midt i quilteblokkformen,
omgitt av en tydelig rand og et
område med blått fyll.
Klikk to ganger på Rotate 45
(roter 45)
. Broderiet roteres
90 grader med klokken i
forhåndsvisningsruten.
Du kan bruke Angle (vinkel) og Rotate 45 (roter 45)
for å rotere formen med 45 grader, eller i en vinkel
etter ønske, med urviseren.
Skriv inn en null i vinkelgradfeltet, for å sette broderiet tilbake til opprinnelig posisjon.
Klikk på Mirror Vertically (speilvend i lengden)
for å tilbakestille broderiet.
Bruk speilvend sideveis-ikonet
ikonet

19
20
21

22

23

til å speilvende broderiet fra øverst til nederst, eller speilvend i lengden-

til å speilvende broderiet fra venstre mot høyre.

Klikk på speilvend i lengden-ikonet
på nytt for å tilbakestille broderiet til forrige plassering.
Klikk på pil opp ved siden av Margin (rand) for å øke bredden på randen med 2 mm. Randen rundt
blomsterbroderiet blir større.
Klikk og dra i broderiet slik at randen ligger utenfor
kanten på quilteblokken. Det blå fyllet forsvinner, og
linjen som viser kanen på randen, blir rød.
Du kan dra det tilbake til den opprinnelige posisjonen,
men det er like enkelt å laste inn broderiet på nytt.
Klikk på tilbake-tasten. På siden Load Embroidery (last
broderi) klikker du på Open Embroidery (åpne broderi)
for å åpne dialogboksen Open (åpne) og laste inn Iris
Single-broderiet på nytt.
Klikk på Next (neste). På siden for justering av broderi er
broderiet tilbakestilt til opprinnelig plassering og
innstillinger.
Hvis du hadde klikket på Next (neste) uten å laste inn
broderiet på nytt, ville endringene dine ha blitt lagret.
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24

25

26
27

28
29
30

31

Klikk på Next (neste). Siden for
valg av fyllmønster vises.
Broderiet omgis av en rand uten
sømmer, og standardfyllet som er
et stiplet fyll. Du kan klikke på
Options (alternativer) for å endre
innstillingene for det stiplede fyllet.
Klikk på Echo
. Fyllet rundt
broderiet endres til et Echo-fyll.
De utvendige linjene i Echo-fyllet
følger konturen av quilteblokken,
mens de innvendige linjene følger
konturen av broderiet.
Klikk på alternativknappen for
Echo-fyll. Dialogboksen med
egenskaper for Echo-fyll åpnes.
Angi et mellomrom på 4,0 mm,
og kontroller at stinglengden er 2 mm.
Stil 1, avrundede hjørner er valgt. Du kan også bruke firkantede (stil 2) eller diagonale (stil 3) hjørner.
Disse stilene har mer fremtredende effekter når du bruker quilteblokkalternativene for Inner Shape
(innvendig form).
Klikk på OK for å vise effekten av endringene.
Mellomrommet mellom broderiet og Echo-linjene er større enn
mellomrommet mellom selve linjene. Klikk på tilbake-tasten for å gå
tilbake til siden for justering av broderi.
Angi bredden på randen til 4 mm, og klikk deretter på Next (neste)
for å gå tilbake til siden for valg av fyllmønster.
Den første linjen i Echo-fyllet starter nå i samme avstand fra broderiet
som det de andre linjene er fra hverandre.
Det er flere små ”øyer” rundt blomsten.
Klikk på Options (alternativer) under Echo, og i dialogboksen for
Echo-fyll angir du mellomrommet til 4,2 mm. Klikk på OK.
Dette øker avstanden noe mellom sømlinjene, og fjerner de små ”øyene”, men ligner fremdeles på randen.

Juster mellomrom og stil samt plasseringen til broderiet for å oppnå resultatene du ønsker.
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33

Klikk på Finish (fullfør) for å plassere den ferdige
quilteblokken i arbeidsområdet, som vist.
To rader med sømmer rundt quilteblokken viser linjene langs
kanten av blokken der stoffet skal klippes og brettes.
Legg merke til de oransje håndtakene for gruppen som er
basert på broderiet, Echo-linjene og kuttelinjen.
Velg fargene på Echo-linjene og kuttelinjen i fargearket,
og endre dem til den mørklilla fargen som brukes i iriskronbladene i broderiet.
Fargen på sømmene i fyllet stemmer nå overens med
hovedfargen i broderiet.

Vise en Echo-søm rundt et broderi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Klikk på New (ny)
, og klikk deretter på Insert Embroidery (sett inn broderi)
på verktøylinjen for
hurtigtilgang. Dialogboksen Open (åpne) vises.
I dialogboksen Open (åpne) blar du til
Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Quilting.
Klikk på blomsten i langettsøm for å velge den, og klikk deretter på Open (åpne). Blomstermotivet
vises i arbeidsområdet.
Klikk på Copy (kopier)
i kategorien Home (hjem) mens blomsterbroderiet fremdeles er valgt.
Blomsten vises på utklippstavlen.
Klikk på Quilt Block (quilteblokk)
i kategorien Wizards (veivisere). Siden for valg av quilteblokkstil
vises.
Velg alternativet for fylt quilteblokk; innvendig broderi
.
Da opprettes det en fylt quilteblokk med et broderi i midten.
Klikk på Next (neste). Siden for valg av størrelse vises.
Klikk på rullegardinpilen til høyre for listen Shape (form). Du kan velge blant ni former.
Alle disse quilteblokkformene kan legges i mosaikkmønster – de fyller et område hvis de legges hver for seg
eller settes sammen med en annen form, uten overlappinger eller mellomrom.
I rullegardinlisten over former velger du Shape 6 (form 1) (sekskantet).
Kontroller at Point to Point (punkt til punkt) er valgt i Enter Size (angi størrelse), og at det er merket av
for Include a cut line around my Quilt Block (inkluder en kuttelinje rundt quilteblokken).
Still inn mål A på 200mm.
Klikk på Next (neste) for å åpne siden for innlasting av broderi i veiviseren. Du kan se blomsten i
langettsøm i utklippsblokken i dialogboksen.
Klikk på lim inn-ikonet
. Blomsten i langettsøm settes inn i forhåndsvisningsruten.
Bruk kopier- og lim inn-funksjonene for å sette inn broderier som du har laget eller lastet inn i PREMIER+™
2 Embroidery i Quilt Block Wizard.
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15
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Mål, antall sømmer og trådfargene som brukes i broderiet, vises under forhåndsvisningsruten.
Klikk på Next (neste). Siden for justering av broderi vises. Broderiet plasseres midt i
quilteblokkformen, omgitt av en tydelig rand og et område med blått fyll.

Klikk på Next (neste). Siden for valg av fyllmønster vises.
Broderiet omgis av en rand uten sømmer, og standardfyllet som er et stiplet fyll. Du kan klikke på Options
(alternativer) for å endre innstillingene for det stiplede fyllet.
Klikk på Echo
. Fyllet rundt broderiet endres til et Echo-fyll, som fremhever blomsten i langettsøm.
De utvendige linjene i Echo-fyllet følger konturen av quilteblokken, mens de innvendige linjene følger
konturen av broderiet.

Klikk på Finish (fullfør) for å plassere den ferdige quilteblokken i arbeidsområdet.
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Word Sculpt Wizard

8

Bruk Word Sculpt Wizard
til å lage et tekstmotiv
automatisk med de konturene, ordene og skrifttypene
du vil bruke.
Word Sculpt Wizard er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2
Embroidery Extra.
Den innledende størrelsen angis av rammen. Verdiene som ble
brukt sist, opprettholdes gjennom en økt. Informasjon om
konturen, ordene og skrifttypen som brukes, lagres i innstillingene
for broderiet.

Velg kontur
Bruk siden Select Outline (velg kontur) til å velge en
form for motivet, angi størrelsen og vinkelen, velge en sømtype for konturen og justere de
tilhørende innstillingene.

Velg én av over 300 former
Angi motivstørrelsen

Angi vinkel for motiv
Speilvend motivets kontur
Velg og juster en sømtype
Vis motivinformasjonen

Velg tekst
Skriv inn teksten i motivet
Bruk bare store bokstaver
Bruk hvert ord én gang
Angi skriftstørrelse og ytterkant
Bruk et tilfeldig utvalg
av skrifttyper
Velg én skrifttype for motivet
Velg en fargepalett
Angi retningen for ordene
Vis eller oppdater
forhåndsvisningen
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Lage en ordskulptur med fiskemotiv
1

2
3

4
5

6
7

8
9
10

11
12
13
14
54

Klikk på Word Sculpt (ordskulptur)
i kategorien
Wizards (veivisere). Siden for valg av kontur i Word Sculpt
Wizard vises.
Når du skal lage en ordskulptur, er det best å bruke en stor
ramme.
Klikk på rullegardinpilen for listen Shape (form). Du kan
velge blant over 200 former.
I rullegardinlisten Shape (form) blar du ned til kategorien
Animals – Underwater (dyr – under vann), og velger
formen Fish 3 (fisk 3).
Størrelsen på motivet er avhengig av hvilken ramme du har
valgt. Det er ikke nødvendig å endre innstillingene i Select Size
(velg størrelse) for dette motivet.
Kontroller at Angle (vinkel) er stilt på 0, og at det ikke er
merket av for Mirror (speilvend).
Bruk Angle (vinkel) og Mirror (speilvend) til å justere konturens plassering.
Kontroller at Satin Line (satengsøm)
er valgt under sømtype.
Ønsker du en annen effekt, kan du velge Motif Line (motivmønsterlinje)
, og du kan klikke på Options
(alternativer) for å velge et annet motivmønster med tilhørende innstillinger.

Klikk på Next (neste) for å åpne siden for ordvalg i veiviseren.
I tekstboksen Words (ord) skriver du inn ord eller setninger du vil bruke i motivet, atskilt med komma.
Det er ikke sikkert du kan bruke alle ordene. Før opp et ord to ganger på listen hvis du vil at det skal opptre
ofte i motivet.
Det kan være enklere å lage listen i et tekstredigeringsprogram og lime den inn.
Du kan om ønskelig velge bort Upper case only (bruk kun store bokstaver) for å bruke både store og
små bokstaver, og velge Use words once only (bruk hvert ord kun én gang), dersom du ikke vil at ord
skal gjentas.
Angi Margin (mellomrom) til 1 mm for å plassere ordene nær hverandre.
Reduser skriftstørrelsen til 11 mm for å få plass til flere ord innenfor konturen rundt fisken.
Kontroller at Random fonts (tilfeldig utvalg av skrifttyper) er valgt.
Bruker du et tilfeldig utvalg av skrifttyper, benyttes det en rekke ulike skrifttyper som anbefales for den
valgte skrifttypestørrelsen. For eksempel kan både Antonia 10–20 mm og Arial 08–14 mm brukes når
skriftstørrelsen er angitt til 11 mm.
Velg Blue (blå) fra rullegardinmenyen i Color Theme (fargetema). Konturen og ordene vises nå i ulike
nyanser av blått.
Kontroller at du har valgt Random (tilfeldig) i Orientation (retning).
Hvis du ønsker en annen effekt, kan du velge vannrett og loddrett eller et av de andre alternativene.
Klikk på Refresh Preview (oppdater forhåndsvisning) for å bruke de oppdaterte innstillingene.
Klikk på Refresh Preview (oppdater forhåndsvisning) én gang til. Ordenes oppsett og antall ord endres.
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15

Endre innstillingene og oppdater forhåndsvisningen til du er fornøyd med resultatene.

16

Klikk på Finish (fullfør) for å plassere motivet i arbeidsområdet. Lagre
om ønskelig denne
originalversjonen.
Motivet lastes inn som en gruppe, og hvert enkelt ord er en tekstblokk med buede linjer øverst og nederst,
og Constraint (begrensning) angitt som Free (fritt). Du kan forme hver enkelt blokk til nesten hvilken form
som helst.
Klikk på Restrict Groups (begrens grupper)
, og klikk deretter på det gule håndtaket på en av
tekstblokkene. Innstillingene for blokken vises.

17

18

19

20

21
22
23
24

Du finner mer informasjon om hvordan du justerer bokstavblokker, i Creating Lettering (lage tekst) i
bruksanvisningen eller hjelpen for PREMIER+™ 2 Embroidery.
Klikk og dra i håndtakene på blokken for å forme den til ønsket form.
Bruk Previous Design (forrige motiv)
og Next Design (neste motiv)
til å gå fra ett motiv til et annet i
gruppen.
Hvis du vil endre skrifttypen i en bokstavblokk,
høyreklikker du på blokken og velger Properties
(egenskaper) fra innholdsmenyen.
Dersom du ønsker å forme en tekstblokk til en
større størrelse, kan det være at en annen skrifttype
ville sett bedre ut. Kontroller størrelsesområdet før
du endrer noe.
Du kan legge til et ord i motivet ved å
kopiere
og deretter lime inn
ett av
ordene, og flytte det til ønsket plassering.
Høyreklikk på det nye ordet, og endre teksten og skrifttypen i dialogboksen for bokstavegenskaper.
Klikk på OK.
I fargevalgområdet i motivpanelet klikker du på trådfargen og velger en farge som matcher temaet.
Form det nye ordet slik at det passer i formen.
Legg til ord i motivet ditt og form dem slik at de passer i formen, deretter lagrer
du det ferdige
motivet.
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Project-in-the-Hoop Wizard

9

Bruk Project-in-the-Hoop Wizard
til å lage et motiv i en ramme, med ønsket
prosjekttype, stil og mål. Følg instruksjonene i PDF-filen for å brodere prosjektet.
Project-in-the-Hoop Wizard er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Bruke Project-in-the-Hoop Wizard
Velg en motivkategori og en stil, og angi deretter målene for prosjektet. Klikk på knappen
View PDF Instructions (vis PDF-instruksjoner) for å vise og skrive ut et eksemplar av PDFfilen med instruksjoner for sømmen.

Velg en prosjektkategori
Forhåndsvis prosjekttypen
Velg en prosjektstil

Forhåndsvis prosjektmotivet

Angi mål for prosjektet

Klikk for å vise og skrive ut PDF-filen med
instruksjoner for sømmen

Når du har klikket på OK for å velge prosjektet, må du lese
instruksjonene i PDF-filen, se hvordan prosjektet er oppbygd i
Design Player , og deretter gjøre eventuelle tilpasninger til
hovedmotivet i arbeidsområdet.
Pass på at du endrer bare dekorasjonen, og ikke konstruksjonssømmen.
Oppretthold rekkefølgen for de ulike delene i prosjektet.
Bruk Previous Design (forrige motiv)
og Next Design (neste motiv)
i kategorien Home (hjem) til å gå fra én del til en annen i prosjektet.

Endre fargen på konstruksjonssømmen, og dekorasjonen,
slik at de passer til stoffet.
Lagre
prosjektet, og følg deretter instruksjonene for å
brodere det i en passende ramme.
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10

Bruk Family Tree Wizard
til å lage et brodert slektstre med opptil tre generasjoner med
forfedre eller etterkommere for en person.
Family Tree Wizard er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 ULTRA.

Skriv inn navnene og
relasjonene til andre
familiemedlemmer, og
velg bokstaver,
sammenføyninger og en
ramme som du kan bruke
i slektstreet.
Send treet med det valgte
temaet til PREMIER+™ 2
Family Tree for å justere
det. Det blir også lagret
som en .ged-fil. I
arbeidsområdet klikker
du på Save (lagre) eller
Save As (lagre som) for å lagre slektstrebroderiet som en gruppert .vp4-fil som du kan
åpne senere.
Veiviseren lagrer slektstreet du laget sist. Det åpnes på nytt neste gang du åpner veiviseren.

Hvis du vil ha mer informasjon om Family Tree Wizard, kan du se i referansehåndboken for
PREMIER+™ 2 Embroidery, og hvis du vil ha informasjon om PREMIER+™ 2 Family Tree, kan
du se i referansehåndboken for PREMIER+™ 2 Family Tree.

Family Tree Wizard
Velg Family Tree Wizard
i kategorien Wizards (veivisere) for å lage et slektstre for en
person. Siden Family (slekt) i Family Tree Wizard vises.
Skriv inn familiemedlemmene i et slektstre med etterkommere eller forfedre, og velg
hvordan du vil presentere navnene. Velg en skrifttypestil, trådfarge, form og størrelse.
Plasser en ramme eller ornamenter rundt navnene. Velg Connectors (sammenføyninger)
for å koble sammen partnere i diagrammet.
Gå gjennom sidene ved hjelp av neste- og tilbake-tastene for å endre innstillinger,
eller klikk på Finish (fullfør) når du måtte ønske det. Klikk på Cancel (avbryt) for å
lukke veiviseren uten å lage et slektstre.
Et familietre du allerede har laget, blir stående i arbeidsområdet.

Snarveier
■
■

Kategorien Wizards (veivisere):
Taster: Alt, W, F

Oversikt
1
2

I kategorien Wizards (veivisere) klikker du på Family Tree (slektstre)
for å starte Family Tree Wizard.
På Family-siden (familie) velger du om du vil begynne på et Descendants Chart (slektstre over
etterkommere)
eller på et Ancestors Chart (slektstre over forfedre)
.
Et slektstre over etterkommere viser partneren, barna, barnebarna og oldebarna til den valgte personen. I
dette eksempelet benytter vi et slektstre over etterkommere.
Et slektstre over forfedre viser far og mor, besteforeldrene og oldeforeldrene til den valgte personen.
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3

4
5

Dersom du har laget et slektstre tidligere, vil du bli spurt om du vil fjerne slektsdataene du har lagt inn
tidligere. Klikk på Yes (ja) for å fortsette. Dialogboksen First Individual (første person) åpnes.
Hvis du vil lagre et eksisterende slektstre som en .ged-fil, klikker du på Send to PREMIER+™ 2 Family Tree
(send til) på siden Family (familie).
I dialogboksen First Individual (første person) skriver du inn fornavnet og etternavnet til personen
som treet lages til, og angir om personen er kvinne eller mann.
Klikk på Next (neste) for å legge inn flere personer i slektstreet.

Skriv inn opplysningene for den
første personen i slektstreet.

6
7
8

9
10
11

Legg til opplysninger om barna
til den første personen.

Slektstrebroderiet vises når du skriver inn opplysningene.
Skriv inn navn og kjønn for partneren og barna til den første personen. Legg inn det eldste barnet
først.
Klikk på Next (neste) for å legge til barnebarn (barna til det eldste barnet).
Klikk på neste-tasten på nytt for å legge til barnebarn for hvert av de andre barna, og deretter for å legge til
oldebarn for hvert av barnebarna.
Når du er ferdig med å legge inn opplysninger i slektstreet, klikker du på Close (lukk) for å vise treet på
siden Family (slekt) i veiviseren.
Bruk knappene First Individual (første person) , Children (barn) , Grandchildren (barnebarn)
og Great-Grandchildren (oldebarn) når du skal endre opplysningene for personene du har lagt inn.
Dialogboksen åpnes for den eldste. Klikk på neste-tasten for å vise de andre søsknene.
Bruk Display Names As-funksjonene (vis navn som) til å vise bare fornavnene eller både fornavn og
etternavn.
Klikk på Next (neste) for å endre teksten som brukes i slektstreet.
På siden Lettering (bokstaver) velger du stilen for teksten i slektstreet. Velg skrifttypen, størrelsen,
fargen, mellomrom og sømtype for navnene.
Angi skriftstørrelse og oppsett

Velg en skrifttype
12
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Legg til opplysninger om
barnebarna til den første
personen.

Klikk på Next (neste)

Angi alternativer for sømtype Bytt trådfarge

Angi tilkoblingstype

Juster andre innstillinger eller fullfør

for å bytte rammene som brukes i slektstreet.
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På siden Frame (ramme) velger du om du skal bruke rammer. Deretter velger du en ramme, hjørner,
sidestykker eller et ornament for hver person. Endre fargen og sømalternativene for rammen.
Bruk en ramme, hjørner eller sidestykker

Endre utseendet på sømmene i rammen

Bruk ornamenter Velg en ramme
Bytt trådfargen for rammen
Plasser en ramme rundt hvert navn
Velg plassering for ornament
14
15

Juster andre
innstillinger
eller fullfør

Klikk på Next (neste) for å endre sammenføyningene som brukes mellom partnere i slektstreet.
På siden Connectors (sammenføyninger) velger du satengsøm eller en søm med forsting for
sammenføyninger, eller du kan velge å ikke bruke sammenføyninger.
Velg en linjetype for sammenføyninger Bytt trådfarge
Juster andre innstillinger eller fullfør

Endre innstillingene for sammenføyningene

Bruk doble sømlinjer for å angi at noen er partnere

16

Velg en enkelt eller en dobbel linje for å føye sammen partnere. Bytt trådfargen som brukes for
sammenføyninger.

17

Se over arbeidet ditt ved å klikke på veiviser-kategoriene eller ved å bruke neste- og tilbaketasten til å vise sidene i Family Tree Wizard. Juster innstillingene etter ønske.
Klikk på Finish (fullfør)
for å sette inn slektstreet i arbeidsområdet som en gruppert .vp4-fil med
faste bokstaver og rammer.

18

PREMIER+™ 2 Family Tree
I PREMIER+™ 2 Family Tree-modulen kan du lage et brodert diagram over slektstreet ditt
med PhotoStitch-broderier, eller med applikerte bilder av familien din.
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Split Project Wizard
Bruk Split Project Wizard
hver for seg.

11

til å dele opp et stort broderi i seksjoner som du broderer

Split Project Wizard er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Bruke Split Project Wizard
1

2

3

4
5

6
7

8

9
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Åpne et stort prosjekt, og
klikk på Split Project (del opp
prosjekt)
i kategorien
Wizards (veivisere). Siden for
oppdeling av broderi vises.
Klikk på Change Hoop (bytt
ramme) for å velge ønsket
ramme (her,
240 mm x 150 mm – Universal
Large Hoop 2).
Velg en gruppe, størrelse og
retning for rammen.
Velg den største enkeltrammen
til brodermaskinen for å flytte
rammen færrest mulig ganger
mens du syr.
I mange tilfeller er det startinnstillingene for de andre alternativene på denne siden som fungerer
best, så bruk disse innstillingene første gangen du deler opp prosjektet. Hvis viktige funksjoner i
broderiet deles opp, klikker du på tilbake-tasten og justerer innstillingene.
Juster innstillingene på siden Split Embroidery (del opp broderi), og prøv ut resultatene til du er
fornøyd med delelinjene. Bruk forhåndsvisningen når du justerer rammen og overlappingen.
Øk eller reduser overlappingen for å få broderiene til å passe i rammen.
Til sammenføyninger bruker du forsting, ikke klippekommandoer hvis du må dele opp store sømområder.
Bruk sømjusteringer for hjørner dersom du deler opp områder med få broderier, og tråklesøm dersom du
deler opp områder med mange broderier. Enkelte maskiner har egne plasseringsfunksjoner som gjør at du
ikke trenger sømjusteringsfunksjonene.
Klikk på Next (neste). Siden for
lagring av broderi vises.
Bruk View Previous (vis
forrige)
og Next
(neste)
til å forhåndsvise
oppdelingen av broderiet, og
gå om nødvendig tilbake til
siden for oppdeling av
broderi for å justere
innstillingene dine.
Klikk på Export All Sections
(eksporter alle seksjoner)
for å lagre det oppdelte
broderiet. Bla til My Designsmappen din, og gi navn til
prosjektet. De ulike seksjonene nummereres automatisk.
Klikk på Next (neste). Siden for utskriftsalternativer vises.
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11

Skriv ut en plan og
mønsterark for prosjektet:
• Med Overview (oversikt)
skriver du ut en plan over de
ulike seksjonene, med navn
på hver seksjon.
• Med Complete 2D Template
(fullstendig 2D-mal) skriver du
ut en 2D-mal i full størrelse av
de ulike seksjonene av
broderiet, med en kontur
rundt hver seksjon som angir
hvordan de skal settes
sammen.
• Med Worksheets
(mønsterark) skriver du ut et
mønsterark for hver seksjon.
I mønsterarket finner du målene for motivet, totalt antall sting, en fullstendig liste over trådene som
benyttes samt antall sting for hver tråd.
Overview (oversikt) og Complete 2D Template (fullstendig 2D-mal) kan kun skrives ut fra Split Project Wizard.
Klikk på Finish (fullfør) for å lukke veiviseren.

Del opp broderiet

Velg en ramme for brodering
Angi overlappingen
mellom seksjonene
Slik deler du opp sømområder
Angi type sømjustering
Reduser strekket i stoffet
(bare oppdeling med rette linjer)
Metoden for å bevege
seg mellom sømområder

Siden for oppdeling av broderi vises når Split Project Wizard åpnes. Bruk denne siden til å
velge ønsket rammestørrelse, oppdelingsmetode, overlapping mellom rammeområder,
hvilken type sømjustering du vil bruke, utjevningsnivå og sammenføyningstype for
prosjektet.
Eksperimenter med å dele opp broderiet på ulike måter. Da vil du finne den beste oppdelingsmetoden.
Hvis du har PREMIER+™ 2 Design Aligner, bruker du denne til å angi oppdelte linjer med fullstendig
kontroll.
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Lagre broderi
Zoom inn eller ut
Informasjon for denne
oppdelte seksjonen

Bla gjennom de ulike
seksjonene
Eksporter de ulike
seksjonene i broderiet

Bruk siden Save Embroidery (lagre broderi) til å forhåndsvise de ulike seksjonene, og til å
eksportere seksjonene i broderiet automatisk.
Når du lagrer et oppdelt broderi, gir du et ett navn som brukes for alle delene i det
oppdelte broderiet. De ulike delene skilles fra hverandre med en tosifret endelse som
legges til filnavnet automatisk. Numrene starter på 01 for rammen øverst til venstre, og
øker deretter på tvers og nedover, for eksempel Three Flowers Exported_01 til Three
Flowers Exported_03 (tre blomster eksportert_01 og 03). Numrene brukes bare til skille fra
hverandre de ulike seksjonene. Du kan brodere seksjonene i en hvilken som helst
rekkefølge, etter behov.

Utskriftsalternativer
Mal i full størrelse for hver
del
Skriv ut en plan over de
ulike delene

Skriv ut et mønsterark for
hver del
Informasjonen på mønsterarket

Bruk siden Print Options (utskriftsalternativer) til å skrive ut informasjon om sømmer og
justering av prosjektet.
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Sy og justere seksjonene i det oppdelte prosjektet
Bestemme broderrekkefølgen
De oppdelte seksjonene skal vanligvis sys ut fra midten. Hvis broderprosjektet bare bruker
noen få rammeområder, kan du imidlertid sy seksjonen med flest sting først, da det vil
være denne som drar mest i stoffet.
Som med alle prosjekter er det best å sy noen prøvelapper før du syr den endelige
versjonen. Det er særlig viktig å sy prøvelapper av tilstøtende seksjoner, hvis du tror det
kan være vanskelig å justere dem etter hverandre. For eksempel dersom delelinjen over et
helt utfylt område er svært uregelmessig, eller når én av seksjonene har svært mange sting.

Generelle hensyn ved justering av sømmer
Enkelte motiver krever mindre nøyaktige justeringer enn andre. Dersom du har delt opp et
broderi slik at delelinjene går mellom alle sømområdene (for eksempel hvis du ikke har
brukt noen sammenføyninger), er det sannsynligvis ikke nødvendig med noen perfekt
justering mellom seksjonene. Det viktigste er å sørge for at stoffet strekkes ut hver gang
du flytter rammen.
Når du deler opp sømområder er imidlertid justeringen avgjørende for å oppnå et godt
broderresultat. Ved hjelp av sømjusteringer og utjevningen av høy/lav blir det enklere å
justere seksjoner og fjerne mellomrommene mellom dem.
Sømjusteringene lages i en farge som matcher bakgrunnsfargen du valgte i PREMIER+™ 2 Configure.
■
■
■
■

■
■

Det finnes også en rekke hjelpemidler for justering, deriblant:
Den trykte 2D-malen i full størrelse
Mønsterark for hver seksjon, som du eventuelt kan skrive ut på gjennomsiktig papir
Rammemalen som følger med rammen på maskinen
Lysfølsomme penner som kan brukes til å merke stoff med, og andre midlertidige
markører for stoff.
Innleggsstoffer og stabiliseringer som hindrer at stoffet vrir seg og gjør justeringen enklere.
Kontrollfunksjonene på brodermaskinen din, som du bruker til å plassere nålen og
broderiet på riktig sted.

Bruke 2D-malen
Dette er det nyttigste hjelpemidlet når du skal justere broderier. 2D-malen viser hele
broderiet i den størrelsen det broderes i. Hvert rammeområde markeres med hjørner og
en stor + i midten.
Hjørnene i rammeområdet viser ytterpunktene for området du kan sy på i rammen.
Dersom rammen leveres med en rammemal, tilsvarer dette området du kan sy på i
rammemalen, som vanligvis angis som et rutenett.
Malen starter øverst i venstre hjørne, og arbeider seg over og ned til nederste høyre
hjørne. Når du klipper ut og føyer sidene sammen, kan det være enklere å la den første
siden være uklippet, og deretter klippe den stiplete kanten på den neste siden før du
justerer den etter den første siden og taper den på plass. Fortsett på sammen måte til alle
sidene henger sammen.
Du kan også bruke malen som en veiledning til størrelsen på stoffstykket. Malen viser området du kan sy
på i rammen, men du må ta høyde for ekstra stoff rundt kantene, slik at du også får festet stoffet i rammen.

Bruk malen til å markere midtpunktene i rammen på stoffet. Bruk en knappenål til å stikke
et hull gjennom malen i midten av hver ramme. Fest malen til stoffet med knappenåler og
merk stoffet gjennom hvert av hullene. Dersom punktet du markerer skal sys over og skjules,
kan du bruke en blyant eller en penn til å markere midtpunktet. Dersom du setter inn et
punkt på stoff som skal være synlig, kan du bruke en penn med blekk som falmer i lyset.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Split Project Wizard

63

Bruke andre hjelpemidler for justering
Valgt stoff, innleggsstoff og stabiliseringer
Stivere stoffer er vanligvis litt mer motstandsdyktige mot å bli strukket og vridd.
Innleggsstoffer og stabiliseringer kan hindre at stoffet vrir seg og gjøre justeringen
enklere. Innleggsstoff som strykes på er i særlig stor grad til hjelp for å hindre at stoffet vrir
seg. Det kan være lurt å stryke dette på stoffet før du merker av for midten av rammen
eller setter inn andre justeringsmerker.

Rammemaler og trykte mønsterark
Når du fester hver enkelt seksjon i rammen, må du justere midtpunktet du merket av på
stoffet etter rammemalen, som en veiledning til hvordan stoffet skal plasseres i rammen.
Hvis du ikke har en rammemal, bruker du det trykte mønsterarket i full størrelse for
seksjonen. Du kan også skrive ut mønsterarket på gjennomsiktig papir.

Midtlinjer
Det kan også være lurt å merke av linjer mellom midtpunktene i rammen, slik at du kan
rette inn stoffet etter midtpunktene på bøylen i rammen. Dette er særlig nyttig hvis du
ikke har en rammemal. Bruk en penn med blekk som falmer i lyset til å merke av
midlertidige linjer rett før du fester stoffet i rammen. Det er også mulig å stryke folder inn i
stoffet som linjer mellom midtpunktene.

Sy den første seksjonen
Først må du passe på at stoffet sitter stramt i rammen, i henhold til de avmerkede
posisjonene for i midten av rammen. Når du har valgt broderiet på maskinen, bruker du
kontrollene på maskinen til å plassere nålen over midtpunktet du har merket av på stoffet.
Hvis det ikke er mulig å gjøre dette på maskinen, er årsaken at du ikke har vært nøyaktig nok da du festet
stoffet i rammen. Du må flytte stoffet i rammen og prøve på nytt.

Hvis du ikke har generert sømjusteringen, starter du bare utsyingen.
Dersom du har sømjusteringer i de oppdelte seksjonene i broderiet, begynner hver
seksjon med en sekvens med flyttesting. Disse flyttestingene hopper til hjørnet i et
rektangel inni området du kan sy på i rammen, det vil si halvveis over overlappingen
mellom rammeområdene. I den første seksjonen hopper du over flyttestingene og
begynner å sy.

Justere en del etter tidligere deler
Først må du passe på at stoffet sitter stramt i rammen, i henhold til de avmerkede
posisjonene for i midten av rammen. Når du har valgt broderiet på maskinen, bruker du
kontrollene på maskinen til å plassere nålen over midtpunktet du har merket av på stoffet.

Justere uten sømjusteringer
Bruk 2D-malen eller et mønsterark i full størrelse til å bekrefte at broderiet sammenføyes
med tidligere seksjoner på riktig sted. Det er enklere å gjøre dette hvis du har skrevet ut
malen eller mønsterarket på gjennomsiktig papir. Hvis du har sydd prøvelapper av
broderiet, vil dette hjelpe deg til å finne riktig plassering alt etter hva slags stoff du syr på.

Justere ved hjelp av sømjusteringer som hjørne- eller tråklesømmer
I seksjoner du har sydd tidligere, er det satt inn sømjusteringer som markerer
hjørneposisjonene, enten som et lite sett med hjørnesømmer eller linjer med tråklesøm
som møtes i hjørnet. Bruk kontrollene på maskinen til å gå gjennom sekvensen med
flyttesting som skal stemme overens med hjørnene.
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Juster maskinen slik at nålen er plassert over riktig hjørne for hvert flyttesting. Dersom det
ikke finnes noen oppdelte sømområder rundt kantene av seksjonen som skal føyes til
tidligere seksjoner, bør justeringene nå være nøyaktige nok til at du kan begynne å sy.
Etterhvert som antallet seksjoner som skal sys øker, blir stoff- og broderitypen enda mer relevant for å
oppnå et godt resultat. Stoff som sitter godt og nøyaktig i rammen og hjelpemidler for sømjusteringer er til
god hjelp, men prøvelappene du syr er også viktige.

Dersom seksjonen skal føyes til sømområder i tidligere seksjoner, bruker du 2D-malen
eller et mønsterark i full størrelse for å bekrefte at broderiet føyes sammen på riktig sted.
Det er enklere å gjøre dette hvis du har skrevet ut malen eller mønsterarket på
gjennomsiktig papir. Dersom justeringen er for langt ute, kan det bli nødvendig å feste
stoffet i rammen på nytt.
Før du begynner å sy, må du kontrollere sømjusteringene i de tidligere seksjonene, og
klippe bort alle sømmer som kan bli overlappet av seksjonen du er i ferd med å brodere.
Nye sømjusteringer legges til i enden av denne seksjonen, for å erstatte det du har klippet
bort.

PREMIER+™ 2 Design Aligner
I PREMIER+™ 2 Design Aligner-modulen du dele opp store broderier automatisk og sette
dem inn i en hvilken som helst ramme. Velg en av standardrammene for å dele opp et
motiv i en hvilken som helst størrelse, og automatisk beregne hvor mange rammer du
trenger. Juster deretter delelinjene nøyaktig slik du ønsker. Du kan også dele opp et motiv
for en bestemt flerdelt ramme. Ved hjelp av den smarte måten å klippe på, kan du redusere
antall flyttesting og fargeendringer i de oppdelte broderiseksjonene til et minimum.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen og i hjelpefunksjonene for PREMIER+™ 2
Design Aligner.
PREMIER+™ 2 Design Aligner er tilgjengelig bare hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.
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Endre broderier

Bruk kategorien Modify (endre) til å redigere og sette inn sømmer eller velge en blokk
med sømmer som skal redigeres. Skjul sømmer etter farge eller ved å bruke
tegneområdet. Klipp ut og kopier blokker med sømmer eller hele broderier, og lim dem
inn. Sett inn nye fargeendringer, endre rekkefølgen på farger og slå sammen fargeblokker.
Juster en valgt blokk med sømmer helt nøyaktig, ved å endre vinkelgrad og størrelse.
Kategorien Modify (endre) er bare tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Ingen av funksjonene på
verktøylinjen for hurtigtilgang er tilgjengelige i kategorien Modify (endre), bortsett fra endre ramme-,
angre og gjenta-funksjonen.

En varselmelding vises dersom mer enn ett motiv eller en gruppe er valgt når du klikker på
kategorien Modify (endre). Skal du redigere ett enkelt motiv i et utvalg med flere motiver,
klikker du på arbeidsområdet for å velge det bort, og deretter velger du ønsket motiv.
Dersom du har valgt en gruppe, bruker du Restrict Groups (begrens grupper) i kategorien
Home (hjem) eller innholdsmenyen, og deretter velger du ønsket motiv. Dersom du har
valgt en tekst, et SuperDesign eller en ramme, får du en varselmelding om at dette blir
lagret som pyntesømmer. Du skal bruke kategorien Modify (endre) dette tilfellet bare hvis
du er forberedt på at du kommer til å miste muligheten til å justere egenskaper som for
eksempel skrifttype og stingtype. Du kan ikke endre dekorasjonsmotiver i kategorien
Modify (endre).
Veksle mellom å endre størrelse og å tilpasse

Endre størrelse på eller roter en blokk
Mål opp en avstand

Velg en blokk med sømmer
Klipp ut, kopier eller lim inn en blokk

Vis de valgte sømmene
Sett inn fargeendringer, stopp og sømmer

Vise broderier i kategorien Modify (endre)
Broderier vises i kategorien Modify (endre) i 2D-visning som
enkeltstående sømmer uten skyggelegging. Det valgte
broderiet vises i farger. Eventuelle andre broderier vises
med bleke skyggesting.

Automatisk skyggemodus
Når du har valgt å bruke kategorien Modify (endre) for å
redigere et broderi, er det bare broderiet du har valgt å
redigere som vises i farger. Alle andre broderier vises
automatisk som bleke skyggesting. På denne måten kan du
se hvordan andre broderier er plassert i forhold til broderiet
du redigerer.
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Måle lengde
Bruk Get Length (mål lengde)
i kategorien View (vis) (og i
kategorien Modify (endre) hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery
Extra) for å måle avstanden mellom to punkter i et broderi. Klikk på
mål lengde-ikonet
for å endre musepekeren til en målepeker .
Deretter klikker og drar du en linje tvers over broderiet. Lengden på
linjen vises.
Denne kan du for eksempel bruke til å finne bredden på en stolpe
eller avstanden mellom sømlinjer.
Lengden vises i millimeter eller tommer, i samsvar med innstillingen for
måleenheter i PREMIER+™ 2 Configure. Alternative måleenheter vises i parentes.

Måle deler av broderiet
1
2
3
4
5

Klikk på mål lengde-ikonet
. Pekeren endres til målepekeren
Klikk og dra over den delen av broderiet som du vil måle.
Les av tallet, og noter det om ønskelig ned.
Klikk og dra på nytt for å måle flere avstander, etter behov.
Høyreklikk for å velge bort funksjonen.

.

Klippe ut, kopiere, lime inn og duplisere
Klipp ut-, kopier-, lim inn- og dupliser-funksjonene er tilgjengelige for hele broderier og grupper i
kategorien Home (hjem) i PREMIER+™ 2 Embroidery.
Kategorien Modify (endre), hvor du kan arbeide med blokker med sømmer, er bare tilgjengelig i
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Utklippsblokk
Blokken på utklippstavlen er den gjeldende blokken som kan limes
inn i broderiene dine. Den viser siste blokk med sømmer, broderi(er)
eller gruppe som er klippet ut eller kopiert fra PREMIER+™ 2
Embroidery eller en annen PREMIER+™ 2 Embroidery Systemmodul. Den kan brukes så mange ganger du ønsker, til du klipper ut
eller kopierer en ny blokk.
Klikk på utklippstavlen for å fjerne blokken som ligger der.

Klippe ut
Trykk på Cut (klipp ut)
for å fjerne et helt broderi eller den valgte blokken med sømmer
fra broderiet, og legge den på utklippstavlen.

Kopiere
Trykk på Copy (kopier)
for å lage en kopi av et helt broderi eller den valgte blokken
med sømmer. Kopien blir til en utklippsblokk, hvor den kan limes inn så mange ganger
som nødvendig, eller limes inn i en annen PREMIER+™ 2 Embroidery System-modul.

Lime inn
Bruk Paste (lim inn)
for å lime inn utklippsblokken som et eget broderi eller, hvis du har
valgt kategorien Modify (endre), feste den til den siste synlige sømmen i et broderi.
Utklippsblokken viser sømmene som skal limes inn. Hvis du har kopiert en gruppe, tekst,
et SuperDesign eller en ramme, vises det en varselmelding om at elementet blir lagret
som sømmer hvis du limer det inn i kategorien Modify (endre). Du skal bruke kategorien
Modify (endre) i dette tilfellet bare hvis du er forberedt på at du kommer til å miste
muligheten til å justere egenskaper som for eksempel skrifttype og stingtype.
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Dersom du limer inn et motiv med dekorasjoner i kategorien Modify (endre), er ikke dekorasjonene synlige.
De kommer til syne igjen som separate delmotiver når du går til en av de andre kategoriene.

Lime inn i midten
Bruk Paste into Center (lim inn i midten) for å lime inn utklippsblokken i midten av
rammen. Utklippsblokken viser sømmene som skal limes inn.

Duplisere
Trykk på Duplicate (dupliser)
for å lage en kopi av det valgte broderiet eller blokken
med sømmer, som limes inn automatisk i arbeidsområdet nedenfor og til høyre for
originalen.
De kopierte sømmene vises i utklippsblokken på kontrollpanelet.

Slette
Bruk slette-ikonet
til å slette ett eller flere valgte broderier, grupper eller blokker med
sømmer, etter at du har valgt dem ved hjelp av en av metoden for å velge blokker (Box
Select (valgramme) , Freehand Select (frihåndsvalg)
, Freehand Point Select
(frihåndsvalg av punkt)
eller Select All Visible (velg alle synlige) ) i kategorien
Modify (endre).
Når alle synlige sømmer er slettet fordi du ikke har valgt noen blokk, vises alle de
gjenværende sømmene.

Slette én enkelt søm
Når du har valgt en enkelt søm, fjernes sømmen når du klikker på sletteikonet

.

Velge og redigere én enkelt søm
Velge sømmer
Bruk Select Stitches (velg sømmer)
til å velge og redigere enkeltsømmer.
Du klikker ganske enkelt på en søm, da
legges det en ramme rundt den for å
vise at den er valgt.
Det kan være nyttig å zoome inn nært nok til
å se hver enkelt søm.

Klikk og dra i rammen for å flytte
sømmen. Trykk om ønskelig på
sletteikonet
for å slette
stingpunktet.

Velge en serie med sømmer
Kikk på det første stingpunktet i den
aktuelle serien, hold nede Shift-tasten (på tastaturet) og klikk på det siste stingpunktet i
serien. De to sømmene du klikker på og alle sømmene mellom dem velges. Klikk på
utsiden av blokken for å merke et nytt område ved hjelp av denne metoden.
Du kan velge flere enkeltstående sømmer ved å holde nede Ctrl-tasten og klikke på de
ønskede sømmene.
Du kan også holde nede Shift-tasten og bruke venstre og høyre piltast til å velge en sammenhengende
serie med sømmer.
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Sette inn sømmer
Bruk Insert Stitches (sett inn sømmer)
for å legge til nye sømmer i et broderi. Når du
klikker på sett inn sømmer-ikonet, endres musepekeren til pekeren for å sette inn
sømmer
. Deretter klikker du der du vil legge til sømmene. Sømmene settes inn med
den trådfargen som brukes der du setter inn sømmene. Klikk på sletteikonet for å slette
punktet du satte inn sist. Høyreklikk to ganger for å velge det bort. Hvis du har behov for å
bruke en annen farge til sømmene, setter du inn fargeendringer før og etter de nye
sømmene.
Alternativet Insert Stitches (sett inn sømmer) kan brukes til mye forskjellig. Du kan for
eksempel legge til mer underlag i et broderi, eller lage en ny seksjon i broderiet. Du kan
også endre et broderi til et applikasjonsbroderi ved å legge til plasseringssømmer og
stoppekommandoer for å feste applikasjonsstoffet.

Velge en blokk med sømmer
Ved hjelp av funksjonene for å velge blokker i kategorien Modify (endre), kan du velge
deler av et broderi. En merket del av et broderi kalles en blokk. En blokk kan du endre
størrelse på, rotere, speilvende, skyve, flytte, duplisere, kopiere, klippe ut og slette. Det kan
være enklere å velge en blokk når du har valgt fargene som skal vises og/eller endret
hvilke sømtyper som er synlige.
Når en blokk er valgt, plasseres det en ramme rundt den i arbeidsområdet. Valgrammen
har håndtak som kan brukes til å endre størrelse, rotere og speilvende blokken. Det er
også en kontur rundt blokken i valgrammen, slik at det er enklere å plassere den på
nøyaktig riktig sted når den flyttes eller roteres.

Blå håndtak for endring av størrelse

Hvite håndtak for tilpassing

Klikk og dra inni blokken for å flytte den. Bruk piltastene på tastaturet til å skyve blokken.
Klikk og dra i de firkantede håndtakene i hjørnene for å skalere blokken og holde
stingtallet konstant (hvite håndtak) eller endre størrelse og holde stingtettheten konstant
(blå håndtak), avhengig av Resize-modusen
. Klikk og dra i det runde
rotasjonshåndtaket for å rotere blokken fritt. Klikk og dra i roteringssenteret
for å
rotere rundt et annet punkt. Klikk på de trekantede håndtakene for å speilvende blokken
vannrett eller loddrett.
Du kan også endre størrelse på / tilpasse og rotere en blokk til nøyaktig riktig sted ved hjelp av delen
Modify Block (endre blokk) i kategorien Modify (endre).

Lime inn en blokk
Når du limer inn en blokk i et broderi, blir den automatisk valgt som gjeldende blokk, og
valgrammen
aktiveres. Blokken knyttes til den siste synlige sømmen.
Se ”Lime inn” på side 67 og ”Lime inn i midten” på side 68.
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Velge bort en blokk
Klikk i arbeidsområdet utenfor en blokk for å fjerne merkingen av den. Da blir valgrammen
rundt blokken borte. Høyreklikk for å deaktivere gjeldende valgfunksjon uten å velge vekk
blokken.

Velge broderiet du vil endre
Hvis du har valgt mer enn ett broderi slik at du ikke kan åpne kategorien Modify (endre),
trykker du på Tab-tasten på tastaturet for å velge broderiet du vil redigere.

Valgramme
Bruk valgrammen
til å velge sømmer i et
rektangulært område. Når du klikker på
valgrammen, endres musepekeren til pekeren for
valgrammen . Klikk og dra rundt området du vil
merke. Når du slipper museknappen, viser blokken
hvor langt det merkede området strekker seg.
Høyreklikk for å velge det bort.
Bruk valgrammen når du vil velge et område raskt. Når du
sletter et utvalg, kan du om ønskelig bruke Freehand Select
(frihåndsvalg) eller Freehand Point Select (frihåndsvalg av
punkt) for eventuelt å fjerne flere sømmer.
Bruk Add to Selection (legg til i utvalg)
sammen med en
hvilken som helst valgfunksjon for å gjøre området med
valgte sømmer større, eller bruk Remove From Selection (fjern
fra utvalg)
for å gjøre det valgte området mindre.

Frihåndsvalg
Bruk Freehand Select (frihåndsvalg)
til å velge en blokk
med sømmer innenfor et område i alle typer former. Når
du klikker på frihåndsvalg, endres musepekeren til
pekeren for frihåndsvalg
. Klikk og dra for å tegne en
uregelmessig kontur rundt det ønskede området. Når du
slipper musepekeren, lukkes området automatisk med en
rett linje mellom startposisjonen og den siste plasseringen
til musepekeren. Blokken viser deg området du har valgt.
Høyreklikk for å velge det bort.
Bruk Add to Selection (legg til i utvalg)
sammen med en hvilken
som helst valgfunksjon for å gjøre området med valgte sømmer
større, eller bruk Remove From Selection (fjern fra utvalg)
for å
gjøre det valgte området mindre.
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Frihåndsvalg av punkt
Bruk Freehand Point Select (frihåndsvalg av punkt)
til å
velge en blokk med sømmer innenfor et område i alle
typer former som er laget av rette og buede linjer. Når du
klikker på frihåndsvalg av punkt, endres musepekeren til
pekeren for frihåndsvalg av punkt
. Klikk på en rekke
punkter for å lage en uregelmessig kontur av rette og
buede linjer rundt motivområdet. Trykk på Ctrl-tasten
samtidig som du klikker, for å plassere et firkant-punkt (rett
linje). Klikk og dra
for å flytte et eksisterende punkt.
Klikk på sletteikonet for å fjerne punktet du satte inn sist.
Høyreklikk når området er ferdig merket. Blokken viser deg
området du har valgt. Når du skal plassere valgrammen
mest mulig nøyaktig, kan det være enklere å bruke
frihåndsvalg av punkt enn bare frihåndsvalg. Høyreklikk
for å velge det bort.
Bruk Add to Selection (legg til i utvalg)

sammen med en hvilken som helst valgfunksjon for å gjøre

området med valgte sømmer større, eller bruk Remove From Selection (fjern fra utvalg)
valgte området mindre.

for å gjøre det

Velge alle synlige
Select All Visible (velg alle synlige)
er en funksjon hvor du med bare ett klikk velger alle
synlige sømmer i gjeldende broderi. Klikk utenfor blokken for å fjerne merkingen.

Ingen valgt
Bruk Select None (ingen valgt)
til å velge bort alle broderiene og blokkene i
arbeidsområdet, også de som befinner seg utenfor rammen.

Erstatte utvalg
Bruk Replace Selection (erstatt utvalg)
utvalget.

til å erstatte de valgte sømmene med det nye

Legge til i utvalg
Bruk Add to Selection (legg til i utvalg)

til å legge til det nye utvalget i de valgte sømmene.

Fjerne fra utvalg
Bruk Remove from Selection (fjern fra utvalg)
sømmene.

til å fjern det nye utvalget fra de valgte

Endre blokk
Bruk Modify Block-delen (endre blokk) i kategorien Modify (endre) hvis du vil rotere eller
endre størrelsen på det valgte broderiet eller blokken med en nøyaktig verdi.
Hvis du vil rotere blokken eller broderiet, skrive du inn en vinkel fra
0 til 359 grader i boksen Angle (vinkel) , og deretter klikker du på
Apply (bruk)
. Du kan om ønskelig flytte roteringssenteret
før du roterer.
Du kan endre størrelsen på blokken eller broderiet ved å endre
prosentverdien for høyde og bredde for den valgte blokken. Høyden og bredden
tilpasses eller størrelsen endres i henhold til Resize-modusen.
Størrelsen (i millimeter) som motivet skal endres til, vises på høyre side.
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Vise valgte farger
I kategorien Modify (endre) kan du skjule blokker med sømmer etter farge. Du kan enkelt
vise seksjonene i broderiet ved å vise sømmene etter farge. Funksjonene for å vise
sømmer etter farge finner du i Design Panel (motivpanelet) når kategorien Modify (endre)
er åpen.
Skjul sømmer etter farge, og lag de synlige sømmene være tilgjengelige for andre
funksjoner uten at dette påvirker de skjulte sømmen. Du kan kombinere valg av synlige
farger med tegneområde-funksjonen for å vise en bestemt type sømmer som det ville
være vanskelig å skille ut ved bruk av andre funksjoner.
Dersom du har angitt et tegneområdet, vises bare sømmene i de fargeblokkene som er synlige i det
aktuelle området. Skjulte farger utheves heller ikke når du holder musepekeren over dem i fargearket.

Fargeark
Fargearket i motivpanelet viser rekkefølgen trådfargene blir brukt i.
Gruppen med sømmer som benytter en bestemt trådfarge, kalles
en fargeblokk. Fargearket kan brukes til å bytte trådfarger og legge
til trådeffekter. Når kategorien Modify (endre) er åpen, kan du
bruke det til å skjule og vise sømmene i en hvilken som helst av
fargeblokkene.
Når du holder pekeren over en trådfarge i fargearket, utheves de tilsvarende
trådene i broderiet. Det vises også et lite vindu med en beskrivelse av
trådfargen.

Du kan også bruke fargearket til å endre rekkefølgen på
fargeblokkene, og til å slå sammen fargeblokker.
Den første fargen i broderiet er øverst på listen, etterfulgt av alle
trådfargeblokkene. Du kan se i avmerkingsboksene hvilke fargeblokker som er skjult.
Numrene viser i hvilken rekkefølge fargene brukes, og eksemplene viser ensfargede
blokker av hver trådfarge i 3D.
Dobbeltklikk på en trådprøve, eller velg tråden og klikk på endre farge-ikonet
for å få
tilgang til dialogboksen for fargevalg og velge en annen trådfarge, eller legge til
trådeffekter. I kategorien Modify (endre) kan du klikke i en avmerkingsboks for å vise eller
skjule en fargeblokk. Når en farge er skjult, er det ikke merket av for fargen i fargearket,
som vist her:

Skjult

Synlig

Flytte og slå sammen fargeblokker
Bruk pilene under fargearket, eller høyreklikk på innholdsmenyen, for å endre rekkefølgen
på fargeblokkene, og velge fargeblokker å slå sammen etter ønske.
Du kan for eksempel beholde to tilstøtende like fargeblokker dersom du ønsker å endre dem senere.
Dersom du bruker ColorSort, slås alle like farger sammen med mindre det finnes sømmer som overlapper
hverandre.

Endringene du gjør, tas i bruk umiddelbart.
Dette kan være nyttig dersom du ønsker å slå sammen to blokker i samme trådfarge uten at det påvirker
fargerekkefølgen i resten av broderiet. Du kan for eksempel bruke Move and Merge Color Blocks (flyt og slå
sammen fargeblokker) for å gjøre det enklere å lage tekst med enkelte tegn i ulike farger. Funksjonene for å
flytte og slå sammen fargeblokker kan også være nyttige dersom ColorSort ikke slår sammen farger på
grunn av noen få overlappende sømmer som ikke påvirker utsyingen av motivet.
Du kan også bruke slå sammen-funksjonen når du optimaliserer motiver som har flere områder med
hullsøm og stabiliseringslinjer. ColorSort kan av og til slå sammen stabiliseringslinjer i slike tilfeller.
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Flytte farger
Med flytt oppoverog flytt nedover-ikonet
flytter du den valgte fargeblokken slik
at fargene sys i en annen rekkefølge. Klikk på ønsket farge i listen for å utheve den. Klikk
deretter på flytt oppover- eller flytt nedover-knappen for å flytte fargen til ønsket
plassering.
Du kan også høyreklikke på blokken og velge Move Up (flytt oppover) eller Move Down (flytt nedover) fra
innholdsmenyen.

Slå sammen farger
Med slå sammen farger-ikonet
kan du slå sammen den valgte fargeblokken med
fargeblokken over, og fjerne kommandoen for fargeendring.
Du kan også høyreklikke på blokken og velge Merge into Previous Color (slå sammen med forrige farge)
eller Merge into Next Color (slå sammen med neste farge) fra innholdsmenyen.

Bruk Merge (slå sammen) til å slette fargeendringer. Du kan også bruke dette alternativet
til å slå sammen fargeblokker med samme trådfarge, etter at du først har flyttet en av
fargeblokkene slik at de ligger ved siden av hverandre.

Sette inn fargekommando
Bruk Insert Color Command (sett inn fargekommando)
til å legge til en ny
fargeendring ved det punktet du klikker på.
Når du klikker på ikonet, endres musepekeren til pekeren for å sette inn farge
. Klikk
deretter på sømmen der du vil endre fargen. Dialogboksen for fargevalg vises, og du kan
velge trådfargen for den nye fargeendringen

Sette inn stoppkommando
Bruk Insert Stop Command (sett inn stoppkommando)
for å legge til en kommando
som angir at brodermaskinen skal stoppe ved punktet du klikker på, og vise en melding.

Sette inn en stoppkommando
1
2
3
4
5

Åpne et broderi og klikk på endre-kategorien.
Når du klikker på sett inn stoppkommando-ikonet , endres musepekeren til pekeren for å sette inn et
stopp
.
Klikk på en søm. Stopp-dialogboksen åpnes.
Bruk rullegardinmenyen for hurtigtekst til å sette inn et sytips eller skrive inn en melding.
Klikk på OK for å sette inn stoppkommandoen.

Egenskaper for stoppkommandoer
Legg til et sytips for en stoppkommando i dialogboksen for
egenskaper for stoppkommandoer.
Velg en hurtigtekst-kommentar på rullegardinmenyen, eller
skriv inn tekst i kommentartekstfeltet. Klikk på OK for å
lagre teksten. Du kan skrive inn opptil 200 tegn.

Tegneområde
Ved hjelp av glidebryterne for å tegne fra starten og til
enden i kategorien Modify (endre,) kan du på en enkel måte vise et broderi og få en
nøyaktig oversikt over hvilken form det har. Med glidebryterne kan du gå forover og/eller
bakover gjennom et broderi sting for sting, og skille ut bestemte sømsekvenser. Hvis du
vil, kan du bruke Select All Visible (velg alle synlige) til å velge de synlige sømmene som en
blokk du kan arbeide med, uten at dette påvirker de skjulte sømmene. Du kan kombinere
en endring av sømutvalget med å velge farger for å vise en bestemt type sømmer som det
ville være vanskelig å skille ut ved bruk av andre funksjoner.
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Tegneområde (glidefelt)
Den øvre glidebryteren stiller inn stingnummeret for Draw To Start (tegn fra start). Den
nedre glidebryteren stiller inn stingnummeret for Draw To End (tegn til enden).
Bruk tegneområdet til å angi stingpunktet for begynnelsen eller slutten av sømmen på en
av følgende måter:

Dra i glidebryteren

Klikk på tastene
for + eller -

Klikk i mellomrommet
ved glidebryteren

• Klikk og dra glidebryteren langs glidefeltet.
• Klikk på pilene i hver ende av glidefeltet for å gå videre ett sting om gangen. Klikk og
hold inne på en pil for å gjøre dette raskere.
• Klikk i mellomrommet på hver side av glidebryteren i glidefeltet for å flytte den i den
ene eller den andre retningen, og hopp raskt gjennom stingene. Du kan også klikke og
holde inne, men glidebryteren stopper når den når pilen.
Arbeidsområdet viser i alle tilfeller sømutvalget etterhvert som stingpunktet i starten eller
slutten av sømmen endres.
Når du angir et tegneområdet, vises bare sømmene i de fargeblokkene som er synlige i det aktuelle
området.

Tegne alle sømmer
Bruk Draw All Stitches (tegn alle sømmer)
i kategorien Modify (endre) til å vise alle
sømmer i broderiet du har valgt å redigere. Hvis du har skjult sømmer ved å endre
fargevalget eller tegneområdet, klikker du på ikonet for å vise alle sømmene igjen.
Alle fargeblokkene blir synlige og tegneområdet tilbakestilles til å vise alle sømmer.
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Komme i gang med
PREMIER+™ 2 Card Shop

13

Velkommen til PREMIER+™ 2 Card Shop. Med PREMIER+™ 2 Card Shop kan du lage
broderte kort med et personlig preg automatisk, med tema-maler for spesielle
anledninger. Når du har laget kortet, lagres det som en gruppe, slik at du enkelt kan
redigere bokstavene eller endre et motiv i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Velg blant hundrevis av maler for å lage unike gratulasjonskort, invitasjoner, postkort og
diplomer med navnet på dine kjære vakkert brodert som en del av prosjektet. I postkorttemaene finner du maler med plass til frimerke, adresse og en melding.

PhotoStitch Wizard
PREMIER+™ 2 Card Shop inkluderer også PhotoStitch Wizard. Bruk PhotoStitch Wizard til å
lage broderier fra et bilde automatisk. Velg blant: PhotoStitch-broderi i farger, PhotoStitchbroderi i sepia, ensfarget PhotoStitch-broderi, broderi med flisemønster, lineært
PhotoStitch-broderi og trykte applikasjoner.
Alternativene for PhotoStitch i farger, PhotoStitch i sepia, ensfarget PhotoStitch og PhotoStitch med
flisemønster i farger er tilgjengelige bare hvis du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Programvarens komponenter
Menylinje

Faner

Verktøylinje

Tittellinje

Tekstområde

Design Area (motivområde) Arbeidsområde Statuslinje

Menylinje
Det finnes fem menyer: File (fil), Edit (rediger), View (vis), QuickLink og Help (hjelp).
Når du vil ha tilgang til menyvalgene, bruker du musepekeren til å dra dem ned fra menylinjen.

Du kan også få tilgang til menyvalgene ved å trykke på Alt-tasten, og deretter trykke på
den understrekede bokstaven i menynavnet, etterfulgt av den understrekede bokstaven i
menyvalget, f.eks. Alt, F, N for å starte opp et nytt prosjekt.
PREMIER+™ 2 Card Shop Komme i gang med PREMIER+™ 2 Card Shop
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Arbeidsområdet
Arbeidsområdet er det området hvor du lager kortet. Sømmene tegnes i riktige farger, og
broderiene vises i 3D.
Bruk fanene øverst i arbeidsområdet til å vise sidene på kortet.
Trykk på Tab-tasten for å velge hvert enkelt område på siden i tur og orden.
Antall faner er avhengig av om du har valgt Folding Card (doble kort), Double-Sided Card (tosidige kort)
eller Single-Sided Card (kort med én side) på siden Select Theme and Layout (velg tema og oppsett) i New
Project Wizard.
Gå fra én side til en annen ved å klikke på fanene øverst i vinduet, eller bruk hurtigtastene Ctrl + Tab eller
PgUp og PgDown.

Arbeidsområdet kan inneholde ett eller flere tekst-, motiv- eller bildeområder. Høyreklikk
på valgrammen rundt et område for å redigere det.
Du kan endre fargen på standardbakgrunnen ved hjelp av kortfarge-ikonet
. Klikk på
bakgrunn-ikonet
for å vise et bakgrunnsstoff.

PREMIER+™ 2 Card Shop Vilkår og konvensjoner
Broderifil-formater
Broderier kan kun lagres i .vp4-format, som bevarer de ulike delene i flerdelte motiver. Det
bevarer også informasjon om trådfarge og notater.
Hvis du vil eksportere og brodere motiver du har laget i PREMIER+™ 2 Card Shop, må du lagre eller kopiere
prosjektet og deretter bruke PREMIER+™ 2 Embroidery.

Bildefiler
PREMIER+™ 2 Card Shop kan laste alle de følgende bildefilformatene i PhotoStitch Wizard:
Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF-kompatibel (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network
Graphics (.png), Tagged Image File Format ikke komprimert (.tiff, .tif ), Windows Meta File
(.wmf ), Windows Enhanced Meta File (.emf ) og Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Card Shop kan laste opp bilder og videoklipp av brodermønstre fra Design
Player til sosiale medier som Facebook® , Flickr®
, Twitter®
og YouTube® .

Bakgrunner
PREMIER+™ 2 Card Shop laster inn stoffbakgrunner som er installert sammen med
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Bruk PREMIER+™ 2 Embroidery Extra til å lage nye
bakgrunner.
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New Project Wizard

14

Bruk New Project Wizard til å velge en mal for å lage et brodert kort. Velg den beste
størrelsen for hvert enkelt prosjekt. Velg mellom fem ulike størrelser, avhengig av hva slags
kort du vil lage og hvor mye tid du kan bruke på broderiet. Retningen for malen kan være
stående, liggende eller kvadratisk, etter ønske.
Velg et dobbelt kort med fire deler, et tosidig kort med to deler eller et prosjekt med bare
én side.
Klikk på New (ny)
for å starte New Project Wizard.

Velge tema og oppsett

Tema
Velg et tema i listen. Forhåndsvisningsruten viser den første kortmalen i det valgte temaet.

Oppsett
Velg blant tre ulike oppsett:

Doble kort
Lag et dobbelt kort med forside, innvendige sider og bakside, for eksempel et
gratulasjonskort.

Tosidige kort
Lag et kort med forside og bakside, for eksempel et postkort.
I postkort-temaene finner du maler med plass til frimerke, adresse og en melding.

Kort med én side
Lag et prosjekt med én side, som et diplom eller en plakat.

PREMIER+™ 2 Card Shop New Project Wizard
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Velge mal

På siden Select Template (velg mal) velger du kortmalen du vil bruke. Velg en mal-kategori
i rullegardinlisten, eller bruk Search for Keywords (søk etter nøkkelord) for å søke etter
maler ved hjelp av nøkkelord i navnet.

Velge størrelse og ramme

Velg mål som er angitt på forhånd eller velg en ramme. Velg om du vil bruke ett enkelt
broderi eller flere broderier.
Rammealternativene er ikke tilgjengelige (er nedtonet) dersom du har valgt et prosjekt med én side, eller
dersom rammen er for liten til å få plass til hele prosjektet som ett enkelt broderi.

Slik lager du et kort til et 50-årsjubileum
1

78

Klikk på New (ny)
på hovedverktøylinjen for å åpne siden Select Theme and Layout (velg tema og
oppsett) i New Project Wizard. Malen for jubileumskort vises.

PREMIER+™ 2 Card Shop New Project Wizard
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3

4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

14
15

Bla nedover i listen Theme
(tema) på venstre side, og velg
temaene Christmas (jul) og
deretter New Baby (ny baby).
Den første kortmalen i hvert
tema vises i
forhåndsvisningsruten.
Velg Anniversary (jubileum), og
kontroller at Folding Card (doble
kort) er valgt under Layout
(oppsett).
Klikk på Next (neste). Siden for
valg av mal vises.
I tekstboksen Search for
keywords (søk etter nøkkelord)
skriver du inn:
50
Hold pekeren over 50årsjubileumskortet i stående stilling, med sjampanjeflaskemotiv.
Dersom du holder musepekeren over et miniatyrbilde uten å klikke på det, vises navnet på malen. Navnet
på malen er ”50th Anniversary 1 Portrait” (50-årsjubileum 1, stående stilling).
Klikk på miniatyrbildet ”50th
Anniversary 1Portrait” (50årsjubileum 1stående) for å
åpne malen i
forhåndsvisningsområdet.
Klikk på Next (neste). Siden for
valg av størrelse og ramme vises.
I området Select Size (velg
størrelse) velger du Small (liten)
125 mm x 175 mm (5” x 7”).
Klikk på Change Hoop (bytt
ramme) for å åpne dialogboksen
for rammevalg.
Kontroller at det ikke er merket
av for Enter Hoop Size (angi
rammestørrelse).
Klikk på rullegardinpilen for
Hoop Group (rammegruppe)
og velg Universal.
Klikk på rullegardinpilen for
Hoop Size (rammestørrelse) og
velg 360 mm x 350 mm –
Universal Multipart Hoop 1. Angi
deretter Rotated (rotert) under
Orientation (retning).
Klikk på OK. Du kan se en
forhåndsvisning av rammen på
veiviser-siden.
Velg Single embroidery (ett
enkelt broderi) under Hoop
Options (rammealternativer).
PREMIER+™ 2 Card Shop lager et
kort i fire deler, med det
oppsettet som gir best resultat
når du skal brette og stifte.

PREMIER+™ 2 Card Shop New Project Wizard
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Hvis du skal bruke en mindre ramme, velger du Multiple embroideries (flere broderier) for å lage separate
broderier for forsiden, baksiden og de innvendige sidene på kortet.
Klikk på Finish (fullfør) for å lukke veiviseren. 50-årsjubileumskortet er plassert i midten av
arbeidsområdet, og forsiden av kortet vises.

17

Klikk på kategorien Inner (innvendig), eller klikk på Ctrl + Tab, for å vise midtsidene av kortet.

18

Klikk på Back (bakside) for å vise baksiden av kortet, og klikk deretter på
Front (forside) for å gå tilbake til forsiden av kortet.
Du kan også bruke Ctrl + Tab til å gå fra én side til en annen, eller PgUp- og
PgDown-tastene.
I arbeidsområdet beveger du musepekeren over flasken. Pekeren endres til
en blomsterklase
.
Blomsterklasepekeren angir at dette er et motiv.
Motivene i PREMIER+™ 2 Card Shop lages med ganske løs stingtetthet som
egner seg for søm på flate stoffer og i enkelte tilfeller på papir.

19

20

80

Beveg pekeren over teksten ”Wonderful Years”. Pekeren endres til en
tekstpeker med bokstaven A
.
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Vise kortmotiver
Velge sider og områder
Velge sider
■
■
■
■

Klikk på fanene øverst i arbeidsområdet for å velge en av sidene på kortet.
Du kan også bruke tastene på tastaturet til å gå fra en side til en annen i kortet:
Ved hjelp av PgUp- og PgDown-tastene kan du vise forrige eller neste side.
Bruk Ctrl + Tab til å vise den neste siden.
Trykker du på End-tasten, vises den siste siden av kortet.
Trykker du på Home-tasten, vises den første siden av kortet.
Se ”Slik lager du et kort til et 50-årsjubileum” på side 78.

Velge områder
Du kan merke områder på en av sidene på kortet, for eksempel tekst, motiver eller bilder,
ved å klikke på ønsket område.
Du kan også bruke Tab-tasten til å merke områder på kortet og gå fra det ene området til
det andre.
Du kan bruke Tab-tasten til å merke områder på kortet bare hvis det er mer enn ett motiv, bilde eller
tekstfragment på siden. Ellers må du klikke på det ønskede området for å merke det.

Zoomkommandoer
Det finnes en rekke funksjoner som gjør det enklere å navigere rundt i prosjektet,
deriblant zoomfunksjoner. Prosjektet vises som standard i en størrelse som er tilpasset
vinduet, på samme måte som når du klikker på zoom for å tilpasse-ikonet etter at du har
zoomet inn eller ut.
Klikk og dra for å zoome inn
på et område

Klikk for å zoome ut øyeblikkelig
Klikk for å zoome inn
øyeblikkelig
100 % zoom

Zoom for å tilpasse
Velg eller skriv inn zoomprosent

Dra for å zoome inn og ut

Vise bakgrunn
■

Bruk View Background-funksjonene (vis bakgrunn) for å endre bakgrunnsfargen eller stoffet i kortet, og for å flytte bakgrunnsstoffet i kortet.
Bruk Kortfarge
til å endre fargen på standardbakgrunnsstoffet for prosjektet.

■

Bruk Background (bakgrunn)

■

Bruk Flytte bakgrunn (flytt bakgrunn)

til å velge et bakgrunnsstoff.
til å flytte bakgrunnsstoffet.

Move Background (flytt bakgrunn) er bare tilgjengelig etter at du har valgt en bakgrunn.

Kortfarge
Bruk Card Color (kortfarge)
til å velge fargen på bakgrunnsstoffet i prosjektet.
Dialogboksen for kortfarge vises.
Ved hjelp av Card Color (kortfarge)
ikonet

kan du endre fargen på standardbakgrunnsstoffet. Bruk bakgrunn-

til å endre stoffet.

PREMIER+™ 2 Card Shop Vise kortmotiver
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Klikk på rullegardinpilen for farge og velg en farge, eller
klikk på More Colors (flere farger) i rullegardinfeltet for å
vise dialogboksen Colors (farger) med kategorien Standard
valgt.

Tilbakestill til mal
Klikk på Reset to Template (tilbakestill til mal) for å gå
tilbake til de opprinnelige innstillingene for
bakgrunnsfargen.

Flytte bakgrunn
Bruk Move Background (flytt bakgrunn)
til å flytte bakgrunnen som du har lagt bak
prosjektet.
Klikk på flytt bakgrunn-ikonet
for å endre musepekeren til en firehodet pil
. Klikk og
dra for å flytte bakgrunnsstoffet rundt i prosjektområdet.
Høyreklikk for å velge det bort.

Design Player
Bruk Design Player til å gå gjennom sømmene i kortet du arbeider med, som om du syr det
fra et eksportert broderi. Alle delene av prosjektet vises, enten du har valgt dem eller ikke.
Dersom prosjektet lager flere broderier når du lagrer det, vises bare broderiet på den gjeldende siden.

Gjeldende innstillinger for optimalisering for søm fra PREMIER+™ 2 Configure benyttes.

Styr avspillingen
med glidebryteren

Start avspillingen eller
stans den midlertidig
Motivinformasjon
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Hopp til første søm
Spol bakover
Hopp til siste søm
Spill av i dobbel
hastighet
Del et bilde eller et
videoklipp på nett

Redigere prosjektet

16

Lagre broderier
Du kan lagre broderier på to måter:

Lagre som
Dette alternativet viser dialogboksen Save As (lagre som) slik at du kan lagre prosjektet
med det eksisterende filnavnet eller et nytt filnavn.
Dersom du lagrer et prosjekt med det samme navnet som et eksisterende prosjekt, åpnes
det en dialogboks hvor du får spørsmål om du vil fortsette og overskrive prosjektet med
den reviderte versjonen.
Hvis du vil eksportere og brodere motiver du har laget i PREMIER+™ 2 Card Shop, må du lagre eller kopiere
prosjektet og deretter bruke PREMIER+™ 2 Embroidery.

Lagre når du lukker eller avslutter prosjektet
Dersom du gjør endringer i et prosjekt, og deretter prøver å lukke prosjektet før du
eksporterer det, vises det en melding med spørsmål om du vil lagre det endrede
prosjektet.

Hvis du avslutter PREMIER+™ 2 Card Shop eller bruker New (ny) til å lukke prosjektet, vil du
få spørsmål om prosjektet du har endret uten å lagre. Velg mellom:
Ja

Lagre endringene i prosjektet. Åpne dialogboksen Lagre som
(lagre som) hvis det er et nytt prosjekt.

Nei

Ikke lagre prosjektet, og fortsett. Alle endringene i prosjektet
går tapt. Dersom det var et nytt prosjekt, forkastes det uten
å lagres.

Avbryt

Ikke lagre prosjektet, men hold det åpent og ikke lukk
PREMIER+™ 2 Card Shop.

Lagre som
Bruk Save As (lagre som)
for å lagre kortet som et flerdelt broderi i .vp4-format.
Da lagres broderiet med navnet du angir i dialogboksen Save As (lagre som).
Save As (lagre som) overskriver det eksisterende broderiet. Dersom du vil lagre en annen versjon av det
samme prosjektet, må du endre navnet før du lagrer det.

PREMIER+™ 2 Card Shop Redigere prosjektet

83

Kopiere
Bruk Copy (kopier)
til å lage en kopi av den valgte siden av kortet. Kopien blir til en
utklippsblokk, som kan limes inn som et broderi i en annen PREMIER+™ 2 Embroidery
System-modul.
Kontroller at du har merket et motiv, tekst eller bilde, for å være sikker på at den ønskede siden blir kopiert.
Alle broderiene på siden grupperes sammen når de kopieres. Combine (kombiner), ColorSort og Remove
Overlap (fjern overlapping) blir ikke anvendt, så du kan fortsette å justere siden av kortet i PREMIER+™ 2
Embroidery ved hjelp av Restrict Groups (begrens grupper).

Kopiere alle sider
Bruk Copy All Pages (kopier alle sider)
for å lage en kopi av hele kortet. Kopien blir til en
utklippsblokk, som kan limes inn som et broderi i en annen PREMIER+™ 2 Embroidery
System-modul.
Alle broderiene på kortet grupperes sammen når de kopieres. Combine (kombiner), ColorSort og Remove
Overlap (fjern overlapping) blir ikke anvendt, så du kan fortsette å justere kortet i PREMIER+™ 2
Embroidery ved hjelp av Restrict Groups (begrens grupper).

Angre
Klikk på angre-ikonet
for å reversere siste handling. Dersom du ikke er fornøyd med
resultatet, klikker du på gjenta-ikonet .

Gjenta
Klikk på gjenta-ikonet
for å reversere den siste handlingen du angret. Dersom du ikke
er fornøyd med resultatet, klikker du på angre-ikonet.
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