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1Installering
Velkommen til PREMIER+™ 2 Embroidery System. Lag, rediger og vis alle mønstre i ekte 3D. 
Du kan zoome inn og velge en virkelighetstro bakgrunn eller en bakgrunn med struktur. 
Vis motiver i en hvilken som helst farge i din egen ramme. Vis spesialtråder og -effekter, 
inkludert metalltråder og tråder i flere farger, skummateriale eller filtenåler. Velg farger 
blant over 21 800 tråder eller lag dine egne paletter. Endre fargene i et motiv automatisk 
ved hjelp av Color Tone-funksjonen.
Bruk Design Player  til å gå gjennom alle delene i et broderi. Bruk Life View  for å vise 
hvordan broderiet ser ut i virkeligheten, med de ønskede eksportalternativene. Lagre  
prosjektet med de ulike delene av motivet hver for seg i flerdelt .vp4-format. Til sist 
eksporterer  du prosjektet i ønsket format i samsvar med valgte alternativer for å 
optimalisere for søm.
Denne veiledningen forklarer hvordan du installerer og starter PREMIER+™ 2 Embroidery 
System-modulene.
For enkelte moduler følger det med en trykt bruksanvisning, hvor du finner noen gode 
eksempler. Ønsker du en fullstendig brukerveiledning for hver modul i PREMIER+™ 2 
Embroidery System, kan du se i den elektroniske hjelpen eller skrive ut 
brukerveiledningen som medfølger i PDF-format . Gå gjennom veiledningen for 
PREMIER+™ 2 Embroidery System i opplæringssenteret på Internett.
Den mest oppdaterte informasjonen om programmet finner du i den tilhørende Readme-
filen. (Dobbeltklikk på en Readme-fil for å åpne den i WordPad eller Microsoft® Word i 
Windows®, TextEdit i Mac®.) 
Aller siste nytt om PREMIER+™ 2 Embroidery System finner du på internett, på: 
PremierPlusEmbroidery.com

Systeminnhold
I pakken med PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren finner du en USB-pinne, et 
ark med en produktaktiveringskode samt bruksanvisninger.

Ark med produktaktiveringskode
Du må bruke den unike produktaktiveringskoden med 18 tegn til å aktivere 
programvaren. Denne finner du på produktaktiveringskodearket. Oppbevar arket med 
produktaktiveringskoden på et trygt sted. Sammen med kjøpskvitteringen er dette bevis 
på at du har kjøpt PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren.

Installere programvaren
Følg disse trinnene for å installere PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren. 
Vil du ha mer informasjon, kan du se videoklippene på: http://
www.embroiderylearningcenter.com/

1 Kontroller at all eksisterende maskinvare, for eksempel en brodermaskin, er koblet fra datamaskinen, 
og at datamaskinen er koblet til internett.
Dette gjelder ikke for maskinvare fra andre leverandører, for eksempel skrivere, digitale kameraer eller 
web-kameraer.

2 Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen, og kontroller at du er logget på som 
administrator.

3 Installer programvaren, komponentene, bakgrunnene og dokumentasjonen for PREMIER+™ 2 
Embroidery System fra USB-pinnen som følger med, eller fra nedlastet programvare.
I Windows® blar du til Windows-mappen og dobbeltklikker på Start, på en Mac® blar du til Mac-
mappen.
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Du kan også installere programvaren etter at du har lastet ned den mest oppdaterte versjonen fra 
PremierPlusEmbroidery.com/Downloads.

I Windows® kan følgende melding for brukerkontokontroll vises: ”Vil du tillate følgende program å gjøre 
endringer på denne datamaskinen”, eller ”Et program trenger din tillatelse til å fortsette”. Klikk på Ja eller 
Fortsett. Hvis du har deaktivert brukerkontokontroll, vises ikke denne meldingen.

4 Vent til siden med PREMIER+™ 2 Embroidery System-logoen og navnet på installasjonfilen (med rød 
skrift) vises, og klikk deretter på Neste to ganger.

5 Lisensavtalen for PREMIER+™ 2 Embroidery System vises. Les den nøye, og velg deretter alternativet 
”Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen. Klikk deretter på Neste for å installere.
I Windows® vises vinduet for filtypetilknytning. Det anbefales at du velger Associate All Embroidery Files (tilknytt 
alle broderifiler) slik at du kan starte PREMIER+™ 2 Embroidery System ved å dobbeltklikke på en hvilken som 
helst broderifil i Utforsker. Dersom du også har annen broderprogramvare, og ikke vil endre eksisterende 
tilknytninger, velger du Do Not Associate All Embroidery Files (ikke tilknytt alle broderifiler). Du kan også knytte 
GEDCOM-filer (slektshistorie eller slektstre) til PREMIER+™ 2 Family Tree på denne siden. Klikk på Neste.

6 Gjenta denne prosessen for komponentene, bakgrunnen og dokumentasjonen. 
I Windows® installerer du enhetsdriverne hvis du har en direkte USB-tilkobling til maskinen, og ikke 
har installert dem med en tidligere versjon av PREMIER+™ Embroidery System.

7 Deretter registrerer og aktiverer du programvaren.
Du må ha arket med produktaktiveringskoden for hånden for å aktivere programvaren.

8 Når du har installert programvaren og registrert deg, kan du installere prøvefilene. I Windows® 
installerer du plugin-modulen for Explorer.
En eventuell tidligere versjon av plugin-modulen for Explorer (PREMIER+™ 2 eller PREMIER+™) må 
avinstalleres først.

9 Deretter kobler du til brodermaskinen(e). Det kan være du må svare på flere meldinger.
10 Etter at du har installert alle ønskede alternativer, registrert og aktivert programvaren, samt koblet til 

all maskinvare, bruker du kontrollerer du installasjonen ved hjelp av alternativet for å kontrollere 
installasjonen av PREMIER+™ 2 Embroidery System. 
På Mac® benytter du Install Check (installasjonskontroll) i PREMIER+™ 2 Configure.

11 Til slutt fjerner du USB-pinnen med PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren fra datamaskinen.

Installer alle elementene 

Registrer og aktiver programvaren

Windows®

Installer prøvefilene og plugin-modulen
Vis lisensen og dokumentasjonen

Kontroller installasjonen

i denne rekkefølgen

Installer alle elementene 

Registrer og aktiver programvaren

Installer prøvefilene

Mac®

i denne rekkefølgen
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Registrere og aktivere programvaren
Du må registrere og aktivere programvaren før du kan bruke PREMIER+™ 2 Embroidery 
System, og installere prøvefilene.
Du kan registrere PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren og aktivere den, enten på 
datamaskinen hvor programvaren er installert eller hos en autorisert forhandler. Bare ta med deg arket 
med produktaktiveringskoden til butikken.

1 Velg registrer og aktiver-alternativet fra menyen for USB-pinnen.
Du kan også når som helst trykke på Registrer-knappen i PREMIER+™ 2 Configure for å aktiver programmet.

2 Du vil bli bedt om å åpne Internett-tilkoblingen dersom den ikke allerede er åpen, deretter vises 
vinduet for registrering av PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren. Klikk på Neste.

3 Velkomstvinduet vises. Dersom du ikke har registrert noen PREMIER+™-, TruE™-, 6D™- eller 5D™-
programvare tidligere, velger du alternativet ’I do not have a previous registration’. Dersom du har 
registrert noen form for PREMIER+™-, TruE™-, 6D™- eller 5D™-programvare tidligere, skriver du inn e-
postadressen og passordet ditt, og deretter klikker du på Neste.
Hvis du har registrert noe programvare før 5D™ Embroidery System, klikker du på koblingen for å hente et 
passord. Når du har mottatt passordet, skrive du det inn for å fortsette registreringsprosessen.

4 Skriv inn eller kontroller navnet og e-postadressen din i vinduet som vises. Dersom du ønsker å motta 
et nyhetsbrev per e-post om nye produkter og oppdateringer (anbefales sterkt), merker du av for 
dette alternativet. Kontroller at opplysningene stemmer. Klikk på Neste for å fortsette.
SVP Worldwide vil ikke videreformidle eller selge dine personlige opplysninger til eventuelle tredjeparter 
utenfor nettverket av autoriserte PREMIER+™ 2 Embroidery System-forhandlere uten ditt samtykke. 
Ønsker du mer informasjon om retningslinjene for personvern, kan du gå til nettstedet vårt på 
PremierPlusEmbroidery.com (Privacy Statement).
Skriv inn passordet ditt (eller endre det om ønskelig) i vinduet som vises, og klikk deretter på Neste. 
Du kan også klikke på koblingen for å konfigurere påloggingen til det sosiale mediet.
Passordet må inneholde minst 6 tegn.

5 En bekreftelsesmelding for kontoen vises. Klikk på Neste.
Den første gangen du registrerer programvaren, eller dersom du endrer e-postadressen, mottar du en 
bekreftelse per e-post.

6 Skriv inn eller kontroller kontaktopplysningene dine i vinduet som vises. Velg land. Hvis du bor i USA 
eller Canada, velger du aktuell delstat eller provins. Klikk på Neste.

7 Bekreft forhandlerinformasjonen eller velg en ny forhandler i vinduet som vises. Denne forhandleren 
bør være primærforhandleren din, den du ønsker å handle hos til vanlig. Det anbefales, men er ikke 
påkrevd, at du merker av for alternativet for å informere forhandleren om kontaktopplysningene 
dine. Angi en forhandler til hvis du ønsker det, for eksempel én du kan bruke når du er på reise. Klikk 
på Neste for å fortsette.

8 Da vises vinduet hvor du skal legge inn produktaktiveringskoden. Skriv inn produktaktiveringskoden 
med 18 tegn som du finner på kodearket (eller som du har fått tilsendt via e-post hvis du handlet på 
nett). Klikk på Neste.

9 Etter en kort stund (noen minutter) aktiveres programvaren automatisk. Klikk på Neste for å åpne 
Maskiner-siden. Du kan legge inn informasjon om brodermaskinen(e) din(e). Klikk på Neste.

10 Vinduet for Smart Update (smart oppdatering) vises. Velg eventuelle anbefalte oppdateringer som 
skal lastes ned, og klikk deretter på Neste.

11 Et vindu med et sammendrag vises. Du kan også se en liste over PREMIER+™ 2 Embroidery System-
programvaren du har registrert, sammen med produktaktiveringskodene. Du kan om ønskelig skrive 
ut dette sammendraget.
Dersom du har kjøpt flere moduler, må du gjenta aktiveringsprosedyren.

12 Når kan du koble brodermaskinene til datamaskinen. Meldinger vises hver gang du kobler til en 
enhet, og du vil bli informert når maskinvaren er klar til bruk.

13 Programvaren er aktivert.

Oppdatere programvaren
Med ett tastetrykk kan du kjøre Smart Update -funksjonen i PREMIER+™ 2 Configure  
for å se om nye skrifttyper, trådtyper eller andre oppdateringer er publisert. Klikk på 
koblingene til oppdateringene for å laste dem ned, lukk Smart Update og PREMIER+™ 2 
Configure, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere oppdateringene.
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2Komme i gang
Når du har installert PREMIER+™ 2 Embroidery System, vil informasjonen i dette kapittelet 
hjelpe deg med å komme i gang. Når det er oppgitt spesifikke detaljer, for eksempel om 
den elektroniske hjelpefunksjonen, henviser disse til PREMIER+™ 2 Embroidery- eller 
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra-modulen, men de gjelder vanligvis for de andre 
PREMIER+™ 2 Embroidery System-modulene også.

Starte programmet
Starte opp PREMIER+™ 2 Embroidery System – Windows®
Startskjermbildet i Windows® 10; Windows® 8

1 Nederst til venstre på dataskjermen åpner du startskjermbildet i Windows® 10 eller Windows® 8.
2 Skriv inn ”Prem”, så vises søkeskjermbildet.
3 Kontroller at Apper er valgt.
4 Klikk på PREMIER+™ 2 Embroidery  for å starte det.

Startmenyen i Windows® 7
1 Klikk på startknappen nederst til venstre på dataskjermen, og startmenyen vises.
2 Flytt pekeren til Alle programmer. Da vises det en ny meny.
3 Flytt deretter pekeren til PREMIER+™ 2 Embroidery System for å vise en meny over programmer.
4 Klikk på PREMIER+™ 2 Embroidery  for å starte det.

Snarveier
I stedet for å bruke startskjermbildet/-menyen som beskrevet ovenfor, kan du bruke en 
snarvei til PREMIER+™ 2 Embroidery. Denne opprettes automatisk under 
installasjonsprosessen.

Windows® 10 (startskjermbildet); Windows® 8 
1 Klikk på PREMIER+™ 2 Embroidery -ikonet i startskjermbildet.

Windows® 10 (skrivebordet); Windows® 7 
1 Lukk eller minimer programmer som kjører.
2 Dobbeltklikk på snarveien til PREMIER+™ 2 Embroidery System-mappen. Det vises en liste over 

programmene.
3 Dobbeltklikk på PREMIER+™ 2 Embroidery  for å starte det.

QuickLink-verktøylinjen
Når du har åpnet PREMIER+™ 2 Embroidery, bruker du QuickLink-verktøylinjen til å koble 
til en hvilken som helst av modulene i PREMIER+™ 2 Embroidery System. QuickLink-
verktøylinjen finner du på statuslinjen nederst på skjermen.
Ikonene på verktøylinjen representerer modulene i PREMIER+™ 2 Embroidery System. 
Modulene er som følger, fra venstre mot høyre: PREMIER+™ 2 Embroidery , PREMIER+™ 
2 Card Shop , PREMIER+™ 2 Modify , PREMIER+™ 2 Design Aligner , PREMIER+™ 2 
Create , PREMIER+™ 2 Sketch , PREMIER+™ 2 PhotoStitch , PREMIER+™ 2 Cross 
Stitcher , PREMIER+™ 2 Family Tree  PREMIER+™ 2 Thread Cache  og PREMIER+™ 2 
Configure .
På QuickLink-verktøylinjen kan du kanskje se moduler som du ikke har kjøpt. Hvis du prøver å koble til 
modulene, vises det en melding.
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Undermenyen Accessories (tilbehør) inneholder PREMIER+™ 2 Font Create og en frittstående versjon av 
PREMIER+™ 2 QuickFont for brodermaskineiere som ikke har PREMIER+™ 2 Embroidery.

1 Åpne PREMIER+™ 2 Embroidery .
2 Hold musepekeren over et ikon for å se navnet på hver modul.
3 Klikk på ønsket ikon for å starte en modul.
4 Du kan også klikke på tilbehør-knappen  for å åpne undermenyen Accessories (tilbehør).
5 Klikk på ønsket ikon for å starte en modul.

Dobbeltklikk på broderifiler for å starte programmet
I Windows® Utforsker dobbeltklikker du på en hvilken som helst broderifil (eller klikk én 
gang, og trykk deretter på ENTER) for å starte PREMIER+™ 2 Embroidery og åpne filen på 
skjermen. Hovedtypen av broderifiler, med et PREMIER+™ 2-ikon , er .vp4-format.
Dersom du dobbeltklikker på en .edo -fil, startes PREMIER+™ 2 Create . Dersom du dobbeltklikker 

på en .krz -fil, startes PREMIER+™ 2 Cross Stitcher .
Høyreklikk på en fil for å vise detaljinformasjon om broderiet ved hjelp av plugin-modulen 
Explorer. Se ”PREMIER+™ 2 Explorer Plugin” på side 19.

Veksle mellom moduler
Når du har startet PREMIER+™ 2 Embroidery System, kan du også bruke QuickLink-
verktøylinjen for å veksle mellom om modulene som allerede er åpne. Dette kan være 
nyttig, for eksempel hvis du vil kopiere et broderi fra én modul til en annen.

Starte PREMIER+™ 2 Embroidery System-appen – Mac®
■ Klikk på ikonet i Launchpad.
■ Dobbeltklikk på ikonet i Finder.
■ Hvis du har lagt den til i Dock, klikker du på ikonet i Dock.

Veksle mellom apper
Når du har startet opp flere enn én PREMIER+™ 2 Embroidery System-app, kan du bruke 
Dock til å veksle mellom om appene som allerede er åpne. Dette kan være nyttig, for 
eksempel hvis du vil kopiere et broderi fra én app til en annen.

Modul-ikoner

PREMIER+™ 2 
Embroidery

Juster, rediger og endre størrelse på broderier og bokstaver. Lag dine egne 
skrifttyper automatisk basert på TrueType®- eller OpenType®-skrifter, eller 
importerte broderier, eller bruk biblioteket over spesiallagede skrifttyper. 
Sett inn SuperDesign, motivmønstre, rammer og kruseduller for å dekorere 
broderier og monogrammer. Bruk Encore (én gang til) til å gjenta et broderi i 
ulike former eller som en bord i en ramme. Bruk Endless (uendelig) til å plassere 
favorittbroderiene dine så mange ganger som mulig i den rammen du har valgt, 
helt automatisk. I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du forhåndsvise 
broderiene dine på en bakgrunn med applikasjoner og dekorasjoner, lage en 
ordskulptur, tilpasse et prosjekt i en ramme, lage en quilteblokk med fyll eller 
kontur, endre sømmer og gjøre bilder eller fotografier om til broderier ved hjelp 
av ExpressDesign Wizard og PhotoStitch Wizard. Bruk Family Tree Wizard til å 
lage en minnegave.

PREMIER+™ 2 
Card Shop
Kun for 
Windows®

Lag broderte kort med et personlig preg automatisk, med tema-maler for 
spesielle anledninger. Velg et dobbelt kort med fire deler, et postkort med to 
deler eller et prosjekt med bare én side. Lag et helt unikt kort ved å lage et 
PhotoStitch-broderi eller en trykt applikasjon av din kjære.
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PREMIER+™ 2 
Modify

Endre stil på, forbedre og forny broderiene dine. Lag ny form på og endre stil for 
broderiene dine, og rediger objekter. Legg til klippekommandoer automatisk, 
og stoppkommandoer med sytips. Konverter motiver til bruk med hullsømnåler. 
Bruk morphing-effekter til å lage virvler, kruse og lage bølger med mer. Bruk 
bord- og applikasjonsfunksjonene til å ramme inn eller klippe ut broderier. Bruk 
Design Optimizer til å forbedre sømkvaliteten i de fleste broderier. Bruk de 
eksklusive relieff-funksjonene til å legge til vakre mønstre. Bruk ensfarget-
effekten til å lage silhuett- eller kamé-motiver.

PREMIER+™ 2 
Design Aligner
Kun for 
Windows®

Ordne og del opp et hvilket som helst broderi for å brodere det i en ramme, eller 
del opp et broderi for å brodere det i en flerdelt ramme.  Legg til sømjusteringer 
automatisk når du skal flytte rammen, og skriv ut oversikter og maler.

PREMIER+™ 2 
Create

Bruk ExpressDesign Wizard til å lage et motiv automatisk fra et bilde eller en 
tegning. Bruk utklipp eller lag dine egne bilder og tegninger. Lag nydelige 
motiver ved hjelp av spesialfunksjonene for blonder. Lag flere motivområder 
ved hjelp av frihåndsfunksjonene, deriblant Bezier-modus. Dekorer motivene 
med dine egne maskinsømmønster. Prøv ut de utrolige spesialfylleffektene, 
inkludert MultiWave, konturer, QuiltStipple, Echo, strålende fyll, spiralfyll, 
formfyll og krysskravert fyll. Fremhev områder med personlige favoritter, og 
bruk varierende stingtetthet og flerfarget varierende stingtetthet for å lage 
vakre skyggeleggingseffekter.

PREMIER+™ 2 
Sketch
Kun for 
Windows®

Tegn dine egne bilder med søm, ved hjelp av standardsøm med forsting, 
trippelsøm, satengsøm og motivsøm, eller med frihåndssøm. Legg til 
frihåndsfavorittbroderier og -strukturer i favorittbildene dine. Dekorer 
eksisterende broderier med ekstra sømmer. Tegn med maskinsømmene du liker 
best, ved hjelp av funksjonen for motivmønstre.

PREMIER+™ 2 
PhotoStitch
Kun for 
Windows®

Broder unike ensfargede portretter, eller portretter i ulike farger automatisk 
med utgangspunkt i dine egne fotografier. Lag PhotoStitch-broderier på en 
enkel måte ved hjelp av de trinnvise veiviserne, og rediger bildet ytterligere hvis 
du ønsker det. Innram bildet automatisk med ønsket ramme, ornamenter eller 
motivmønstre.

PREMIER+™ 2 
Cross Stitcher

Lag dine egne korsstingsmotiver. Bruk et bilde som mal, eller la veiviseren lage 
motivet for deg automatisk. Fyll områder eller tekst med mønstre, eller lag dine 
egne mønstre og skrifttyper ved hjelp av en hvilken som helst korsstingstype.

PREMIER+™ 2 
Family Tree
Kun for 
Windows®

Lag broderidiagrammer automatisk fra din egen slektshistorie. Lag 
minneprosjekter for å gjøre stas på dine kjære, kjæledyr, ferieminner, kjøretøyer 
og mye mer. Bruk Chart Wizard til å lage et broderidiagram av slektstreet ditt, 
med PhotoStitch-broderier.

PREMIER+™ 2 
Thread Cache

Bruk PREMIER+™ 2 Thread Cache til å lage en liste over din egen trådkolleksjon 
samt en liste over trådtypene du liker best, og til å vise en handleliste på 
mobilenheten.

PREMIER+™ 2 
Configure

Velg visningsinnstillingene for broderiprogramvaren din samt foretrukne 
innstillinger for eksport. Kjør Smart Update (smart oppdatering) når som helst, 
og registrer eller aktiver programvaren.

Tilbehør
PREMIER+™ 2 
QuickFont

Lag dine egne skrifttyper automatisk, basert på TrueType®- eller OpenType®-
skrifttyper, for brodermaskineiere som ikke har PREMIER+™ 2 Embroidery.

PREMIER+™ 2 
Font Create
Kun for 
Windows®

Lag komplekse skrifttyper eller endre skrifttyper som er produsert i PREMIER+™ 2 
QuickFont, eller ved hjelp av Import Font from Embroideries (importer skrifttype 
fra broderier).
Du kan også lage SuperDesign-sett for bruk i PREMIER+™ 2 Embroidery.
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Send Express (send ekspress),  Send og Send til mySewnet™
Det finnes tre raske og enkle metoder for å sende broderier til enkelte tilkoblede 
brodermaskiner fra HUSQVARNA VIKING® eller PFAFF® i PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Bruk Send Express (send ekspress)  for å sende broderiet til skjermen på den tilkoblede 
brodermaskinen; bruk File (fil), Send  for å sende broderiet til MyFiles- eller Personal 
Files-mappen (personlige filer) på den tilkoblede brodermaskinen; eller bruk Send to 
mySewnet™ (send til mySewnet™)  for å sende broderiet til mySewnet™ cloud for den 
mySewnet™-aktiverte brodermaskinen.
Du kan også kopiere et brodermønster til en USB-pinne, og overføre det fra USB-pinnen til 
brodermaskinen.

Kjøpe flere moduler
Du kan få kjøpt tilleggsprogramvare til PREMIER+™ 2 Embroidery System, avhengig av 
hvilket produkt du kjøpte opprinnelig. Kjøp tilleggsprogramvare hos din autoriserte 
forhandler eller gjennom Purchase Center på Internett. Hvis du vil kjøpe på nett, går du til 
Help (hjelp), Purchase Center, eller til EmbroideryPurchaseCenter.com. 

Installere flere moduler
Dersom du kjøper tilleggsprogramvare for PREMIER+™ 2 Embroidery System, behøver du 
ikke installere programvaren fra USB-pinnen på nytt hvis ikonet for den aktuelle modulen 
vises i PREMIER+™ 2 Embroidery System-programgruppen din. Bare gjenta registrerings- 
og aktiveringsprosessen, og skriv inn den nye produktaktiveringskoden. Kontoen 
aktiveres for den nye programvaren, og når du klikker på ikonet, åpnes den aktuelle 
modulen.

Søke etter informasjon
Brukerveiledninger og referansehåndbøker
Brukerveiledningene og referansehåndbøkene gir deg en rask gjennomgang av 
hovedskjermbildet. Deretter følger informasjon om hovedfunksjoner sammen med korte 
eksempler, som lærer deg hvordan du bruker modulen. Referansehåndboken inneholder 
også komplett referanseinformasjon. Referansehåndboken følger med i PDF-format , 
klar til å skrives ut.
Hvis du vil vise og skrive ut PDF-veiledningene, kan du bruke forhåndsvisningen som følger med i Mac OS®.

Verktøytips og elektronisk hjelp – Windows®
Hold pekeren over ikonet for en funksjon for å få vite mer om den. Det vises et verktøytips 
med navnet på funksjonen og litt informasjon om den.
I den elektroniske hjelpen finner du nyttige eksempler og en komplett brukerveiledning. 
Bruk hjelpeikonet , trykk på F1 eller klikk på hjelp-tasten. Et hjelpeemne som er relevant 
for elementet du ba om hjelp til, vises når det er tilgjengelig.

Elektronisk hjelp – Mac®
De innebygde hjelpefunksjonene inneholder også komplett referanseinformasjon. Klikk 
på Hjelp-tasten . Et hjelpeemne som er relevant for det valgte elementet, vises når det 
er tilgjengelig. Du kan også bruke hjelpemenyen.

Prøveguider
I prøveguidene kan du se eksempler på skrifttypene, motivmønstrene og sømtypene som 
er tilgjengelige i  PREMIER+™ 2 Embroidery System. Prøveguidene følger med i PDF-
format , klare til å skrives ut.
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Vise og skrive ut PDF-veiledninger
I Windows® finner du alle referanseveiledningene og prøveguidene til PREMIER+™ 2 
Embroidery System-programvaren ved å velge Skrivebord-ikonet i startskjermbildet i 
Windows® 10 og 8. I Windows® 10, 8 eller 7 dobbelklikker du så PREMIER+™ 2 Embroidery 
System-snarveien på skrivebordet og dobbelklikker Reference Guides 
(referansehåndbøker) eller Sample Guides (prøveguider). Velg ønsket PDF-veiledning.
Du må ha en PDF-leser som for eksempel Windows® Reader (følger med Windows® 10 og 8) eller Adobe® 
Reader (kan lastes ned fra adobe.com) for å kunne vise og skrive ut PDF-veiledningene.
På en Mac® går du til Home/Premier+2/Guides, og klikker deretter på bruksanvisninger, 
referanseveiledninger eller prøveguider for å finne alle referanseveiledningene og 
prøveguidene for PREMIER+™ 2 Embroidery System. Velg ønsket PDF-veiledning. Bruk 
Forhåndsvisning for å vise veiledningen.
Merk: Du kan navigere til mappen Home (hjem) ved å klikke på hjem-ikonet i sidefeltet 
Favorites (favoritter) i Finder. Du kan også velge Go (gå) > Home (hjem), eller trykke på 
⌘H.

Readme
Den mest oppdaterte informasjonen om PREMIER+™ 2 Embroidery System finner du i 
Readme.rtf-filen . (Dobbeltklikk på en Readme-fil for å åpne den i WordPad eller 
Microsoft® Word.)

Vanlige spørsmål på Internett
Ved å klikke på Internet FAQs (vanlige spørsmål på Internett) på hjelpemenyen kobler du 
til en database over vanlige spørsmål om PREMIER+™ 2 Embroidery System. Søk kun i 
emner knyttet til modulen du bruker, eller søk i alle emner.

Veiledninger
Med Learning Center-alternativet på hjelpemenyen kan du koble til veiledninger i 
opplæringssenteret på Internett. Veiledningene eller de interaktive øvelsene gir deg 
konkrete eksempler som hjelper deg til å lære hvordan du skal bruke viktige funksjoner i 
programvaren. 

Prøvefiler
I eksempler og veiledninger kan du se prøvefiler. Prøvefilene installeres i undermapper 
under Documents\Premier+2\Samples\ eller i ønsket mappe.
Andre undermapper opprettes i Documents\Premier+2-mappen. Disse omfatter My 
Designs (hvor du kan lagre broderier og motivfiler), My Families (for .ged-filer du har laget 
eller endret i PREMIER+™ 2 Family Tree) og My Pictures (for bilder du har laget eller endret 
i PREMIER+™ 2 PhotoStitch, i PREMIER+™ 2 Family Tree eller i PREMIER+™ 2 Create). Du 
behøver imidlertid ikke bruke disse mappene.
På Mac® installeres prøvefilene i undermapper i Home/Premier+2/Samples/ eller i mappen 
du har valgt.

Hjelpefunksjonen og hvordan du bruker den – 
Windows®
Verktøytips og hjelpefunksjonen Hva er dette?
Bruk verktøytipsene til å vise navnet på en funksjon og noe informasjon om den.

1 Hold musepekeren over et ikon for å vise et verktøytips med navnet og noe informasjon.
Verktøytipsene er ikke tilgjengelige for ikonene på menyene, bortsett fra på filmenyen i PREMIER+™ 2 
Embroidery.
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Bruk hjelpefunksjonen Hva er dette? til å innhente flere opplysninger og åpne 
hjelpesystemet.

2 Klikk på F1 mens et verktøytips vises. Det vises et hjelpeemne for elementet du klikket på. (Du kan 
også holde nede Shift-tasten og klikke på F1.)

Vise hjelpefunksjoner
1 Bruk hjelpeikonet , trykk på F1-tasten eller velg hjelpeemner på Hjelp-menyen. Hjelpen for 

PREMIER+™ 2 Embroidery vises. Skjermen deles inn i et navigasjonspanel med kategorier til venstre 
og hjelpeteksten til høyre.

Innhold
2 Klikk på kategorien Contents (innhold) .
3 Klikk på boktittelen Creating Lettering (lage tekst). Boken utvides slik at den viser alle emnene i 

boken, og emnet Creating Lettering (lage tekst) vises til høyre.
4 Klikk på boktittelen Font Selection (valg av skrifttype) i innholdslisten for å åpne emnet om valg av 

skrifttype.

Navigere gjennom emner
5 Nederst i emnet om valg av skrifttype finner du avsnittet Related Topics (beslektede emner).

Related Topics (beslektede emner) henviser til andre emner i det aktuelle kapittelet, og til beslektet 
informasjon i andre kapitler.

6 Klikk på Letter Properties (egenskaper for bokstaver) for å åpne dette emnet. Merk at det aktuelle 
emnet også er uthevet i innholdslisten. På denne måten er det enkelt å se hvor du befinner deg i den 
elektroniske hjelpen.

7 Bla nedover gjennom teksten i emnet om bokstav-egenskaper, til du ser at Line Formatting 
(linjeformatering) er understreket. Dette er en kobling til emnet for linjeformatering. Klikk på 
koblingen for å vise emnet. Legg merke til at emner Line Formatting (linjeformatering) er uthevet 
under Contents (innhold).

8 Klikk på tilbake-knappen  øverst i hjelpemenyen. Du bringes tilbake til emnet om bokstav-
egenskaper.

Indeks
9 Klikk på kategorien Index (stikkordregister)  for å vise en liste over indekserte oppføringer.
10 Klikk på 2D View (2D-visning) for å vise emnet om 2D-visning.
11 Bla nedover og klikk på Align, Bottom (juster, mot bunnen) for å vise et felt med emner om justering 

mot bunnen. Klikk på emnet du ønsker å vise.
Merk at det står 1, 2 ved siden av Align, Center (juster, mot midten). Det er fordi det blir indeksert to ganger. 
Klikk på nummeret for å vise oppføringen.

Søk
12 Klikk på kategorien Search (søk) .
13 Skriv inn ordet ”decoration” (dekorasjon) i søkefeltet. Da vises det en liste over alle emner som 

inneholder ordet ”decoration” (dekorasjon).
14 Klikk på emnet Select Decoration (velg dekorasjon) i listen for å vise dette emnet. Legg merke til at 

alle forekomster av ordet ”decoration” utheves på emnesiden, slik at det er enkelt å se dem.

Hjelpefunksjonen og hvordan du bruker den – 
Mac®
Vise hjelpeemner og innhold

1 Bruk hjelpetasten  eller velg hjelpeemner på Hjelp-menyen. Hjelpen for PREMIER+™ 2 Embroidery 
vises. Skjermen deles inn i et navigasjonspanel med kategorier til venstre og hjelpeteksten til høyre.

2 Dersom navigasjonspanelet for innhold ikke er synlig, klikker du å Show Navigation (vis navigering)  
for å vise det.
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3 Klikk på overskriften Managing Embroideries (administrere broderier). Gruppen utvides slik at den 
viser alle emnene i denne delen, og emnet Managing Embroideries (administrere broderier) vises til 
høyre.

4 Klikk på overskriften Opening Embroideries (åpne broderier) under Contents (innhold) for å vise dette 
emnet.

Navigere gjennom emner
5 Kikk på Related Topics (beslektede emner)  nederst i emnet Opening Embroideries (åpne 

broderier), for å vise en hurtigmeny over andre emner. (Dra om nødvendig i rullefeltet på høyre side 
for å flytte nedover, slik at du kan se knappen Related Topics (beslektede emner).)

6 Klikk på Save Embroideries (lagre broderier) for å åpne emnet.
7 Klikk på tilbake-tasten . Du sendes tilbake til emnet Opening Embroideries (åpne broderier).
8 Velg Help (hjelp) > Keyboard Shortcuts (hurtigtaster) for å vise informasjon om hurtigtastene på 

tastaturet.

Søke i emner
9 Skriv inn ordet ”Settings” (innstillinger) i søkefeltet , og trykk deretter på Enter. Da vises det en liste 

over alle emner som inneholder ordet ”settings” (innstillinger).
10 Dobbeltklikk på emnet Settings (innstillinger) i listen for å vise dette emner.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Learning Center
Learning Center (opplæringssenteret) er en Internett-ressurs med veiledninger for 
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Maskinen må være koblet til Internett for at du skal 
kunne bruke Learning Center.

1 Du kan klikke på Help (hjelp), Learning Center i en hvilken som helst modul i PREMIER+™ 2 
Embroidery System.

2 Velg ønsket modul for å starte øvelsene.
Du kan også gå til EmbroideryLearningCenter.com.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Vilkår og 
konvensjoner
I den elektroniske hjelpen og veiledningene for PREMIER+™ 2 Embroidery System, er det 
enkelte bokstavstiler og begreper som blir ofte brukt. Eksempelvis vises 
informasjonsteksten som standardtekst. Instruksjoner og trinnvise øvelser er nummerert 
standardtekst, som vist nedenfor. (Alternativer står i parentes.)

1 Endre tallet til tre, og klikk deretter på OK (eller trykk på ENTER).
Viktige punkter, tips og råd er uthevet på denne måten ...

Pekere på skjermen
Pekeren vises vanligvis som en pil  på skjermen. Pekeren kan endres i samsvar med 
funksjonen du har valgt. Dette skjer oftest når du beveger pekeren over arbeidsområdet. 
Hovedpekerne som brukes i PREMIER+™ 2 Embroidery System, vises her.

Generelle pekere

I-stolpe Denne vises når pekeren er plassert over en tekstboks hvor du kan 
skrive noe, for eksempel dialogboksen Edit Notes (rediger notater).

Zoom inn Denne vises når du har valgt Zoom To Rectangle (zoom til rektangel) , 

eller Zoom In (zoom inn)  i en dialogboks.

Zoom ut Denne vises når du har valgt Zoom Out (zoom ut)  i en dialogboks.
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Pekere for valgfunksjoner

Tegnepekere

Andre pekere

Mål Denne vises når du har valgt Get Length (mål lengde) , for å måle 
deler av et broderi.

Panorer Denne vises når du bruker panoreringsfunksjonen til å flytte rundt i et 
vindu, og også når du flytter visningen i et oversiktsvindu.

Box Select 
(valgramme) og 
Draw Rectangle 
(tegn rektangel)

Denne brukes når du velger ved hjelp av en valgramme, og også når du 
tegner et rektangel som skal fylles med et motiv ved hjelp av 
ExpressDesign Wizard eller PhotoStitch Wizard.

Freehand Select 
(frihåndsvalg)

Denne brukes når du velger med frihåndsvalg.

Freehand Point Select 
(valg av 
frihåndspunkt) og 
Select Appliqué (velg 
applikasjon)

Denne brukes når du velger med valg av frihåndspunkt-funksjonen. I 
PREMIER+™ 2 Modify brukes den også når du tegner bord-former med 
frihåndspunkter, og til å tegne en delelinje for å dele opp motivet. I 
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra brukes den når du skal sette inn 
applikasjonsområder.

Ellipsevalg Denne brukes når du velger med Ellipse Select (ellipsevalg) i 
PREMIER+™ 2 PhotoStitch og Paint-vinduet i PREMIER+™ 2 Create.

Velge med tryllestav Denne brukes når du velger med Magic Wand Select (tryllestav) i 
PREMIER+™ 2 PhotoStitch og Paint-vinduet i PREMIER+™ 2 Create.

Plassere Denne vises når pekeren er i et valgt broderi, en del av et bilde eller 
beskåret område, for vise hvor utvalget kan plasseres. Den vises også 
når du flytter punkter på delte linjer i PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Dobbel pil Den diagonale doble pilen vises når du bruker Resize. Den vannrette 
doble pilen vises når du speilvender sideveis, og den loddrette doble 
pilen viser ved speilvending i lengden. Den doble pilen brukes også til å 
justere et beskåret område i en veiviser, og til å flytte endepunktene for 
oppdelte linjer i PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Roter Denne vises når du holder pekeren over et rotasjonshåndtak for et 
motiv.

Trådkors Dette vises når du holder pekeren over roteringssenteret .

Fyll område Fyll et område i et bilde med farge, eller et område i et korsstingsmotiv 
med korssting eller et mønster.

Pipette Plukk ut en tegne- eller trådfarge, vanligvis fra et bilde.

Visk ut Visk ut en del av et bilde med bakgrunnsfargen.

Stoff-håndtak Juster stykker med applikasjonsstoff.

Sett inn fargeendring Sett inn en fargeendring ved ønsket stingpunkt.

Sett inn 
stoppkommando

Sett inn en stoppkommando ved ønsket stingpunkt.
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Ikke alle pekerne på skjermen vises i alle modulene. PREMIER+™ 2 Sketch og PREMIER+™ 2 Cross Stitcher 
har et spesialsett med pekere. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over pekerne som brukes i hver enkelt 
modul, kan du se i referanseveiledningen eller den elektroniske hjelpen for den aktuelle modulen.

Markører
Markører brukes til å vise plasseringen for enkelte elementer og også til å vise og justere 
enkelte funksjoner i broderier og motiver.

Informasjonssymboler
Følgende informasjonssymboler brukes:

Sett inn sømmer Sett inn sømmer ved ønsket stingpunkt.

Frihåndsblokk Denne brukes når du tegner i vinduet Create (lag tegning) i PREMIER+™ 
2 Create med en Freehand Create-funksjon (frihåndstegning).

Frihåndspunkt Denne brukes når du setter inn punkter i vinduet Create (lag tegning) i 
PREMIER+™ 2 Create med en Precise Create-funksjon (tegn nøyaktig).

Kryss Denne brukes til å angi posisjoner for justeringskryss i  PREMIER+™ 2 
Sketch.

Viskelær Visk ut sømmer i PREMIER+™ 2 Sketch.

Roteringssenter Dette viser roteringssenteret for det valgte broderiet eller den valgte 
blokken med sømmer eller objekter eller deler av et bilde. 
Roteringssenteret kan flyttes for å endre dreiepunktet som utvalget 
roteres rundt.

Fargeendring Viser plasseringen for en fargeendring-kommando, som gir 
brodermaskinen beskjed om å stoppe for å endre trådfarge.

Stopp Viser plasseringen av en stoppkommando, som gir brodermaskinen 
beskjed om å stoppe.

Klipp I PREMIER+™ 2 Modify viser dette plasseringen av en klippekommando.

Lag markør Denne viser hvor neste objekt skal legges til i et motiv i PREMIER+™ 2 
Create, eller til et tegn i PREMIER+™ 2 Font Create. Den vises når du har 
valgt en sømlagingsfunksjon.

Begynnelsen på 
området

I PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create viser dette det 
justerbare startpunktet for det valgte området.

Slutten på området I PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create viser dette det 
justerbare endepunktet for det valgte området.

Kilde I PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create viser dette den 
justerbare kilden for enkelte typer områder når disse er valgt.

Sømjustering I PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create viser dette 
plasseringen for sømjusteringene.

Siste søm Dette viser plasseringen for den siste sømmen når du tegner i 
PREMIER+™ 2 Sketch.

Høyde Antall farger Bredde (prosent)

Bredde Roter

Antall sting Høyde (prosent)
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Tastaturet på datamaskinen
Som med alle Windows®-programmer benytter enkelte deler av PREMIER+™ 2 Embroidery 
tastaturet på datamaskinen som et alternativ til musen. Eksempelvis kan du vanligvis 
trykke på Enter i stedet for å klikke på OK med venstre museknapp, eller bruke 
tastekombinasjoner for å få tilgang til funksjoner på menyen eller i menyfeltet, for 
eksempel Ctrl + O for å åpne en fil. Hurtigtaster har en + mellom seg dersom den første i et 
par må holdes nede (for eksempel Ctrl + O) og, mellom seg for å angi at de skal benyttes i 
rekkefølge (for eksempel Alt, F, V for forhåndsvisning i de fleste modulene).
Bruk Shift-tasten til å åpne panoreringsmodus, til å endre størrelse fra midten, til å velge 
objekter i FilmStrip i PREMIER+™ 2 Create, og til å bruke en virvel som går mot klokken på 
et motiv i PREMIER+™ 2 Modify.
Bruk Ctrl-tasten til å endre størrelse proporsjonalt i PREMIER+™ 2 Embroidery, til å velge 
flere motiver i arbeidsområdet i PREMIER+™ 2 Embroidery, og til å lage firkantede punkter 
(for rette og vinklede linjer) med frihåndsvalg av punkt-funksjonene.
Bruk Tab-tasten til å flytte fra ett motiv til et annet i arbeidsområdet i PREMIER+™ 2 
Embroidery og PREMIER+™ 2 Modify.

Piltaster

Skyv
Du kan flytte broderiet/broderiene, blokken med sømmer eller en del av et bilde eller et 
motiv i små intervaller, slik at du kan skyve det forsiktig inn på nøyaktig riktig sted. Bruk 
piltastene på tastaturet til å skyve et broderi eller en blokk i de fleste modulene.

Navigere mellom og velge sømmer
Bruk venstre og høyre piltast til å gå gjennom sømmene, én om gangen, for å finne ønsket 
stingpunkt. Du kan velge en serie med sømmer som en blokk ved å holde nede Shift-tasten 
mens du går gjennom sømmene med piltastene. Du kan også velge et stingpunkt, og 
deretter trykke på Shift + klikke en annet stingpunkt for å velge serien med sømmer som en 
blokk. Denne funksjonen er tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Modify og PREMIER+™ 2 Sketch.

Velge objekter
Bruk venstre og høyre piltast til å gå gjennom objektene, ett om gangen, for å finne ønsket 
objekt. Denne funksjonen er tilgjengelig i PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create.
Du kan også bruke pil opp og pil ned, home-, end-, page up- og page down-tasten til å flytte oppover og 
nedover langs FilmStrip.

Fingerbevegelser – Windows®
Fingerbevegelser brukes til å vise og flytte broderier i PREMIER+™ 2 Embroidery System. 
De er tilgjengelige når du bruker en berøringsskjerm. 

Generelt

Velg og flytt
Når du trykker med én finger og drar med en annen finger over skjermen, er dette det 
samme som å klikke og dra med musen. Brukes til å flytte broderier, velge, tegne eller lage 
sømmer med frihåndsfunksjoner, og så videre.

Bla automatisk
Når du drar inni et dokument, flyttes pekeren automatisk med bla automatisk-funksjonen, 
og visningen av arbeidsområdet endres. 
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Dette er nyttig når du har zoomet inn. Bruk bla automatisk-funksjonen mens du flytter 
eller endrer størrelse på et valgt broderi.

■ Sveip med to fingre på arbeidsområdet.

Klyp for å zoome
Klyp med to fingre for å zoome inn, og spre to fingre for å zoome ut.

Innholdsmenyen
Trykk og hold inne for å åpne en innholdsmeny, hvis dette er tilgjengelig (som med 
høyreklikk). 

Bare PREMIER+™ 2 Embroidery og PREMIER+™ 2 Modify

Flervalgsfunksjoner
Ved å trykke med to fingre kan du legge til eller fjerne et broderi i gjeldende utvalg (det 
samme som Ctrl+klikk).

Klyp for å endre størrelse eller tilpasse
Klyp to fingre sammen inni valgrammen for å minske, og spre to fingre for å forstørre det 
valgte broderiet, teksten eller SuperDesign-motivet. 
Klyp utenfor valgrammen for å zoome.

Roter
Vri på tommelen og pekefingeren for å rotere det valgte broderiet, teksten eller 
SuperDesign-motivet.

Fingerbevegelser på flerberøringsskjerm – Mac®
Fingerbevegelser på flerberøringsskjerm brukes til å vise og flytte broderier i PREMIER+™ 2 
Embroidery System.

■ Du kan angi hvordan fingerbevegelser, rullefelt og alternativer for sekundærklikk skal 
brukes, ved å velge Apple-menyen > System Preferences (systeminnstillinger), og deretter 
velge mus eller styrefelt for å angi innstillingene for maskinvaren.

Bla automatisk
Du kan bla automatisk i Multi-Touch-styrefeltet på en bærbar Mac samt på en Magic 
Trackpad eller en Magic Mouse.
Når du drar inni et dokument, flyttes pekeren automatisk med bla automatisk-funksjonen, 
og visningen av arbeidsområdet endres. Dette er nyttig når du har zoomet inn. Bruk bla 
automatisk-funksjonen mens du flytter eller endrer størrelse på et valgt broderi.

■ Sveip med to fingre i Multi-Touch-styrefeltet på en bærbar Mac eller på en Magic Trackpad.
■ Sveip med én finger på en Magic Mouse.

Merk: Det kan være at rullefeltene bare vises når du blar. Hvis du vil at rullefeltene skal 
vises hele tiden, velger du Apple-menyen > System Preferences (systeminnstillinger) > 
General (generelt) > Show scroll bars (vis rullefelt): Alltid.

Klyp for å zoome
Du kan bruke klyp for å zoome-funksjonen i et styrefelt for å zoome inn og ut. 

■ Klyp med to fingre for å zoome inn og spre to fingre for å zoome ut, i Multi-Touch-
styrefeltet på en bærbar Mac eller på en Magic Trackpad.
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Merk: Du må angi alternativene for bla- og zoom-funksjonen for styrefeltet for å zoome inn 
eller ut. Se ”Tilpasse Multi-Touch-bevegelser for et styrefelt” på side 15.

Sekundærklikk for Kontroll-klikk
Du kan angi et sekundærklikk for Kontroll-klikk når du bruker et styrefelt eller Magic 
Mouse. En kort video viser hvordan du bruker disse fingerbevegelsene.

■ Velg Apple-menyen > System Preferences (systeminnstillinger), og velg deretter musen. I 
Point & Click (pek og klikk) velger du Secondary Click (sekundærklikk): Klikk på høyre side.

■ Velg Apple-menyen > Systeminnstillinger, og velg deretter Styrefelt. Velg Secondary Click 
(sekundærklikk) under Point & Click (pek og klikk), og velg deretter en klikkemetode fra 
hurtigmenyen, for eksempel Click in bottom right corner (klikk nederst i høyre hjørne).

Bare PREMIER+™ 2 Embroidery og Premier+™ Modify
Klyp for å endre størrelse eller tilpasse
Du kan bruke klypefunksjonen til å endre størrelse på eller tilpasse det valgte broderiet i et 
styrefelt. 

■ Klyp med to fingre for å redusere størrelsen og spre to fingre for å øke størrelsen, i Multi-
Touch-styrefeltet på en bærbar Mac eller på en Magic Trackpad.

Merk: Du må angi alternativene for bla- og zoom-funksjonen for styrefeltet for å zoome inn 
eller ut. Se ”Tilpasse Multi-Touch-bevegelser for et styrefelt” på side 15.

Roter
Vri på tommelen og pekefingeren for å rotere det valgte broderiet, blokken med sømmer, 
teksten eller SuperDesign-motivet når du bruker et styrefelt.

■ Vri på tommelen og pekefingeren for å rotere det valgte broderiet, i et Multi-Touch-
styrefelt på den bærbar Mac eller på en Magic Trackpad.

Merk: Du må angi alternativene for bla- og zoom-funksjonen for styrefeltet for å rotere. Se 
”Tilpasse Multi-Touch-bevegelser for et styrefelt” på side 15.

Tilpasse Multi-Touch-bevegelser for et styrefelt
I systeminnstillingene nedenfor kan du se korte videoklipp av hvordan du bruker 
fingerbevegelser.

1 Velg Apple-menyen > System Preferences (systeminnstillinger).
2 Velg Trackpad (styrefelt).
3 Når du skal bruke klyp for å zoome-funksjonen, velger du Scroll & Zoom (bla og zoom), og deretter 

merker du av for Zoom in or out (zoom inn eller ut).
Når zoom inn- eller zoom ut-funksjonen er uthevet, viser et videoklipp hvordan du bruker klyp for å 
zoome-funksjonen.

4 Hvis du vil bruke roteringsfunksjonen, velger du Scroll & Zoom (bla og zoom), og deretter merker du 
av for Rotate (roter).
Et videoklipp viser hvordan du bruker roteringsfunksjonen.

Filtyper
Broderifilformater
De fleste PREMIER+™ 2 Embroidery System-modulene kan laste inn alle de følgende 
broderifilformatene: Bernina (.art versjon 1, 2, 3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), 
Brother/Babylock/Bernina PES (.pes versjon 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), 
Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 og .vip), Husqvarna (.hus, .shv og .dhv), Janome (.jef og 
.sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) og Toyota (.10*).
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PREMIER+™ 2 Embroidery System-modulene lagrer broderifiler i Husqvarna Viking / Pfaff-
format (.vp4).
Broderier kan kun lagres i .vp4-format, som bevarer de ulike delene i flerdelte motiver. Det bevarer også 
informasjon om trådfarge og notater.
PREMIER+™ 2 Embroidery System eksporterer alle de følgende broderifilformatene: 
Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4 og .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/
Babylock/Bernina PES (.pes versjon 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna 
Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus ,.shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), 
Tajima (.dst) og Toyota (.10*).

Bildefil-formater
PREMIER+™ 2 Family Tree, PREMIER+™ 2 PhotoStitch og PREMIER+™ 2 Font Create laster 
ikke inn broderifiler.
Sammen med PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 
Sketch kan de laste inn et hvilket som helst av følgende filformater: 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 Create kan også laste inn følgende tegnefilformater: 4QB (.4qb), CorelDraw (.cdr versjon 7-
13), Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp og *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher (*.qli), AutoCAD 
(*.dxf), CompuQuilter (*.cmd og *.cqp), Handi Quilter (*.hqf) og IntelliQuilter (*.iqp).
PREMIER+™ 2 Create, PREMIER+™ 2 Sketch og PREMIER+™ 2 PhotoStitch kan lagre alle de 
følgende bildefilformatene: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, 
.jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png) og Tagged Image File Format ikke komprimert 
(.tiff, .tif ).
PREMIER+™ 2 Create kan lagre 4QB-tegnefiler (.4qb).
PREMIER+™ 2 Embroidery System kan laste opp bilder og videoklipp av brodermønstre fra 
Design Player og Life View til sosiale medier som Facebook® , Flickr® , Twitter®  og 
YouTube® .

Designfil-formater
PREMIER+™ 2 Create laster inn og lagrer filer med mønsterkonturer (.edo ). Det kan 
også laste inn og lagre motivmønsterfiler fra systemet eller fra My Motifs-databaser, og 
det kan laste inn SPX (.spx), 9 mm- (.9mm ) og Maxi-sømfiler (.max ), og eksportere 
SPX-sømfiler (.spx) til enkelte symaskiner.
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher laster og lagrer filer med korsstingsmotiver (.krz ).

Klippe ut, kopiere og lime inn
Broderfiler og blokker med sømmer kan klippes ut , kopieres  og limes inn  eller 
dupliseres  innad i modulene og fra én PREMIER+™ 2 Embroidery System-modul til en 
annen. Du kan for eksempel, etter at du har laget et motiv i PREMIER+™ 2 Create, kopiere 
broderiet til PREMIER+™ 2 Embroidery Extra for å vise det på et klesplagg, en quilteblokk 
eller et bakgrunnsstoff. Når et broderi dupliseres, plasseres det en kopi på arbeidsområdet 
og i utklippsblokken.
I mange moduler viser utklippsblokken det aktuelle broderiet eller blokken med sømmer 
som kan limes inn i arbeidsområdet. Klikk på utklippstavlen for å fjerne utklippsblokken.
Det er utklippstavlen i Windows® som benyttes, så hvis du kopierer tekst i et tekstbehandlingsprogram eller 
bruker Print Scrn-tasten etter at du har kopiert en broderifil, er ikke broderiet tilgjengelig lenger når du går 
tilbake til PREMIER+™ 2 Embroidery-programvaren.
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Rammeutvalg
Bruk Hoop (ramme)  eller Hoop Selection (rammeutvalg)  til å velge 
rammestørrelsen du vil bruke i PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren. Angi 
rammestørrelsen i samsvar med størrelsen på broderiet eller rammen du vil brodere i, eller 
skriv inn ønsket størrelse. Legg til favorittrammer i My Hoops. Rammeinformasjonen 
lagres i .vp4-filen med broderiet, og brukes i de første eksportinnstillingene.

Velg rammestørrelsen Velg en maskin eller rammegruppe

Angi en størrelse for en egentilpasset ramme Velg retning for rammen

Windows®

Legg til rammen
i Mine rammer

Velg et maskinmerke
Velg en maskin

Velg rammestørrelsen

Velg retning for rammen

Angi en størrelse for 
en egentilpasset ramme

Forhåndsvis rammen

Mac®

Legg til rammen 
i Mine rammer
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Rammegruppe
Rullegardinlisten Hoop Groups (rammegrupper) viser alle rammegruppene på maskinen.

Rammestørrelse
Rullegardinlisten Hoop Size (rammestørrelse) viser rammene i den valgte rammegruppen. 
Når du velger ønsket rammestørrelse, vises det et bilde av rammen i 
forhåndsvisningsruten.

Retning
Velg retningen Natural (vanlig) eller Rotated (rotert) i samsvar med formen på broderiet 
som skal passe i rammen. Vanlig retning er den retningen rammen vises i når du sitter 
foran maskinen; legg merke til hvordan klammen er plassert.
Det anbefales å bruke en vanlig retning for rammen for motiver som sys med tvillingnål-farger.

Angi størrelse
Hvis du vil angi en rammestørrelse som ikke er oppført i noen av rammegruppene, klikker 
du på feltet Enter Hoop Size (angi rammestørrelse) for å merke den. Bredde- og høyde-
feltene blir tilgjengelig. Du kan angi en hvilken som helst størrelse fra 10 mm til 4000 mm. 
Forhåndsvisningen viser formen på rammen du angir.
Dersom du holder musepekeren over rammen uten å klikke på den, vises de alternative enhetene og 
områdene.

Bruke PREMIER+™ 2 Embroidery System på Mac®
■ Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker PREMIER+™ 2 Embroidery System 

på en Mac®, kan du bruke den elektroniske hjelpen, eller se i bruksanvisningene, 
referanseveiledningene og prøveguidene i mappen Home/Premier+2/Guides. Klikk på 
mappen for bruksanvisninger, referanseveiledninger eller prøveguider, og velge deretter 
ønsket PDF-veiledning.  Bruk Forhåndsvisning for å vise veiledningen.

Merk: Du kan navigere til mappen Home (hjem) ved å klikke på hjem-ikonet i sidefeltet 
Favorites (favoritter) i Finder. Du kan også velge Go (gå) > Home (hjem), eller trykke på 
⌘H.
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3PREMIER+™ 2 Explorer Plugin
Bruk PREMIER+™ 2 Embroidery System Explorer Plugin til å vise alle detaljer i broderiene 
dine.
PREMIER+™ 2 Explorer Plugin er integrert med Explorer (File Explorer i Windows® 10 og 8, 
og Windows® Explorer i Windows® 7) slik at broderifiler kan vises som ikoner, og 
søkefunksjonen i Windows kan brukes for broderier og broderiegenskaper.
• Åpne brodermønstre (.vp4 og andre) i PREMIER+™ 2 Embroidery og andre moduler.
• Åpne filer med brodermønsterkonturer (.edo) i PREMIER+™ 2 Create.
• Åpne filer med korsstingsmotiver (.krz) i PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.
• Vis tegnefiler (.4qb) i .

Brodermønsterkonturer (.edo), Cross Stitcher-filer (.krz) og tegnefiler (.4qb) vises i Explorer med farger i de 
fylte områdene. Applikasjonsstoff-områder i .edo-filer vises alltid med grønn farge.
Broderier i .zip-filer kan vises ett og ett i forhåndsvisningsruten i Windows® 10 og 8.
Du finner mer informasjon om plugin-modulen Explorer i brukerveiledningen for PREMIER+™ 2 Configure 
eller i den elektroniske hjelpefunksjonen.

Vise broderier i Explorer
1 Klikk på Explorer-ikonet  på statuslinje for å åpne Explorer.
2 I Explorer åpner du navigasjonsruten og detaljruten.

I Windows® 10 og 8 klikker du på kategorien Vis, og velger navigasjonsruten og detaljruten.
I Windows® 7 klikker du på Organiser, Oppsett og kontrollerer at det er merket av for både 
Navigasjonsrute, Detaljrute og Forhåndsvisningsrute.

3 Bla til Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
4 Velg flisemønster. I Windows® 10 eller 8 klikker du på Side ved side under Oppsett, og i Windows® 7 

velger du Side ved side i rullegardinlisten for endring av visning.
Nå vises .vp4-broderifilene i søm-mappen som miniatyrbilder.

5 Klikk på Daisy (tusenfryd). På høyre side vises et bilde av tusenfryd-broderiet med all tilgjengelig 
informasjon, inkludert antall farger, sømmer, mål og notater og innstillinger.

I Windows® 7 vises bare bildet i forhåndsvisningen på høyre side. Annen informasjon vises nederst på 
skjermen.

6 Hold musepekeren over tusenfryd-ikonet. Det vises et verktøytips.
Dette verktøytipset inneholder det meste av informasjonen om broderiet 
som vises i forhåndsvisningsruten. Verktøytipset kan du også se i andre typer 
visninger, for eksempel listevisning.

7 Høyreklikk på Halloween-broderiet og velg Egenskaper på 
innholdsmenyen. Dialogboksen Egenskaper for Halloween åpnes.
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8 Klikk på kategorien Embroidery (broderi). Alle detaljer om 
broderiet vises, inkludert trådnavn og -nyanse, 
motivinformasjon samt notater, innstillinger og teknisk 
informasjon.
Du kan søke etter mange egenskaper og i én eller flere 
mapper.

9 I søketekstboksen skriver du inn ordet ”flower” (blomst): 
Du får tolv treff på dette ordet. Enkelte av disse elementene 
er uthevet med gult, for eksempel ”Purple Flowers”.
De uthevede elementene har ”flower” i navnet sitt. De andre 
har ordet inkludert i tilhørende notater eller innstillinger. 
Du kan også søke etter ord som bare forekommer i notatene 
eller innstillingene.

10 Bla til mappen Documents\Premier+2\Samples 
\Premier+Explorer\Stitch\Flowers.
Det finnes flere broderier med ordet ”flower” (blomst) i 
navnet i denne mappen.

11 I søketekstboksen skriver du inn frasen
notes:flower (notater:blomst)
Du får bare treff på ett broderi, ”Outline Flowers” 
(blomsterkonturer). For dette broderiet benyttes ordet 
”flower” (blomst) både i de tilhørende notatene og i 
navnet.

12 Sett de tre siste bokstavene fra ”flower” slik at ordet blir ”flo”.  Når vises det mange flere broderier, som 
har ordet ”floral” (blomstermønster) i notatene, ikke ”flower”.
Bruk ”Notes:” (notater) og ”Settings:” (innstillinger), i tillegg til andre egenskaper som ”Stitchcount:” (antall 
sting) til å søke etter broderiinformasjon i Explorer.

13 Klikk på mappen Flowers (blomster) for å lukke søket.
14 Høyreklikk på Buttercup (soleie) og se på 

innholdsmenyen. 
Du kan skrive ut mønsterark fra hovedmenyen. Se ”Skrive 
ut” på side 26.

15 I PREMIER+ 2 Embroidery finnes det en egen delmeny. 
Klikk på Premier+ for å åpne den. Mange flere 
alternativer vises.

16 Bruk Send Express (send ekspress)  for å sende det 
valgte broderiet til skjermen på den tilkoblede 
brodermaskinen.

17 Bruk Send  for å sende det valgte broderiet, eller 
broderiene, til MyFiles-mappen eller mappen for 
personlige filer på den tilkoblede brodermaskinen.
Dersom du har valgt mer enn ett broderi, vises en kortere versjon av denne menyen med Send, men ikke 
med Send Express (send ekspress).

18 Bruk Copy Stitches (kopier sømmer)  til å kopiere sømmene i broderiet til utklippstavlen. Deretter 
kan de limes inn i andre PREMIER+™ 2 Embroidery System-moduler.
Dette er en rask metode for å sette inn et eksisterende broderi i et prosjekt.
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19 Bruk Convert (konverter)  til å lage en kopi av broderiet i et 
annet broderifilformat, med en annen trådtype eller hvor du har 
lagt til klippekommandoer eller notater.
Du som har PREMIER+™ 2 Intro eller Kommunikasjon for 
brodermaskin kan bare konvertere til .vp4.

20 Bruk Convert to Picture (konverter til bilde)  for å lage et 
bilde av broderiet i bildeformatene .jpg, .png, .tif eller .bmp.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for deg som har PREMIER+™ 2 
Intro eller PREMIER+™ 2 Kommunikasjon for brodermaskin.

Skrive ut i Explorer
Høyreklikk på et broderi eller på en utvalgt gruppe broderier for å åpne 
utskriftsdialogboksen i Explorer, og velg Skriv ut fra innholdsmenyen.
Velg skriveren og sideformatet i utskriftsoppsett, skriv inn et navn på katalogen og velg en 
størrelse, ramme, måleenheter og opplysninger som skal skrives ut. Klikk deretter på Skriv 
ut for å skrive ut mønsterarket.

Katalogoppsett er ikke tilgjengelig for deg som har PREMIER+™ 2 Intro eller PREMIER+™ 2 Kommunikasjon 
for brodermaskin.

Velg et katalogoppsett, eller ett motiv
Velg en skriver

Velg måleenheter

Gi katalogen et navn
Angi utskriftskvaliteten

Velg en skala for motivbildet

Angi rammestørrelse og synlighet

Vis et rutenett

Velg hvilke opplysninger som skal 

Plugin-modul for Explorer

Skriv ut mønsterarkene

tas med
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4PREMIER+™ 2 Configure
Bruk kategoriene i PREMIER+™ 2 Configure  til å justere innstillingene for hvordan du 
viser broderifiler, kobler til enkelte brodermaskiner og registrerer programvaren.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for PREMIER+™ 2 Configure eller i den elektroniske 
hjelpefunksjonen.

Nyttige funksjoner

Utseende
Bruk innstillingene for Appearance (utseende) til å vise broderifilene på ulike måter i 
PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren.

Import
Bruk kategorien Import til å velge en trådtype for PREMIER+™ 2 Embroidery System-
programvaren.
I Import Thread Range (importer trådtype) velger du paletten som er aktivert når du laster 
inn broderifiler i PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren, med mindre fargene 
allerede er angitt fra en annen trådtype. Velg mellom følgende trådprodusenter: 

Kontroller installasjonen av 

Registrer programvaren
Aktiver PREMIER+™ 2 Embroidery System 

Se etter nye skrifttyper, tråder og oppdateringer

Kommuniser med andre brodermaskiner
Lagre innstillingene for tråd, motiv, fyll og farge
Gjenopprett sikkerhetskopierte innstillinger
Tilbakestill verktøylinjer og paneler til 

Tilbakestill filtilknytningene for broderi-, korsstings-
og slektstrefilene (dette kan være nødvendig etter 
at du har installert annen broderprogramvare eller
plugin-moduler for Explorer)

PREMIER+™ 2 Embroidery System

opprinnelige plasseringer

Angi bakgrunnsfarge for alle moduler
Angi strukturen i bakgrunnsstoffet

Angi rutenettfarge

Forhåndsvis struktur, farge og rutenettfarge

Angi farge og stil for skjermbilde
Angi mål for broderier i full størrelse

Angi måleenheter

Angi fargen på bakgrunnsstoffet for applikasjonen 

Forhåndsvis innstillingene for utklippsstoffet 

Velg en struktur for utklippsstoffet

som skal klippes ut
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Robison-Anton Rayon 40, Anchor-Alcazar Rayon 40, Icord Poly 40, Isafil Rayon 40, Madeira 
Poly Neon 40, Madeira Rayon 40, Robison-Anton Poly 40, Sulky Poly Stickma 40, Sulky 
Rayon 40. Klikk på pil ned for å åpne listen over alternativer. Klikk på ønsket alternativ for å 
velge det.
I de fleste moduler kan du konvertere fargene i de valgte broderiene til en hvilken som helst trådtype ved 
hjelp av Color Tone (fargetone), eller ved å bruke konverteringsfunksjonen i plugin-modulen i Explorer.

Eksport
Bruk kategorien Export (eksporter) til å eksportere og sy broderifilene på ulike måter i 
PREMIER+™ 2 Embroidery System-programvaren.

Du kan endre filformatet i dialogboksen for eksport i hver enkelt PREMIER+™ 2 Embroidery System-modul.

Optimaliser for søm
Kombiner: Slå sammen broderiene til ett enkelt broderi under eksport.
Fjern overlapping: Forhindre at det bygger seg opp områder med sømmer der hvor 
broderiene overlapper hverandre.
ColorSort: Reduser antall trådfarger under eksport.
Optimaliser stinglengden: Fjern små og ubetydelige sting automatisk.

Dele opp broderier for flerdelte rammer
Dersom du har valgt .vp4, .vp3, .pes eller .jef som filformat, blir broderier for flerdelte 
rammer delt opp automatisk. Bruk Intelligent (smart oppdeling) (anbefalt alternativ) eller 
Straight Line Split (oppdeling med rette linjer).

Sømjusteringer for vendbare rammer
Legg til et korssting for sømjustering i enden av hver del av broderiet når du bruker 
HUSQVARNA VIKING® Designer Majestic, PFAFF® creative Grand Dream™, Universal 
Multipart hoop eller Brother Jumbo Frame. 

Lag plasseringssømmer for dekorasjoner som er 
lagt til i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, 

Roter broderiet slik at det passer i rammen eller 
speilvend broderiet for å sy bakoversøm

Velg innstillinger for å dele opp til flerdelte rammer

Angi suffikset som skal legges til navnet 

Lag en delelinje som klipper av færrest mulig sømmer
Bruk en rett linje
Legg til et korssting som sømjustering 

Velg innstillingene Optimize for Sewing 
(optimaliser for søm)

fjern dekorasjoner

i enden av hver del

på en eksportert fil



24          PREMIER+™ 2 Thread Cache   Bruke PREMIER+™ 2 Thread Cache 

5Bruke PREMIER+™ 2 Thread 
Cache
Bruk PREMIER+™ 2 Thread Cache til å ordne trådtypene du foretrekker i en liste som kalles 
My Thread Ranges og din egen samling av tråder i én eller flere My Thread-paletter. Bruk 
kategoriene øverst i PREMIER+™ 2 Thread Cache-skjermbildet for å veksle mellom å vise 
My Thread Ranges, My Thread Databases og My Thread Stock. 
Skriv ut en liste fra My Thread-databasene dine, eller last opp My Thread-databasene til 
nettstedet for Thread Cache. Noter ned hvilke tråder du kjøper når du går i ulike butikker.

■ Bruk My Thread Ranges til å lage en gruppe med egne trådtyper eller trådtyper fra 
produsenten, som du kan bruke når du velger trådfarger.

■ Bruk My Thread Databases til å lage en My Thread-database over tråder fra produsenten 
og dine egne tråder. Du kan også importere egentilpassede tråder fra broderiet til en 
venn. Velg tråder fra denne trådtypen når du lager broderier.

■ Bruk My Thread Stock til å registrere hvor mange sneller du har for hver tråd i den valgte 
My Thread-databasen, og til å utheve og merke av for tråder som du trenger flere sneller 
for. Skriv ut en liste, eller last opp databasen og overfør den til nettstedet for Thread Cache.

■ Bruk Thread Cache-nettstedet på mobilenheten til å vise trådene, og noter ned trådene 
når du kjøper dem. Bla til ThreadCache.PremierPlusEmbroidery.com og lag en favoritt eller 
et bokmerke for nettstedet.

My ThreadRanges
Du kan opprette og endre listen over favorittrådtypene i My ThreadRanges-vinduet for 
PREMIER+™ 2 Thread Cache. My Thread Ranges brukes i dialogboksen for fargevalg for å 
gjøre det enklere å velge trådtypene du liker best. 

Flytt trådtypene opp og ned i listen My ThreadRanges

Velg en produsent 

Klikk for å legge til den valgte
trådtypen i My ThreadRanges

Endre rekkefølgen på 
trådtypene i My ThreadRanges

Fjern en trådtype fra 
My ThreadRanges

Velg en produsent i 

Velg en type i 

listen

trådtype

My ThreadRanges
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My ThreadDatabases
Velg trådene du bruker fra mange ulike produsenter, og før dem opp sammen i en 
My Thread-database.

My Thread Stock
Bruk My Thread Stock-vinduet i PREMIER+™ 2 Thread Cache til å notere ned hvor mye du 
har av hver tråd i den valgte My Thread-databasen, og til å skrive ut listen eller laste den 
opp i skyen, slik at du kan se den på nettstedet for Thread Cache på mobilenheten din.

Velg en trådtype

Velg en tråd etter nummer eller farge
Legg til tråden i den valgte My Thread-databasen

Velg en My Thread-database
Legg til, fjern eller gi nytt navn 

Søk etter en tråd i den 
gjeldende databasen

Vis den valgte tråden

Opprett, rediger, kopier eller 
Flytt tråden opp eller ned

til den valgte databasen

Endre innstillingene 

Importer eller eksporter 
trådangivelser

for snellestørrelse

fjern en tråd 

Velg en My Thread-database

Skriv ut den valgte databasen
Last opp den valgte databasen

Klikk for å velge en tråd

Ctrl + klikk for å redigere 
trådsneller og notater

Sorter etter kolonne-

Rediger sneller og notater for de valgte trådene
Klikk for å utheve en tråd med en stjerne

Gå tilbake til den opprinnelige 

Endre antall trådsneller
for de valgte trådene

overskrifter

rekkefølgen
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6Skrive ut
Bruk dialogboksen for utskrift til å velge utskriftsinnstillinger og skrive ut et mønsterark for 
broderiet. I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du skrive ut en oversikt over broderiet på 
en prosjektbakgrunn eller dele det inn i flere deler. I andre moduler kan du skrive ut et 
bakgrunnsbilde eller en oversikt over de ulike delene. Utskriften stemmer overens med 
eksportinnstillingene for broderiet. 
Dialogboksen for utskrift åpner du på følgende måte: I Windows® Explorer høyreklikker du 
på et broderi, eller en gruppe med utvalgte broderier, og velger Skriv ut fra 
innholdsmenyen; i PREMIER+™ 2 Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify og PREMIER+™ 2 
Create klikker du på Fil, Skriv ut ; i de fleste andre moduler klikker du på Fil, 
Utskriftsformat.
I PREMIER+™ 2 Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify og PREMIER+™ 2 Create kan du også bruke Fil, Skriv ut 
for å forhåndsvise og skrive ut en oversikt, mønsterark og/eller maler for prosjektet. I de fleste andre 
moduler bruker du Fil, Forhåndsvisning for å se hvordan utskriftene vil se ut.

Skrive ut
Velg skriveren og sideformatet under utskriftsoppsett, og velg en størrelse, ramme, 
måleenheter og opplysninger som skal skrives ut. Klikk deretter på Skriv ut for å skrive ut 
mønsterarket og eller oversikten.

Velg opplysninger 

Velg måleenheter

Velg en størrelse

Skriv ut mønsterarkene

Velg opplysninger
for oversikten

Innstillinger for mønsterark

Forhåndsvis utskriften

og rutenett
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7Komme i gang med 
PREMIER+™ 2 Embroidery
Velkommen til PREMIER+™ 2 Embroidery og 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 er tilgjengelig hvis du har kjøpt PREMIER+™ 2 EMBROIDERY. PREMIER+™ 2 
Embroidery og PREMIER+™ 2 Embroidery Extra er tilgjengelig hvis du har kjøpt PREMIER+™ 2 EXTRA eller 
PREMIER+™ 2 ULTRA.
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, og lagre 
rammeinformasjonen i prosjektfilen. 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. Velg fra et bibliotek med 
hundrevis av SuperDesign med mange ulike stilalternativer.
Juster fargene i samsvar med trådfargene fra ønsket trådprodusent, eller lag dine egne 
tråder i PREMIER+™ 2 Thread Cache. Legg til og lagre fargeeffekter som Puffy Foam 
(skummateriale) eller Dual Threads (doble tråder), eller tvilling-, ving-, hullsøm- og 
filtenåler. Bruk ColorSort for å sortere fargerekkefølgen i et motiv på nytt, og redusere 
antall trådskifter. Velg flere motiver og juster, flytt, endre størrelse eller roter dem som en 
gruppe. Klipp ut, kopier eller lim inn og dupliser broderier fra én modul til en annen i 
PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Bruk Encore (én gang til) til å gjenta broderier i en sirkel (8 ulike linjer og 28 ulike former) 
eller rundt rammen. Bruk Endless-funksjonen til å lage endeløse broderier for en hvilken 
som helst ramme.
Sett inn bokstaver over flere linjer, og velg mellom 35 bokstavformer, samtidig som du kan 
sette inn mellomrom mellom bokstavene og endre størrelse på dem hver for seg. Du kan 
også bruke ExpressMonogram Wizard. Bruk QuickFont Wizard for å lage nye skrifttyper for 
PREMIER+™ 2 Embroidery av de fleste TrueType®- eller OpenType®-skrifttypene på 
datamaskinen. Velg enkeltstående eller linjer med maskinmotivsømmer for å lage nye 
motiver eller dekorere eksisterende motiver, eller legg til SuperDesign. Omgi 
monogrammer, navn eller andre motiver med rammer og ornamenter eller en automatisk 
bord, ved hjelp av applikasjonssøm og stoff etter eget ønske. Juster sømtypene og 
innstillingene for de fleste skrifttyper og SuperDesign.
Bruk Design Player  til å gå gjennom alle delene i et broderi. Bruk Life View  for å vise 
hvordan broderiet ser ut i virkeligheten, med de ønskede eksportalternativene. Lagre  
prosjektet med motivseksjonene og gruppene atskilt og redigerbare (inkludert tekst, 
SuperDesign og rammer) i flerdelt .vp4-format. Til sist eksporterer  du prosjektet i 
ønsket format i samsvar med valgte alternativer for å optimalisere for søm.
Lag applikasjonskonturer for hullsømnåler eller for stoffkniven ved hjelp av File (fil), Export 
Appliqué Pieces (eksporter applikasjonsstykker), og lag plasseringssømmer for 
dekorasjoner ved eksport. Du kan også lage maler for overføring av stener i dekorasjoner 
ved hjelp av File (fil), Export Decoration Template (eksporter dekorasjonsmal). Del bilder 
og videoer av prosjektene med vennene dine på populære sosiale medier (ved hjelp av 
Life View og Design Player).
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Programvarens komponenter

Tittellinje
Tittellinjen øverst i vinduet fremheves 
dersom PREMIER+™ 2 Embroidery er 
aktivert. På verktøylinjen for hurtigtilgang finner du ikoner for følgende hyppig brukte 
funksjoner: Sett inn, lagre, lagre som, eksporter, skriv ut, bytt ramme, angre, gjenta, Life 
View og Design Player. 
Hvis du har åpnet mer enn én forekomst av PREMIER+™ 2 Embroidery, viser hvert enkelt 
åpne vindu navnet på broderifilen.

Menyfelt
Det er 13 kategorier i menyfeltet i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra: 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).
Du kan også få tilgang til alternativene i menyfeltet ved å trykke på Alt-tasten og deretter på den 
fremhevede bokstaven i kategorien, etterfulgt av den fremhevede bokstaven i alternativet, for eksempel 
Alt, H, R for å veksle mellom modusene for å tilpasse og endre størrelse. Noen av funksjonene får du tilgang 
til ved å trykke samtidig på Ctrl-tasten og en annen tast. Disse snarveiene vises i verktøytipset for den 
aktuelle funksjonen.
Bruk kategorien Home (hjem) til å velge, kopiere, gruppere motiver, endre størrelse, 
justere og rotere, bytte tråder med Color Tone (fargetone), bytte ramme, og vise broderier 
med Life View og Design Player.
Bruk kategorien Wizards (veivisere) til å få tilgang veiviserne. Disse er som følger: 
ExpressMonogram Wizard , Endless-veiviseren , ExpressDesign Wizard , 
PhotoStitch Wizard , Word Sculpt Wizard , Quilt Block Wizard , Project-in-the-
Hoop Wizard  og Split Project Wizard . Dersom du i tillegg har kjøpt PREMIER+™ 2 
ULTRA, har du også tilgang til Family Tree Wizard . I PREMIER+™ 2 Embroidery er det 
bare ExpressMonogram Wizard og Endless-veiviseren som er tilgjengelige.

TittellinjeKategorier i menyfeltet Menyfelt

Design Panel (motivpanel)Statuslinje Arbeidsområdet

Verktøylinjen for hurtigtilgang
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Bruk kategorien Encore (én gang til) til å gjenta broderier langs 8 ulike linjetyper, i en 
sirkel, rundt en av 28 former, eller som en ytterbord i rammen.
Bruk kategorien Letter (bokstaver) til å sette inn bokstaver med ensfargede eller 
flerfargede skrifttyper, skrifttyper med skummateriale eller spesielle fargeeffekter, og 
skrifttyper med andre alfabeter. I skrifttypegalleriet kan du velge en skrifttype visuelt i en 
av skriftkategoriene. Sett inn tegn ved hjelp av 35 ulike bokstavformer. 31 av disse kan 
brukes til tekst over flere linjer, og 29 kan brukes til enkeltstående bokstaver. Velg 
størrelse, linjeformatering og juster sømtyper og innstillinger i de fleste skrifttyper. Bruk 
Font Manager til å søke etter skrifttyper etter navn og størrelse, og til å lage og slette dine 
egne skrifttyper. Bruk QuickFont Wizard  til å lage nye skrifttyper for PREMIER+™ 2 
Embroidery basert på de fleste TrueType®- eller OpenType®-skrifter på datamaskinen, og 
bruk Import Font from Embroideries (importer skrifttype fra broderier)  til å lage en 
skrifttype basert på broderier eller bokstaver.
Bruk kategorien SuperDesign til å legge til og justere størrelsen og utseendet på 
SuperDesign.
Bruk kategorien Frame (ramme) til å omgi et motiv med over 700 vakre rammer og 
ornamenter. Sett inn ornamenter over, under eller som en duo.
Bruk kategorien Border til å lage en bord automatisk (om ønskelig med applikasjonsstoff 
og plasseringssømmer), eller enkeltstående dekorasjoner eller en motivlinje.
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra bruker du kategorien Appliqué (applikasjoner) til å vise 
og justere applikasjonsstykker. Applikasjonsstoffet vises under broderiet, slik det vil se ut 
når du er ferdig å brodere. 
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra bruker du kategorien Decoration (dekorasjoner) til å 
dekorere den valgte bakgrunnen og broderiet med perler eller paljetter, og stener med 
lim eller nagler. 
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra bruker du 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 hjelp av tegneområdet, som en hjelp 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 og stoppkommandoer med 
sytips, endre rekkefølgen på farger og slå sammen fargeblokker.
Bruk kategorien View (vis) til å justere rutenettet, angi mål for et motiv, vise og lage 
klesplagg-, quilteblokk- og stoff-bakgrunner ved hjelp av Background Wizard  (kun i 
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra), og bytte visningsmodus eller ramme.

Arbeidsområdet
Arbeidsområdet er det området hvor du laster inn broderiene. Arbeidsområdet omfatter 
også området rundt den valgte rammen. Det er her du gjør endringer i et broderi. 
Sømområdet er det tilgjengelige området inni den valgte rammen.
Sømmene tegnes i riktige farger. Broderiene vises i enten 3D eller 2D. Du kan bruke 
PREMIER+™ 2 Configure  til å endre bakgrunnsfarge og struktur.
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du vise et klesplagg, stoff eller en quilteblokk som 
bakgrunn.
I standard 3D-visning  vises rammen som brukes, med blå 
hjørner som viser sømområdet inni rammen. Bakgrunnen vises.
I realistisk 3D-visning  vises broderiet og bakgrunnen uten 
valgrammer, rutenett eller ramme.
I 2D-visning  vises rammestørrelsen som en blå kontur med 
markerte hjørner. Sømmene tegnes bare som ensfargede, og 
sømmer som bruker tråder med flere farger, tegnes med bare den 
første fargen i den angitte tråden. Bakgrunnen benytter ikke 
struktur i 2D.

Hjørne i rammen
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Rutenett
I arbeidsområdet er det et rutenett som kan aktiveres og deaktiveres i kategorien View 
(vis), og størrelsen på rutene kan endres. Når du zoomer inn eller ut ser rutene i rutenettet 
større eller mindre ut. Du kan bruke kategorien View (vis) til å endre avstanden mellom 
linjene i rutenettet.

Design Panel (motivpanel)
Til høyre for arbeidsområdet finner du motivpanelet. Bruk motivpanelet til å endre farger, 
og til å legge til eller redigere feltet Notes and Settings (notater og innstillinger).

Design Information (motivinformasjon)
I informasjonsfeltet finner du målene (høyde  og bredde ), antall sting  og antall 
farger  for det aktive broderiet.

Fargevalg
I Color Select-området (fargevalg) vises rekkefølgen for fargeblokkene i fargearket samt 
eventuelle notater som er inkludert i broderiet. Klikk på en fargeblokk for å bytte 
trådfarger og legge til trådeffekter. I kategorien Modify (endre) (bare i PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra) bruker du fargearket til å vise eller skjule sting etter fargeblokk, og til å 
flytte fargeblokker opp  eller ned  og dem slå sammen . Rediger eller legg til 
informasjon under Notes and Settings (notater og innstillinger) etter ønske.
Fargevalg-området er tomt dersom du ikke har valgt noe broderi.

Utklippsblokk
Utklippsblokken viser broderiet som kan limes inn i arbeidsområdet.
Klikk på utklippstavlen for å fjerne blokken som ligger der.

Oversiktsvindu
I oversiktsvinduet ser du en liten oversikt over hele arbeidsområdet for broderiet.

Statuslinje
Statuslinjen vises nederst i vinduet. Statuslinjen viser, fra venstre mot høyre:

■ QuickLink-verktøylinjen.
■ Zoomeverktøyene og zoom-feltet.
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8Vise broderier

3D- og 2D-visning
Bruk visningsmodus i kategorien View (vis) til å veksle mellom sømvisningene 3D View (3D-
visning) , Realistic 3D (realistisk 3D)  og 2D View (2D-visning) . Bruk 2D til å se hver 
enkelt søm uten skyggelegging. Bruk standard 3D-visning til å se hvordan broderiet vil se ut 
med tredimensjonal skyggelegging. Bruk realistisk 3D til å vise broderier og bakgrunn uten 
valgrammer, rutenett eller ramme. 

Sømmene vises automatisk i 2D når du velger kategorien Modify (endre). Enkelte funksjoner er ikke 
tilgjengelige i realistisk 3D.

Zoomkommandoer
Det finnes en rekke funksjoner som gjør det enklere å navigere rundt i broderiene, 
deriblant zoomfunksjonene og oversiktsvinduet. Rammen vises som standard i en 
størrelse som er tilpasset vinduet, på samme måte som når du klikker på zoom for å 
tilpasse-ikonet .

Du kan også endre visningen av et broderi ved å bruke kategorien Modify (endre) til å velge farger og sømmer.

Panoreringsmodus
Ved hjelp av panoreringsfunksjonen kan du enkelt bevege deg rundt på skjermen. 
Panoreringsfunksjonen kan brukes når du har zoomet inn på en del av skjermbildet, slik at 
rullefeltene vises til høyre og nederst i arbeidsområdet. Hold nede Shift-tasten, og begynn 
deretter å klikke og dra. Panoreringspekeren  vises. Klikk og dra til pekeren befinner seg 
i ønsket del av skjermbildet.

3D-visning Realistisk 3D 2D-visning 

Vis og juster rutenettet

Åpne eller lag en bakgrunn
Flytt eller roter bakgrunnen Vis og ton ned bakgrunnen

Endre visningsmodus

Velg en annen ramme

Vis motivpaneletFjern bakgrunnen
Mål opp en avstand

Klikk og dra for å zoome inn 

Zoom for å tilpasse
Dra for å zoome inn og ut

Klikk for å zoome inn 
Klikk for å zoome ut øyeblikkelig

Velg eller skriv inn zoomprosent
100 % zoom

på et område øyeblikkelig
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Oversiktsvindu
I oversiktsvinduet ser du en liten oversikt over hele arbeidsområdet for det gjeldende 
broderivinduet. Når du zoomer inn, vises det en ramme rundt området som for øyeblikket 
er synlig i hovedvinduet. Klikk og dra i rammen for å flytte den til en annen del av vinduet.

Vis rutenett
Bruk Show Grid (vis rutenett)  til å slå på og av rutenettet. Rutenettet kan du bruke til å 
justere broderier og sømmer. Angi en avstand på 2 til 50 mm mellom linjene i rutenettet.

Krysset i midten markerer midten av broderiet. Krysset blir større når du zoomer mer inn.
Dersom du holder musepekeren over rammen uten å klikke på den, vises de alternative enhetene og 
områdene. 

Mål lengde- og bakgrunn-funksjonene
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.
Bruk bakgrunn-glidebryteren til å vise eller tone ned klesplagget, 
quilteprosjektet eller stoffet i bakgrunnen.

Bakgrunner er bare tilgjengelige i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Rutenett på Rutenett av

Med Background On 
(bakgrunn på)  viser du 

bildet i bakgrunnen.

Klikk og dra i glidebryteren for å 
tone ned fargene i bakgrunnen.

Med Background Off 
(bakgrunn av)  
skjuler du bildet. 
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Bruk Move and Rotate Background (flytt og roter bakgrunn)  til å flytte klesplagget, 
quilteprosjektet eller stoffet i bakgrunnen.
Bakgrunn-verktøyene er bare tilgjengelige etter at du har valgt en bakgrunn i Background Wizard.
Bruk Remove Background (fjern bakgrunn)  til å fjerne klesplagget, quilteblokken eller 
stoffbakgrunnen som du har satt inn bak broderiene dine.

Design Panel (motivpanel)
Bruk motivpanelet til å bytte farger, vise og endre Notes and Settings (notater og 
innstillinger), og til å vise utklippstavlen og oversiktsvinduet. Klikk på Show Design Panel 
(vis motivpanel) i kategorien View (vis) for å åpne motivpanelet.
Målene (høyde  og bredde ), antall sting  og antall farger  for det aktive broderiet 
vises. I Design Panel-området (motivpanel) vises rekkefølgen for fargeblokkene i 
fargearket samt eventuelle notater og innstillinger i broderiet. 
Informasjon om tekst, monogrammer, motiver, SuperDesign, rammer og border blir automatisk plassert i 
innstillingene.
Dobbeltklikk på den fargeblokk for å bytte trådfarger (eller velg blokken og klikk på 
Change Color (endre farge) ). I kategorien Modify (endre) i PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra, kan du også bruke fargearket til å vise eller skjule sømmer etter fargeblokk, og til å 
flytte og slå sammen fargeblokker.

Design Player

Bruk Design Player til å gå gjennom sømmene i broderiet som om de sys fra et eksportert 
broderi.

■ Eventuelle meldinger vises etter tilhørende stoppkommandoer.
■ Hvis du bruker et applikasjonsstoff, vises dette, men bakgrunner vises ikke.
■ Dekorasjoner vises, i samsvar med plasseringssømmene.

Dersom et broderi inneholder en filtenål, vises prosjektet ”speilvendt”.
Bruk Share (del)  til å lagre eller dele et bilde eller en video av motivet ditt på det sosiale 
mediet du bruker mest. Del via Facebook® , Flickr® , Twitter®  og YouTube® .

Start avspillingen 

Styr avspillingen 
med glidebryteren

Motivinformasjon

Hopp til den første sømmen

Hopp til den siste sømmen

Spol bakover

Spill av i dobbel hastighet
Dele et bilde eller en video 
på internett

eller stans den 
midlertidig
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Life View
Bruk Life View  til å vise hvordan et broderi du har eksportert fra prosjektet, vil se ut i 3D, 
altså hvordan det vil se ut ferdig brodert. Bruk Life View for å se motivet uten at rutenettet, 
valgte sømmer eller markører vises, og for å se effekten av tråder som lyser i mørket (Glow 
in the Dark) eller som endres i solen (Solar Active).

■ Alle klesplagg, quilteblokker eller stoffer som brukes som bakgrunn, vises, det samme 
gjelder applikasjonsstoffer.

■ Dekorasjoner vises, men ikke de tilhørende plasseringssømmene.

Bruk glidebryteren for plassering  til å flytte til en annen del av 
Life View-vinduet. Bruk glidebryteren for rotering  til å vise 
sømmen i broderiet i 3D. Bruk Glow in the Dark (gløde i mørket)  
for å se effekten av tråder som gløder i mørket. Forhåndsvisningen 
dempes for å simulere dimming av lyset, og trådene som gløder i 
mørket, vises med selvlysende farger. Bruk Solar Reactive (endres i 
solen)  til å vise effekten av tråder som skifter farge i solen.

Motivinformasjon

Flytte rundt vinduet

Endre vinkelen for 3D-visning

Zoome inn eller ut

Lyse og mørke effekter
Tilbakestill
Lag en animasjon av 

Dele et bilde eller en video 
forhåndsvisningen

på internett
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Trådfarger
Trådfargene vises i fargearket i motivpanelet, i den rekkefølgen de blir brukt. Eventuelle 
trådeffekter eller spesialnåler som brukes sammen med en farge, angis også. En gruppe 
med sømmer som benytter en bestemt trådfarge, kalles en fargeblokk. Fargearket kan 
brukes til å bytte trådfarger og legge til trådeffekter. Bruk en hvilken som helst farge i 
standardtrådfargene og et ubegrenset antall trådtyper i My Threads. 

Funksjonene Display (vis) eller Hide (skjul), Move color (flytt farge) og Merge Color (slå sammen farger) er 
bare tilgjengelige i kategorien Modify (endre) i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Dobbeltklikk på en trådprøve for å få tilgang til dialogboksen for fargevalg og velge 
en annen trådfarge. Du kan også velge tråden og klikke på endre farge-ikonet . 
I kategorien Modify (endre) kan du klikke i en avmerkingsboks for å vise eller skjule 
en fargeblokk.

Endre en eksisterende trådfarge
Når du velger en ny trådfarge, vises endringen i fargearket, og på arbeidsområdet vises 
blokken med sømmer i den nye fargen.

Bruk området for effekter til å vise resultatet ved bruk av trådeffekter eller spesialnåler.
Skummateriale Vis effekten av søm over broderskummateriale

To tråder Vis effekten ved bruk av to tråder i én nål

Hold musepekeren over en 
trådfarge for å vise navnet 

Slå sammen med 

Klikk på en farge for å velge den

Flytt fargen oppover 

Vis eller skjul en farge

Endre valg av farge
Flytt fargen nedover 

Symbolet for trådeffekter

i sømrekkefølgen

på den

fargen ovenfor

i sømrekkefølgen

Velg en trådtype
Vis valgte trådtyper

Søk etter et trådnummer

Klikk på en trådfarge
for å velge en tråd

Vis trådinformasjonen

Klikk på en hurtigfarge for
å velge en matchende 

Velg et tema for hurtigfarge

Dybden på 

Tvillingnål
størrelse og farge p

Trådfarge 
nummer to

Vingnål

Filtenål

Vinkel for 
hullsømnål

trådfarge

skummaterialet
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Kun én trådeffekt kan brukes for hver tråd. I kategorien Modify (endre) i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, 
blir de fleste trådeffektene ikke vist i det aktive delmotivet, da det ville gjort det vanskelig å redigere 

sømmene. De vises i Design Player (motivavspilling)  og Life View (endeproduktsvisning) , i tillegg til 
de andre kategoriene.

ColorSort
Bruk ColorSort  (kategorien Home (hjem)) til å redusere valgt(e) broderi(er) eller 
gruppe til færrest mulig fargeblokker. Hvor mange fargeblokker som til slutt genereres i 
ColorSort-prosessen kan variere, avhengig av om noen områder overlapper hverandre.
Det anbefales vanligvis å bruke ColorSort-alternativet under Export (eksport)  når du lager en broderifil 
som skal optimaliseres for søm.

Fargetone
Bruk Color Tone (fargetone)  til å endre trådfargene i valgt(e) broderi(er) eller gruppe.

Hurtigfarger
Bruk paletten med hurtigfarger til å velge fargen som matcher 
best innenfor gjeldende område til fargen du velger. Bruk en av 
temapalettene: Standard, vår, sommer, høst, vinter, eller lag din 
egen palett.

Tvillingnål Vis effekten ved bruk av tvillingnål. Det anbefales å bruke vanlig retning for 
rammen

Vingnål Vis effekten ved bruk av vingnål for faldsøm eller motiver med tradisjonelle 
sømmer

Filtenål Vis effekten ved bruk av filtenål med forgarn av ull.  Når du eksporterer et 
broderi med en filtenåleffekt, er alternativet Flip design for felting or reverse 
embroidery (speilvend motivet for filting eller omvendt broderi) i 
utgangspunktet valgt i dialogboksen for eksport.

Hullsømnål Velg en hullsømnål i én av fire vinkler.

Vis de opprinnelige
fargene

Forhåndsvis de endrede
fargene

Zoom inn på motivet

Juster lys og mørke

Endre farge-
kontrasten

Optimaliser lys-/farge-
balansen

Bytt trådtypen
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Velge broderier
Velge et broderi
I alle kategorier bortsett fra Modify 
(endre), vises det valgte broderiet 
omgitt av en valgramme. Valgrammen 
har firkantede resize-håndtak i 
hjørnene, trekantede 
speilvendingshåndtak øverst og til 
venstre, og et rundt rotasjonshåndtak 
til høyre.
Dersom en valgramme har runde håndtak i 
hjørnene, er en del av den utenfor den valgte 
rammen. Flytt den inn i rammen, eller endre 
rammestørrelsen.
Håndtakene er blå i resize-modus (stingtettheten opprettholdes ved endring av størrelse) 
og hvite i tilpasningsmodus (antall sting opprettholdes ved endring av størrelse). 
Håndtakene er grønne når du setter in tekst, SuperDesign, rammer og ornamenter, og 
lysegrønne for monogrammer. 
Dersom du ikke har valgt noe motiv, vises det ingen valgramme og fargearket er tomt.
Bruk en av følgende fremgangsmåter når du skal velge et broderi:

■ Klikk på et broderi.
■ Trykk på Tab-tasten for å velge hvert broderi i tur og orden.
■ Klikk på Next Design (neste motiv)  eller Previous Design (forrige motiv)  (kategorien 

Home (hjem)).

Når du velger ut sømmer, er det bare broderier som omsluttes fullstendig av valgrammen (ramme, 
frihåndspunkt, frihåndslinje), som tas med i utvalget.
Når broderiene er satt sammen, er dette bare ett broderi, og det er ikke lenger mulig å velge hver enkelt del 
på denne måten. Bruk Group (grupper)  til å holde flere broderier, tekst og SuperDesign sammen, 
samtidig som du har muligheten til å redigere dem hver for seg. Bruk Restrict Group (begrens gruppe)  
til å velge elementer innad i en gruppe.
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du også bruke kategorien Modify (endre) til å velge og justere den 
ønskede delen av det broderi. Enkeltstående sømmer og blokker kan alltid justeres i kategorien Modify 
(endre).

Klipp ut, kopier, lim inn eller slett valgte motiver

Velg noen eller alle motivene
Gå gjennom åpne motiver

Endre størrelse på eller tilpass et motiv
Slå sammen motiver og endre farger

Ordne og endre størrelsen på motiver
Vis broderiet slik det blir sydd ut

Velg en ramme

Grupper og fjern gruppering for motiver
Rediger grupperte motiver hver for seg 

Rotasjonshåndtak

Roteringssenter

Speilvend i lengden-håndtak

Håndtak

Resize-håndtak

for sideveis
speilvending
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Innholdsmenyen og enkeltstående motiver
Bruk innholdsmenyen til å få tilgang til 
redigeringsfunksjoner for enkeltstående motiver, som 
størrelse og rotering. Høyreklikk på motivet, og velg 
ønsket funksjon fra innholdsmenyen. 
Fra innholdsmenyen kan du også endre egenskapene for 
sømtyper i tekst, rammer og SuperDesign, eller lagre dem 
som sømmer. 
Juster applikasjonsstoffet og randen for tekst, rammer og 
SuperDesign, og dekorasjoner for et broderi selv om du 
ikke har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Dersom du vil justere egenskapene for et enkeltstående 
motiv i en gruppe, klikker du på Restrict Groups (begrens grupper) i kategorien Home 
(hjem) eller på innholdsmenyen, og deretter velger du ønsket element.

Flervalgsfunksjoner
Bruk flervalgsfunksjonene til å velge mer enn ett broderi om gangen. Hold nede Ctrl-
tasten og klikk på broderiene du vil bruke. Det plasseres en valgramme rundt hvert av de 
valgte broderiene. Du kan også bruke ett av flervalgsverktøyene i rullegardinmenyen for 
valgrammen , eller velge alle  broderier.
Det merkede området må omfatte hele broderiet, ellers blir det ikke valgt.

De valgte motivene omgis av en valgramme med en stiplete kontur og oransje håndtak. 
De nedtonede konturene i valgrammene for de inkluderte broderiene og andre motiver 
vises i det store utvalgsområdet. Tekst, rammer, SuperDesign og SuperDesign-
dekorasjoner beholder de grønne håndtakene, mens monogrammene beholder de 
lysegrønne håndtakene.
Hvis du klikker utenfor valgrammen, skilles motivene fra hverandre. Bruk angre-tasten , eller velg dem 
på nytt hvis du fremdeles vil bruke flervalgsfunksjonen. Bruk Group (grupper) for å holde de valgte 
broderiene sammen etter lagring.

Valgfunksjoner
Bruk Select All (velg alle)  for å velge alle broderiene i arbeidsområdet.
Når du bruker Select All (velg alle), velges broderiene som er utenfor den valgte rammen.

Endre størrelse på 

Roter utvalg-håndtak

Grønne håndtak for bokstaver

Hvite håndtak for brodering

Stiplet kontur for et utvalg

utvalg-håndtak 
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Bruk valgrammen  til å velge broderier i et rektangulært område. Klikk og dra rundt 
området du vil merke.
Bruk frihåndsvalg-ikonet  til å velge en blokk med broderier innenfor et område i alle 
typer former. Klikk og dra for å tegne en uregelmessig kontur rundt de ønskede motivene. 
Når du slipper museknappen, lukkes området automatisk.
Bruk frihåndsvalg av punkt-ikonet  til å velge en blokk med broderier innenfor et 
område i alle typer former, angitt av en rekke punkter. Klikk på en rekke punkter for å lage 
en uregelmessig kontur av rette eller buede linjer rundt de ønskede motivene.
Bruk Select None (ingen valgt)  til å velge bort alle broderiene i arbeidsområdet, også 
de som befinner seg utenfor rammen.
Bruk Replace Selection (erstatt utvalg)  til å erstatte de valgte broderiene med det nye 
utvalget. Bruk Add to Selection (legg til i utvalg)  til å legge til det nye utvalget i de 
valgte broderiene. Bruk Remove from Selection (fjern fra utvalg)  til å fjern det nye 
utvalget fra de valgte broderiene.

Grupper
Bruk Group (grupper)  for å lage en mer permanent gruppe av alle motivene som er 
valgt. Grupper motivene permanent, eller lag en midlertidig gruppe når du skal flytte eller 
redigere dem. Hvert enkelt motiv i gruppen blir etter tur plassert etter motivet som står 
først i broderrekkefølgen (nærmest baksiden av prosjektet).
Endre en gruppe på samme måte som du endrer et utvalg. Du kan flytte, endre størrelse eller tilpasse den 
proporsjonalt, eller rotere den.

Når du laster inn et motiv med flere delmotiver ved hjelp av Insert (sett inn) , blir alle delene gruppert 
sammen, slik at du enkelt kan flytte dem eller endre størrelse på dem, med mer. Hvis du bruker Open 
(åpne), stemmer det nøyaktig overens med de opprinnelige gruppene.

De grupperte broderiene omgis av en valgramme med en heltrukken kontur og oransje 
håndtak. De nedtonede konturene i valgrammene og håndtakene for de inkluderte 
broderiene og andre motiver vises i det store utvalgsområdet.
Du kan flytte, endre størrelse på eller tilpasse gruppen proporsjonalt, eller rotere den. Når 
du forstørrer eller forminsker en gruppe, blir hvert enkelt element tilpasset eller får endret 
størrelsen, i samsvar med elementets tilstand. I Design Panel (motivpanelet) kan du se 
antall sting og trådfargene for hele utvalget, og bredden og høyden på valgrammen vises.
Dersom du klikker utenfor valgrammen, og deretter klikker på ett av motivene i gruppen, er motivene 
fremdeles gruppert.

Endre størrelse på 

Heltrukken kontur 

Roter gruppe-håndtak

Hvite håndtak for brodering

Grønne håndtak for bokstaver

gruppe-håndtak 

for en gruppe
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Fjerne gruppering
Bruk Ungroup (fjern gruppering)  for å dele opp den valgte gruppen i individuelle 
motiver.
Fjern gruppering-funksjonen kan bare brukes når du har valgt en gruppe.

Begrense grupper
Bruk Restrict Groups (begrens grupper)  i kategorien Home (hjem) eller på 
innholdsmenyen for å velge og redigere enkeltstående motiver i en gruppe. Det første 
motivet i gruppen velges innledningsvis når du velger å begrense grupper. Klikk på det 
ønskede broderiet, og bruk tabulatortasten eller neste motiv-  og forrige motiv-
tasten  for å velge.
Motivene forblir grupperte, men du kan flytte, rotere, speilvende og endre størrelse eller tilpasse dem hver 
for seg.

Julehilsener: Flervalgsfunksjoner og grupperte motiver
1 Klikk på bytt ramme-ikonet . I Universal Hoop Group angir du 

rammestørrelsen 260 mm x 200 mm – Universal Large Hoop 3, retningen 
Rotert. Klikk på OK.

2 Klikk på ny fil-ikonet  for å åpne et nytt vindu.
3 Klikk på sett inn-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
4 I mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2 \Holidays 

laster du inn broderiet ”Gifts & Candy Canes”.
Dette er et broderi. Det har hvite håndtak, som viser at det i utgangspunktet er i 
Scale-modus (tilpassing) og ikke i Resize-modus  (endre størrelse).

5 Flytt broderiet til høyre side av rammen.
6 Klikk på kategorien SuperDesign og velg Christmas Tree 1 (juletre) i kategorien 

Holidays (ferie).
7 Angi størrelsen 90 mm for SuperDesign, og klikk deretter på Apply (bruk) .

SuperDesign har grønne håndtak.
8 Flytt SuperDesign-juletreet til venstre side av rammen, litt over broderiet av 

gavene.
9 Klikk på kategorien Letter (bokstaver) og skriv inn ordene ”Merry Christmas” 

(God jul) i feltet Letters (bokstaver).
10 Velg skrifttypen Ivy 2C 15–60 mm i kategorien Floral (blomstermønster) i 

rullegardinlisten Font (skrifttype). Kontroller at Lettering Shape (bokstavform) er Horizontal Block 
(vannrett blokk), og at størrelsen er 15 mm.

11 Klikk på Apply (bruk)  og flytt teksten til midten av skjermen helt nederst.
Teksten har grønne håndtak. Hvis du vil vite mer om tekst, kan du se ”Lage bokstaver” på side 49.

12 Klikk på kategorien Frame (ramme).
13 I rullegardinmenyen Frames (rammer) velger du banner 3 i kategorien Banners 2.
14 Kontroller at du har valgt Group (grupper) i Frame Surround (omgi med ramme).

Banneret og teksten settes inn som en gruppe.
15 Kontroller at teksten Merry Christmas (God jul) er valgt, og klikk på Apply (bruk) . Banneret 

plasseres rundt teksten.
16 Klikk på kategorien Decoration (dekorasjoner) (tilgjengelig hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery 

Extra), og klikk deretter på Decoration SuperDesign (SuperDesign-dekorasjon) . (I PREMIER+™ 2 
Embroidery laster du inn et stjerne-SuperDesign og går til trinn 20.)

17 Bla til mappen DecorationDesigns\Miscellaneous, velg motivet Cross 2 (kors 2), og klikk på Open 
(åpne) for å laste det inn i arbeidsområdet. Lukk dialogboksen File Viewer (filvisning).

18 Høyreklikk på motivet i dekorasjonen, og velg Pearl Sequin Cup 4,0 mm fra innholdsmenyen.
19 I hurtigfargene velger du hvit som paljettfarge, og klikker deretter på OK.
20 Flytt SuperDesign-dekorasjonen mot midten, helt øverst, slik at det ser ut som en stjerne. Det har 

også grønne håndtak.
Hvis du vil vite mer om dekorative SuperDesign, kan du se ”SuperDesign-dekorasjon” på side 18.
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21 Trykk på Tab-tasten for å se hvert motiv i tur og 
orden. Hvert motiv befinner seg i et utvalg eller 
en gruppe med en heltrukken kontur og 
oransje, grønne eller hvite håndtak.

22 Klikk på kategorien Home (hjem).
23 Bruk valgrammen  til å velge alle motivene. 

Valgrammen for de valgte motivene har en 
stiplete kontur og oransje håndtak. 
Motivene kan flyttes som en enhet.

24 Klikk utenfor rammen. Motivene er atskilt igjen.
25 Vær oppmerksom på at ikonene for 

gruppering  og fjern gruppering  ikke er 
tilgjengelige i menyfeltet.

26 Bruk Select All (velg alle)  til å velge 
motivene på nytt. Ikonet for gruppering er nå 
tilgjengelig.

27 Klikk på Group (grupper) . Valgrammen for gruppen har en heltrukken kontur. 
Du kan fremdeles se de nedtonede konturene og håndtakene for motivene i gruppen.

28 Klikk utenfor gruppen. Ingen av motivene valgt.
29 Klikk på juletreet. Hele gruppen velges på nytt, og ikonet for fjern gruppering  er tilgjengelig.

Gruppene er permanente til du deler dem opp ved å bruke Ungroup (fjern gruppering).
30 Klikk på Restrict Groups (begrens grupper) . Begrens grupper-ikonet utheves.

Nå kan du velge og redigere motivene i gruppen hver for seg.
31 Klikk på Restrict Groups (begrens grupper)  én gang til. Gruppen er nå en enkelt enhet, og 

begrens grupper-ikonet er ikke lenger uthevet.
32 Klikk på Ungroup (fjern gruppering) . Motivene som var i gruppen, danner nå et utvalg.
33 Klikk og dra for å flytte de valgte motivene. De flyttes som en enhet.

Mens blokken fremdeles er merket, kan du reversere effektene av fjern gruppering-funksjonen ved hjelp av 
enten gruppering- eller andre-funksjonen.

34 Klikk utenfor valgrammen. Motivene er nå atskilt.
Bruk Ungroup (fjern gruppering) for å gjøre større endringer i en gruppe, eller for å bruke motivene i 
gruppen hver for seg.

Flytte
Flytt valgt(e) broderi(er), gruppe eller den valgte blokken med sømmer ved 
hjelp av klikk og dra. Hold musepekeren over valgrammen slik at den endres 
til en firehodet pil . Klikk inni valgrammen og dra den til ønsket sted.
Når en blokk flyttes til kategorien Modify (endre), strekkes alle sømmer som 
fører til eller fra blokken for å tilpasse dem til den nye plasseringen til 
sømmene.
Hvis du flytter roteringssenteret ved et uhell, kan du ganske enkelt klikke og dra inni 
valgrammen én gang til.
Du kan flytte valgt(e) broderi(er), en gruppe eller en blokk med sømmer kan 
flyttes i små intervaller, slik at du kan skyve den forsiktig inn på nøyaktig riktig sted. Bruk 
piltastene på tastaturet til å skyve et broderi eller en blokk.
Når du har valgt mer enn ett broderi, flyttes alle de valgte broderiene. Hvis du har valgt en gruppe, flyttes 
hele gruppen med mindre Restrict Group (begrens gruppe) er aktivert.
Du kan også plassere broderiene på riktig sted automatisk, ved hjelp av Move into Hoop 
(flytt inn i ramme), Center in Hoop (midtstill i ramme), og justeringsverktøyene. Se 
”Justering” på side 43.
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Endre størrelse og tilpasse
Bruk Resize (endre størrelse)  til å veksle mellom endring av størrelse og tilpassing for 
valgt(e) broderi(er) eller blokken med sømmer. Bruk resize-funksjonen til å endre 
størrelsen på broderiet og holde stingtettheten konstant. Bruk skaleringsfunksjonen til å 
endre størrelsen på broderiet og holde stingtallet konstant. Håndtakene på det valgte 
broderiet viser om du har valgt å endre størrelse eller skalere.

Håndtakene er blå i resize-modus (stingtettheten opprettholdes ved endring av størrelse) 
og hvite i tilpasningsmodus (antall sting opprettholdes ved endring av størrelse).
Motiver som du nylig har laget eller satt inn, og som ikke er i .vp4-format, er i utgangspunktet i 
tilpasningsmodus (hvite håndtak).
Når du beveger musepekeren over ett av de firkantede hjørnehåndtakene  blir det til 
den diagonale tohodede pekeren . Klikk og dra i et av håndtakene for å endre størrelse 
eller tilpasse. 
Hold nede Ctrl-tasten mens du klikker og drar, for å endre størrelse eller tilpasse proporsjonalt. Hold nede 
Shift-tasten for å endre størrelse eller tilpasse fra midten. Hvis du endrer størrelsen på et monogram som er 
laget ved hjelp av ExpressMonogram Wizard, lagres det som sømmer.
Når en linje eller form med dekorasjoner forstørres, øker antall dekorasjoner. Antallet reduseres når linjen 
eller formen blir mindre. Når dekorasjonene settes inn hver for seg, blir det ikke flere eller færre av dem.
Den nye størrelsen på broderiet vises i høyde-  og bredde-feltene  i motivpanelet når 
du slipper museknappen.

Rotering
Roter valgt(e) broderi(er), gruppe eller blokk med sømmer i en hvilken som helst retning ved 
hjelp av fri rotering, angi en bestemt vinkel ved hjelp av Modify Design (endre motiv) , 
eller roter i trinn på 45 grader .

Fri rotering
Hold musepekeren over rotasjonshåndtaket  slik at 
den endres til rotasjonspekeren . Klikk og dra i 
rotasjonshåndtaket for å rotere broderiet fritt i alle 
retninger. Du kan om ønskelig flytte 
roteringssenteret  før du roterer broderiet. 
Valgrammen rundt broderiet og konturen roteres rundt 
roteringssenteret.

Rotere 45 grader
Bruk Rotate 45 (roter 45)  for å rotere valgt(e) broderi(er) eller gruppe i trinn på 
45 grader. Du kan om ønskelig flytte roteringssenteret  før du roterer.

Blå håndtak for endring av størrelse Hvite håndtak for tilpassing

Rotasjonshåndtak

Roteringssenter
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Endre motiv
Bruk Modify Design (endre motiv)  til å åpne 
dialogboksen for å endre motiv, hvor du kan vise og endre 
størrelsen og roteringen for valgt(e) broderi(er) eller gruppe.
Bruk dialogboksen for å endre motiv til å vise og endre 
størrelsen og roteringen for valgt(e) broderi(er) eller gruppe.
Når du endrer størrelse eller roterer broderiet eller gruppen, er det de 
opprinnelige innstillingene som er utgangspunktet.
Motiver med flere valgte områder eller grupper (vises med oransje 
håndtak) blir alltid tilpasset eller endrer størrelsen proporsjonalt. Hvis 
du endrer størrelsen på et monogram fra ExpressMonogram Wizard, 
lagres det som sømmer.
Når en linje eller form i en dekorasjon forstørres, øker antall 
dekorasjoner.

Speilvende sideveis og i lengden
Speilvend det valgte broderiet eller blokken med 
sømmer i lengden eller sideveis ved hjelp av håndtakene 
på valgrammen.
Det finnes ingen speilvendingshåndtak for flere utvalg eller 
grupper. Du kan om ønskelig bruke Combine (kombiner) for 
å speilvende. Det finnes ingen speilvendingshåndtak for 
monogrammer. Du kan om ønskelig lagre som broderi, 
og deretter speilvende.
Når du beveger musepekeren over speilvend sideveis-
håndtaket  blir det til den vannrette tohodede 
pekeren . Klikk på speilvending sideveis-håndtaket for 
å speilvende et broderi eller den valgte blokken sideveis. Når du beveger musepekeren 
over speilvend i lengden-håndtaket  blir den til den loddrette tohodede pekeren . 
Klikk på speilvending i lengden-håndtaket for å speilvende et broderi eller den valgte 
blokken i lengden.

Justering
Justeringsfunksjonene finner du i rullegardinlisten Alignment (justering) .
Bruk Center In Hoop (midtstill i ramme)  for å flytte valgt(e) broderi(er) eller gruppe til 
midten av rammen. Hvis du vil flytte enkeltstående broderier i en gruppe mot midten, 
bruker du Restrict Groups (begrens grupper).
Bruk Move Into Hoop (flytt inn i ramme)  for å flytte de valgte broderiene og gruppene 
til det nærmeste området i rammen.
Bare de valgte broderiene som er utenfor rammen, flyttes.
Justeringsverktøyene sørger for nøyaktig justering av broderier og grupper.
Justeringsverktøyene er bare tilgjengelige når du har valgt mer enn ett broderi eller én gruppe. Se 
”Flervalgsfunksjoner” på side 38.

Speilvend i lengden-håndtak

Speilvend sideveis-
håndtak
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Vannrett justering

Loddrett justering

Kommandoene for oppsettrekkefølge i kategorien Home (hjem): Move Forwards (flytt 
forover) , Move Backwards (flytt bakover) , Move to Front (flytt helt fremst)  og 
Move to Back (flytt helt bakerst)  brukes til å flytte broderier og grupper i motivet. 
Broderiene ”bakerst” i motivet broderes først.

Angre- og gjenta-funksjonene
Klikk på angre-ikonet  for å reversere siste handling. Dersom du ikke er fornøyd med 
resultatet, klikker du på gjenta-ikonet .
Hvis du bruker angre-funksjonen i kategorien Modify (endre), vises alle sømmene i broderiet som redigeres, 
og den valgte blokken velges bort.
Klikk på gjenta-ikonet  for å reversere den siste handlingen du angret. Dersom du ikke 
er fornøyd med resultatet, klikker du på angre-ikonet.
Angre-  og gjenta-trinnene  går bare tapt når du bruker New (ny) .

Kombinere og lagre som sømmer
Kombiner-funksjonene er nyttige dersom du er sikker på at du aldri behøver å justere 
delmotivene igjen, eller for å gjøre det mulig å speilvende et utvalg eller en gruppe 
broderier. Det anbefales vanligvis også at du bruker kombinasjonsalternativene når du 
eksporterer  prosjektet.
Bruk Combine All (kombiner alle)  for å slå sammen alle broderiene i arbeidsområdet til 
ett broderi, og lagre tekst, SuperDesign og rammer som sømmer. Bruk Combine Selected 
(kombiner utvalg)  for å slå sammen de valgte broderiene til ett broderi, og lagre tekst, 
SuperDesign og rammer som sømmer. 
Bruk Fix as Stitches (lagre som sømmer)  til å lagre det valgte delmotivet eller 
delmotivene som et broderi. Tekst, SuperDesign, rammer og monogrammer lagres 
automatisk som broderier hvis du justerer dem i kategorien Modify (endre) i PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra. Det vises en advarsel.
Det kan av og til være lurt å lagre motiver, for eksempel når du skal speilvende noen bokstavformer, et 
utvalg eller en gruppe, eller endre størrelsen eller tilpasse det uten at egenskaper er konstante. Det kan 
også være nyttig dersom du ønsker å justere retningen på applikasjonsstoffet i et SuperDesign.

Juster mot venstre Juster mot midten  
(midtstill vannrett) 

Juster mot høyre Fordel  vannrett

Juster alle de valgte 
broderiene etter den 
venstre kanten av 
motivet som er lengst 
mot venstre.

Midtstill alle de valgte 
broderiene vannrett i 
forhold til hverandre.

Juster alle de valgte 
broderiene etter den 
høyre kanten av motivet 
som er lengst mot høyre.

Juster alle de valgte 
broderiene vannrett, 
med lik avstand 
mellom dem.

Juster mot toppen Juster mot midten  
(midtstill loddrett)

Juster mot bunnen Fordel  loddrett 

Juster alle de valgte 
broderiene etter den 
øverste kanten på det 
høyeste motivet.

Midtstill alle de valgte 
broderiene loddrett i 
forhold til hverandre.

Juster alle de valgte 
broderiene etter den 
nederste kanten på det 
laveste motivet.

Juster alle de valgte 
broderiene loddrett, 
med lik avstand 
mellom dem.
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11Gjentakelser og endeløse 
broderier

Encore-funksjonene
Bruk funksjonene i kategorien Encore (én gang til) til å sette inn gjentatte kopier av 
broderier i en linje, en sirkel eller en form, eller rundt kanten av rammen.
Velg antall gjentakelser, eller ytterkant og avstand, og hvor mange broderier du vil bruke. 
Angi standard eller speilvendt som plassering. Klikk på Preview (forhåndsvisning)  for å 
se gjentakelsen, og på Apply (bruk)  for å sette inn det gjentatte broderiet i 
arbeidsområdet i henhold til alternativene du har valgt for ferdigstilling.

Du kan bruke så mange broderier du vil med en linje eller en sirkel, men bare ett eller to broderier med en 
form eller en ramme. Hvis du vil bruke flere broderier, kan du Grupper (gruppere)  dem før du velger 
Encore (én gang til).
Med Line (linje) og Circle (sirkel) kan du velge antall gjentakelser. For Shape (form) og Hoop (ramme) er 
antall gjentakelser angitt ved hjelp av størrelsen på broderiet samt, mellomrommet og randen.

Gjenta et broderi med Encore (én gang til)
1 Sett inn et lite broderi i arbeidsområdet og merk det.
2 Klikk på kategorien Encore (én gang til).
3 Velg en Encore-type (sirkel , linje , form  eller 

ramme ) og plassering (standard  eller speilvendt ), 
samt eventuelle andre alternativer for den Encore-typen.
Et forhåndsvisningsbilde viser det valgte oppsettet.

4 Angi antall gjentakelser, eller mellomrommet.
5 Klikk på Preview (forhåndsvisning)  for å vise de 

gjentatte motivene i arbeidsområdet.
I forhåndsvisningsmodus kan du ikke velge andre funksjoner 
på verktøylinjen for hurtigtilgang. Dersom du klikker på en 
annen kategori, avbrytes Encore (én gang til).

6 Juster Encore-linjen eller -formen i arbeidsområdet. Du 
kan også justere innstillingene i kategorien Encore (én 
gang til) og klikke på forhåndsvisningsikonet  på nytt.
Dra inni Encore-formen for å endre størrelse, og dra i håndtaket for å endre form (f.eks. for å endre en sirkel 
til en ellipse).

7 Du kan om ønskelig velge Group (grupper) og (dersom motivene overlapper hverandre), Arrange 
Similar (ordne lignende).

8 Klikk på Apply (bruk)  for å sette inn de gjentatte motivene som et broderi med alternativene du 
har valgt for ferdigstilling.
I Encore-funksjonen gjentas motivene i den rekkefølgen de broderes i, bakfra og forover. Når du bruker 
Encore Shape (form) eller Hoop (ramme) blir broderiet som er først i broderrekkefølgen plassert i hjørnene. 
Bruk kommandoene under Layout Order (oppsettrekkefølge) for å endre rekkefølgen. 

Velg en gjentakelsestype: sirkel, form, linje eller ramme
Velg en plassering: Standard eller Mirrored (speilvendt)

Oppsettindikator

Velg en linjetype Velg en form Angi ytterkanten for den 

Angi avstand eller antall kopier

Optimaliser gjentakelsen

Forhåndsvis gjentakelsen
Avbryt gjentakelsen

Lag det gjentatte broderiet

innvendige rammen
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Med Encore (én gang til) gjentar du broderiet med klokken for Circle (sirkel), Shape (form) og Hoop 
(ramme), og fra venstre mot høyre for Line (linje). Hvis du setter sammen flere motiver før du bruker 
Encore-funksjonen, må du prøve å arbeide fra venstre mot høyre.

Endeløse broderier
Bruk veiviseren for endeløse broderier  til å sette inn markører (sømjusteringer) i et 
broderi slik at det kan broderes i en kontinuerlig sekvens med jevne mellomrom så mange 
ganger man ønsker. Etter hver utsying flyttes stoffet i rammen, og markørene brukes for å 
justere den nye utsyingen etter den forrige utsyingen. Broderiet kan derfor sys som et 
enkeltstående, endeløst broderi i en bord.

Dersom det er mer enn ett broderi på skjermen, grupperes broderiene automatisk når du 
starter opp veiviseren for endeløse broderier.
Når innstillingene endres, oppdateres forhåndsvisningen automatisk.
Innstillingene for endeløse broderier tilbakestilles til standardinnstillingene når du lukker PREMIER+™ 2 
Embroidery.

Justere et endeløst broderi
Et endeløst broderi er et gruppert broderi med start- og sluttmarkører (sømjusteringer). 
Når du har laget et endeløst broderi, lagrer du det som en .vp4-fil for å bevare 
grupperingen av motiver med sømjusteringer.
Hvis du vil laste inn et endeløst broderi på nytt i Endless-veiviseren, åpner du det i 
PREMIER+™ 2 Embroidery og klikker på kategorien Endless (endeløse). Det endeløse 
broderiet åpnes, og sømjusteringene fjernes. Du kan justere det etter ønske, for eksempel 
ved å endre type sluttmarkør, og deretter lukke det igjen og lagre det.
Når du er klar til å brodere prosjektet, eksporterer du det med ønskede innstillinger for å 
optimalisere for søm, som Combine (kombiner), Remove Overlap (fjern overlapping) og 
ColorSort.

Stoffretning
Dette er den retningen stoffet flyttes i i rammen for hver gjentakelse. Det er i samsvar med 
størrelsen og retningen på rammen slik den vises i forhåndsvisningsområdet. Fabric 
Direction-funksjonen (stoffretning) påvirker hvilke sider av broderiet som skal være 
begynnelsen og slutten, slik at startmarkøren alltid er på den siden av broderiet som 
stemmer overens med stoffretningen. Startmarkøren ”peker” derfor i den retningen 
stoffet vil bli flyttet.

Angi i hvilken retning
stoffet skal transporteres

Oppdater forhåndsvisningsruten

Velg en sluttmarkør for å
justere utsyingene

Velg antall og plassering
for markørene

Avstand mellom motiver
Gjenta motivet i rammen

Rammeinformasjon

Informasjons- og 
zoom-felt
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12ExpressMonogram Wizard
Bruk ExpressMonogram Wizard  til å lage et monogram på inntil tre bokstaver. 
Velg en skrifttypestil, trådfarge, form og 
størrelse. Legg en bord rundt 
monogrammet. Du kan også lage et 
monogram uten noen bord, og deretter 
legge til en ramme eller ornamenter i 
kategorien Frame (rammer), eller en 
motivmønsterlinje ved hjelp av 
kategorien Border.
I arbeidsområdet klikker du på Save (lagre) eller 
Save As (lagre som) for å lagre monogrammet i 
en .vp4-fil for senere bruk.
Med mindre monogrammet har blitt 
lagret som et broderi, kan du når som 
helst høyreklikke og velge Properties 
(egenskaper) fra innholdsmenyen for å gå 
tilbake til ExpressMonogram Wizard og 
justere.
Dersom du endrer størrelsen på monogrammet, lagres det som en gruppe med broderier.

Justere monogrammer
Når du setter inn et monogram på arbeidsområdet, har det 
blekgrønne håndtak. Disse håndtakene angir at du fremdeles 
kan justere det i  ExpressMonogram Wizard.
Du kan åpne et monogram i ExpressMonogram Wizard ved å 
høyreklikke på det og velge Properties (egenskaper) fra 
innholdsmenyen.
Et monogram kan lagres, roteres og kopieres i sin opprinnelige 
form. Hvis du endrer størrelsen på det, blir det imidlertid lagret 
som en gruppe med broderier, og egenskapene for teksten kan 
ikke endres.
Et monogram som er lagret som en del av en gruppe, kan velges ved hjelp av Restrict Groups (begrens 
grupper) og åpnes på nytt i ExpressMonogram Wizard. Når du eksporterer et monogram, lagres det som 
sømmer og anvender innstillingene for Combine (kombiner) og ColorSort i dialogboksen for eksport.

Lage et monogram med en bord
1 Klikk på New (ny) , og klikk deretter på rammeikonet  på 

verktøylinjen for hurtigtilgang. I Universal Hoop Group angir du 
rammestørrelsen 100 mm x 100 mm – Universal Square Hoop 1. 
Klikk på OK.

2 Klikk på ExpressMonogram  i kategorien Wizards (veivisere). 
Monogram-siden i ExpressMonogram Wizard vises.

3 I galleriet øverst til venstre velger du oppsettet Small (små) - Full (full 
størrelse) - Small (små). Da lager du et monogram med tegn proporsjonal 
størrelse: små, full størrelse, små (SFS).
Det anbefales at Monogram-skrifttypen brukes sammen med Classic-
klammene hvor det benyttes SFS (små, full størrelse, små tegn).

4 Skriv inn bokstavene E, S og J i boksene A, B og C.
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5 I galleriet Envelopes (klammer) velger du den andre 
klammen i kategorien Classic 1. Navnet på den er 
SFS_Classic02.
Dersom du holder musepekeren over et miniatyrbilde uten å 
klikke på det, vises navnet på klammen.
I denne klammen er de små tegnene noe større enn de i 
klammen til venstre, og disse proporsjonene passer godt 
til de snirklete initialene du skal bruke.

6 Klikk på Next (neste) , eller klikk på kategorien Full 
Letter (bokstav i full størrelse). Siden Full Letter (full 
størrelse) vises.

7 Klikk for å åpne skrifttypegalleriet øverst til venstre.
8 Klikk og dra i rullefeltet på siden av listen over skrift-

typer for å se alle skrifttypene i kategorien Monogram.
9 Klikk for å velge skrifttypen Curly UC 15-30 mm.
10 Still skriftstørrelsen på 23 mm.

Størrelsen på en skrifttype er i utgangspunktet angitt til midt i det anbefalte størrelsesområdet. Dersom du 
vil at det ferdige broderiet skal ha en bestemt størrelse, kan det være du må endre størrelsen på skrifttypen.

Legg merke til at målene for høyde  og bredde  nederst i vinduet er endret. Bruk disse som en 
veiledning til hvor stort det ferdige monogrammet vil bli, etter hvert som du prøver ut ulike alternativer. 

11 Hold musepekeren over den rosa tråden i trådfargefeltet. Da kan du se et lite vindu med en beskrivelse.
12 Klikk på den rosa trådfargen, og velg Robison-Anton Rayon 40 i rullegardinlisten for trådtype. Tråden 

endres til Floral Pink, nummer 2415. Klikk på OK.
Dette påvirker bare bokstaven S, ettersom det er den eneste bokstaven i full størrelse.

13 Klikk på Next (neste)  eller klikk på kategorien Small Letter (små bokstaver) for å åpne siden for små 
bokstaver.

14 Kontroller at Alternative style (alternativ stil) er valgt.
Dersom du ikke har valgt en alternativ stil, brukes den samme skrifttypen til små bokstaver som til 
bokstaver i full størrelse.

15 I skrifttypegalleriet velger du Curly UC 15-30 mm i kategorien Monogram for de små bokstavene.
Legg merke til at målet for høyde  øverst i vinduet er endret. Dette er høyden på bokstaven A i skrifttypen for 
de små bokstavene. Den skal være innenfor det anbefalte størrelsesområdet for skrifttypen (som angitt i navnet 
på skrifttypen). Dersom høyden er utenfor det anbefalte området, kan det være du må gå tilbake til Monogram-
siden og endre klammen, eller bruke siden Full Letter til å endre størrelsen på bokstaver i full størrelse.

16 Klikk på den rosa fargen for å åpne dialogboksen for fargevalg.
17 Velg Robison-Anton Rayon 40 i rullegardinlisten for trådtype.
18 Klikk på blekrosa i hurtigfargene for å velge 2501 (Petal Pink).
19 Klikk på OK. De små bokstavene har nå en blekrosa farge.
20 Klikk på Next (neste)  eller klikk på kategorien Border for å åpne siden Border.

Standardborden er en grønn satengsøm. Du kan bruke en motivmønsterlinje , en 
satengsøm , en søm med forsting  eller en trippelsøm .

21 Velg Motif Line (motivmønsterlinje) . Den heltrukne grønne borden erstattes 
av en linje med stjerner.

22 Velg Satin Line (satengsøm)  for å vise satengsømmene på nytt.
23 Klikk på trådfarge-ikonet  for å vise dialogboksen for fargevalg.
24 Kontroller at Robison-Anton Rayon 40 er valgt.
25 Klikk på blekrosa i hurtigfargene for å velge 2501 (Petal Pink).
26 Klikk på OK for å lukke feltet for fargevalg. Monogramborden er blitt rosa.
27 Ønsker du en tradisjonell monogrameffekt, kan bokstavene knyttes sammen. På siden Full Letter (full 

størrelsen) angir du mellomrommet til 1 til -3 mm, og til 2 til -4 mm.
Du kan se den nye plasseringen til bokstavene i forhåndsvisningsruten nedenfor. Borden justeres slik at 
den passer.

28 Klikk på Finish (fullfør)  for å lukke veiviseren. Monogrammet vises deretter i arbeidsområdet.
Når du åpner denne .vp4-filen på nytt, høyreklikker du på monogrammet og velger Properties 
(egenskaper) fra innholdsmenyen for å åpne ExpressMonogram Wizard. Når du eksporterer et monogram, 
lagres det som et broderi, og du kan ikke lenger justere det i ExpressMonogram Wizard.
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13Lage bokstaver
Du kan lage bokstaver for å gi broderiet ditt et personlig preg. Bruk ensfargede eller 
flerfargede skrifttyper (bokstavstiler) og skrifttyper med spesialtegn i kategorien Letter 
(bokstaver).

Velg skrifttype, linjeformat, størrelse, sømtype og trådfarge. Vis teksten som ColorSorted 
(sortert etter farge), eller bruk ulike farger på enkelte tegn. Sett inn teksten rundt broderiet 
eller hvor som helst på arbeidsområdet. Teksten kan endres, deriblant skrifttypen. Du kan 
endre størrelse på den og beholde stingtettheten konstant, og justere egenskapene for 
sømmen også etter lagring, helt til den lagres som et broderi. 
Skrifttype er det samme som bokstavstil. Gjeldende skrifttype og kategorien hvor den er lagret, vises i delen 
Font (skrifttype) i kategorien Letter (bokstaver).
Du kan lage tekst ved å bruke innstillingene i kategorien Letter (bokstaver) på skrifttypene som 
er tilgjengelige i PREMIER+™ 2 Embroidery. Du kan også bruke ExpressMonogram Wizard . 
Bruk Font Manager  til å søke etter skrifttyper etter navn eller størrelse, og til å lage, gi 
nytt navn til, duplisere og slette skrifttyper som er laget av brukeren. Bruk QuickFont 
Wizard  til å lage nye skrifttyper for PREMIER+™ 2 Embroidery av en hvilken som helst 
TrueType®- eller OpenType®-skrifttype på datamaskinen. Importer broderte bokstaver for 
å lage en skrifttype ved hjelp av Import Font From Embroideries (importer skrifttype fra 
broderier) . Du kan lage flere skrifttyper ved hjelp av PREMIER+™ 2 Font Create-
modulen (valgfritt tilleggsutstyr). 
Første gang du starter opp PREMIER+™ 2 Embroidery, er Georgia 20–40 mm i kategorien Traditional 
(tradisjonell) valgt. Hvis du har brukt kategorien Letter (bokstaver) tidligere, husker programmet hvilken 
skrifttype som ble brukt sist.
Hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery eller PREMIER+™ 2 Embroidery Extra er ikke alle skrifttypene tilgjengelige.

Lage bokstaver
1 Klikk på File (fil), Preferences (innstillinger)  og kontroller at det er merket av for stavekontroll og at 

språket er angitt til  English US. 
2 Klikk på kategorien Letter (bokstaver).
3 Klikk på pilen til høyre for skrifttypen for å 

åpne skrifttypegalleriet.
4 Bla oppover eller nedover for å velge en 

skrifttype fra én av skrifttypekategoriene.
Du kan også bruke pil opp eller pil ned i 
delen Font (skrifttype) i kategorien Letter 
(bokstaver) for å vise én og én skrifttype.

5 Angi størrelsen i millimeter etter ønske, fra 
3 mm til 200 mm.
Dette angir høyden for tegnet ”A” i 
skrifttypen. Størrelsen på andre tegn og 
symboler er innrettet etter dette.

Velg en skrifttype

Administrere, lage og slette skrifttyper

Skriv inn tekst
Plasser bokstavene i arbeidsområdetAngi skriftstørrelse og oppsett

Velg en form for teksten

Angi tilkoblingstype

Angi alternativer for sømtype

Angi justering
og mellomrom

Reduser antall farger til et minimum
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6 Klikk i tekstboksen Letters (bokstaver) for å endre pekeren til en I-stolpe-peker.
Du kan om nødvendig klikke og dra for å utheve eksisterende tekst og overskrive den. 

7 Skriv inn ønsket tekst, og trykk på Enter for å lage mer enn én tekstlinje.
Høyreklikk for å vise alternativer for ord som stavekontrollen har streket under med rødt.
Enkelte bokstavformer kan bare benytte én tekstlinje. Se ”Bokstavformer” på side 52.

8 Juster Gap (mellomrom) for å endre mellomrommet mellom bokstavene. Klikk på pilene eller skriv inn 
en verdi.
Negative verdier flytter bokstavene nærmere hverandre, og positive verdier flytter dem lenger fra hverandre. 

9 Klikk på pilene for prosentandel bredde  og høyde  for å endre proporsjonene i teksten fra 25 % 
til 400 %. Du kan også skrive inn en størrelse i tallfeltet.

10 Velg en bokstavform. 
Du kan reversere rekkefølgen til bokstavene, plassere (eller trekke sammen) bokstaver individuelt, 
eller bruke Step (trinnvis) for å rotere bokstavene i en annen vinkel fra linjen. 

11 Velg Trim (klippekommando)  eller Running Stitch (forsting)  som sammenføyningsmetode.
Bruk sammenføyning med forsting til små og ensfargede bokstaver med Nearest Point-skrifttyper 
(nærmeste punkt).

12 Kontroller at ColorSort er valgt, for å vise bokstavene sortert etter farge, med færrest mulig fargeblokker.
ColorSort skal bare velges bort hvis du vil endre fargen på noen av bokstavene.

13 Du kan velge en linje- eller fylltype fra rullegardinmenyen Stitch Type (sømtype) , for å åpne 
dialogboksen for egenskaper for sømtypen. Se ”Velge egenskaper for søm” på side 73.

14 Endre sømegenskapene for bokstavene i dialogboksen for egenskaper, for eksempel stingtettheten, 
mønsteret, vinkelen eller stinglengden. Klikk på OK for å lukke dialogboksen.

15 Velg justering for tekstlinjen. Klikk på venstrejustert , midtstilt  eller høyrejustert , etter ønske.
16 Klikk på pilene for linjeavstand for å angi avstanden mellom flere tekstlinjer.

Du kan også skrive inn en størrelse i tallfeltet.
17 Klikk på Apply (bruk) . Teksten vises i arbeidsområdet, og finnes det tekst der fra før, forblir denne 

uendret. 
Ny tekst legges til i arbeidsområdet hver gang du klikker på Apply (bruk). Tekst du har lagt inn tidligere, 
forblir uendret. De sirkulære bokstavformene sentreres rundt valgt(e) broderi(er) eller gruppe når du legger 
dem til i arbeidsområdet. Andre bokstavformer plasseres under valgt(e) broderi(er) eller gruppe.

18 Høyreklikk på teksten og velg Properties (egenskaper) for å endre egenskapene for teksten. 
19 Dra i håndtakene på teksten for å endre størrelse på teksten eller justere tekstens proporsjoner.  I de 

fleste bokstavformer kan du holde nede Ctrl-tasten for å beholde proporsjonene etterhvert som du 
endrer størrelsen. I de fleste bokstavformer kan du holde nede Shift-tasten for å endre størrelse fra 
midten. Se ”Bokstavformer” på side 52.

Du kan også bruke ExpressMonogram Wizard  til å lage et monogram med én, to eller tre bokstaver og 
legge til en bord automatisk.

Søke etter bokstaver
1 Klikk på File (fil), Preferences (innstillinger)  og 

kontroller at det er merket av for stavekontroll 
og at språket er angitt til  English US. 

2 Klikk på kategorien Letter (bokstaver).
3 Klikk på Font Manager .
4 Du kan søke etter en skrifttype etter navn ved å 

skrive inn navnet i søkefeltet nederst i 
dialogboksen for Font Manager.
En del av navnet begrenser listen over skrifttypene 
som vises, slik at et søk etter ”Athletic” viser 
skrifttyper fra kategoriene Applique (applikasjoner), 
Foam (skum), Fun (moro) og Monogram. 

5 Klikk på Clear (fjern) for å fjerne teksten fra 
søkefeltet.

6 Hvis du vil søke etter en skrifttype etter størrelse, 
merker du av for Size (størrelse) for å aktivere søk 
etter størrelse.
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7 Skriv inn ønsket størrelse for skrifttypen i tallfeltet Size (størrelse).
8 Velg et størrelsesområde ved å justere tallet i feltet Range (område) . Listen over skrifttyper endres.

Angi for eksempel en størrelse på 5 mm, og et område på 5 mm, for å velge en liten skrifttype til en 
tekstetikett. Du kan også angi en nøyaktig størrelse (Range (område) 0 mm) for å finne en importert 
ekstern skrifttype.

Skrifttypekategori og -navn
Klikk på rullegardinpilen til høyre for skrifttypegalleriet og bla gjennom listen over skrifttyper 
etter kategori.  Det finnes 18 tematiserte skrifttypekategorier, i tillegg til My Fonts. Navn på 
skrifttyper inneholder informasjon, i tillegg til navnet på bokstavstilen. Alle skrifttypenavn 
inkluderer anbefalt størrelsesintervall, og annen informasjon er også ofte inkludert.
Hvis det er mer enn ett sømområde av en bestemt type i skrifttypen, viser rullegardinmenyen 
den aktuelle sømtypen i en nummerert liste; for eksempel mønsterfyll 1, mønsterfyll 2.
Dersom sømtypeområdet er nedtonet (utilgjengelig), betyr dette at skrifttypen er laget med egenskaper 
som ikke kan redigeres. Dette er tilfelle for skrifttyper med skummateriale, som har spesialinnstillinger for å 
sørge for at broderskummet skjæres. Det forekommer også hos noen svært komplekse skrifttyper som har 
mange ulike fyllmønster i ulike bokstaver, eller som har flerfargede fyll og fyll med gradvise 
fargeoverganger, for eksempel Acorn 6C UC 35-60 mm i kategorien Floral (blomstermønster).

Applikasjoner, effekter og skrifttyper med skummateriale
Når du bruker applikasjonsskrifttyper, SuperDesign og rammer, kan du både velge et 
annet stoff og endre innstillingene for borden. Velg for eksempel Appliqué Fabric 
(applikasjonsstoff ) i Stitch Type (sømtype) , og endre stoff, vinkel og bredden på 
randen i dialogboksen for applikasjonsvalg. Du kan ikke redigere plasseringssømmene for 
applikasjonen, men du kan justere posisjonen til plasseringslinjen, slik at den passer til 
randen rundt applikasjonsstykket.
For skrifttyper og rammer med skummateriale kan du bare endre fargen. 
Sømtypeområdet er utilgjengelig, og du kan ikke velge noen egenskaper fra 
innholdsmenyen. Det vises egne instruksjoner for hvordan du syr skrifttyper med 
applikasjoner eller skummateriale i Design Player.
For effekter som for eksempel filtenål, tvillingnål og vingnål kan du endre egenskapene for 
sømmen i Stitch Type (sømtype)  eller fra innholdsmenyen etter at du har laget dem.
Du finner informasjon om utsying i brukerveiledningen og i hjelpefunksjonene for PREMIER+™ 2 
Embroidery.

Kjøre stavekontroll
1 Klikk på File (fil), Preferences (innstillinger)  og kontroller at det er merket av for stavekontroll og at 

språket er angitt til  English US. 
2 Klikk på kategorien Letter (bokstaver).
3 Klikk tekstboksen Letters (bokstaver), og skriv inn ordene ”Roses are red, vilets are blue”. Ordet ”vilets” 

er understreket med rødt.
4 Høyreklikk for å velge ordet. En innholdsmeny åpnes.
5 Klikk på Suggestions (forslag). Det vises en liste over foreslåtte alternativer.
6 Velg ordet ”violets” fra innholdsmenyen. Ordet erstattes i tekstboksen Letters (bokstaver).

Du kan også bruke Add (legg til) på innholdsmenyen til å legge til ord i ordlisten, for eksempel navnet 
ditt, eller bruke Ignore (ignorer) for å ignorere forslaget og Undo (angre) hvis du har valgt feil forslag.

Andre alfabeter
Hvis du vil skrive inn tegn i andre alfabeter fra skrifttypekategorien National (nasjonal), for 
eksempel gresk og hebraisk, kan du se i avsnittet tegnsett i brukerveiledningen for 
PREMIER+™ 2 Embroidery eller i hjelpefunksjonene for tastene du bruker.
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Bokstavformer
Det finnes tre kategorier med bokstavformer: Blokk, linje og vertikal blokk.

■ Block (blokk)
Begynn med en mal, og form blokken med tekst etter ønske. Se ”Blokkbokstaver” på 
side 54.

■ Line (linje)
Plasser teksten langs en rett, buet eller bølgete linje. Se ”Linje” på side 52.

■ Vertical Block (vertikal blokk)
Plasser teksten på en rett, vertikal linje. Se ”Vertikal blokk” på side 53.

Bruke bokstavformer
Hvis du har brukt kategorien Letter (bokstaver) tidligere i den aktuelle økten i PREMIER+™ 
2 Embroidery, husker programmet hvilken innstilling som ble brukt sist. Du kan justere 
teksten ved hjelp av håndtakene (grønne firkanter) inntil den blir lagret som sømmer, for 
eksempel når den kombineres med et motiv. 
Bakoversøm: Når du har merket av for Reverse (bakoversøm), speilvendes teksten. 
Bakoversøm er tilgjengelig for alle bokstavformer.
Monogrammer du lager ved hjelp av ExpressMonogram Wizard, har lysegrønne håndtak. Velg Properties 
(egenskaper) fra innholdsmenyen for å justere innstillingene for monogrammene. Se ”ExpressMonogram 
Wizard” på side 47.

Linje
Plasser teksten langs en rett, buet eller bølgete linje. Bruk håndtakene til å justere 
plasseringen av bokstavene og formen på linjen.
• Du kan ikke bruke håndtakene til å endre størrelsen på disse bokstavformene. 

Høyreklikk for å åpne dialogboksen Letter Properties (egenskaper for bokstaver), og 
bruk innstillingene for Size (størrelse) og/eller Height (høyde) og Width (bredde). 

• Speilvendingshåndtak er ikke tilgjengelige. Du må lagre bokstavene som sømmer før 
du speilvender.

• Disse bokstavformene kan bare bruke én linje med tekst, eller to for en hel sirkel. Flere 
linjer kombineres med den første linjen, eller den andre linen i en hel sirkel.

Sirkelformer
Plasser tegnene langs en buet linje. Sirkelformede tekstformer justeres alltid mot midten.

I ring med 
klokken

Bruk Circle Clockwise (i ring med klokken)  til å sette 
inn tekst med klokken rundt en sirkel. Klikk og dra i det 
firkantede grønne håndtaket for å justere radiusen på 
sirkelen og tekstens plassering. Flere linjer med tekst er 
plassert på samme linje. Hold nede Ctrl-tasten, og klikk 
og dra i håndtaket for å flytte teksten rundt sirklene 
uten å endre størrelsen på sirkelen.

I ring mot 
klokken

Bruk Circle Counter-Clockwise (i ring mot klokken)  til 
å sette inn tekst mot klokken rundt en sirkel. Klikk og dra 
i det firkantede grønne håndtaket for å justere radiusen 
på sirkelen og tekstens plassering. Hold nede Ctrl-
tasten, og klikk og dra i håndtaket for å flytte teksten 
rundt sirklene uten å endre størrelsen på sirkelen.
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• Rotasjonshåndtak er ikke tilgjengelige for sirkelformede tekstformer. Du må lagre 
bokstavene som sømmer før du roterer. 

Tilpass til rette og bølgete linjer
Bruk disse linjetypene til å plassere tekst langs en rett eller bølgete linje.
Trinn: Når du har merket av for Step (trinnvis), kan du rotere bokstavene til en hvilken som 
helst vinkel. Step (trinnvis) er tilgjengelig for Fit to Straight Line (tilpass til rett linje) og Fit 
to Wavy Line (tilpass til bølget linje). 

Hel sirkel Bruk Full Circle (hel sirkel)  for å sette inn to seksjoner 
med tekst på hver sin side av en sirkel. Når du skriver inn 
tegn i feltet Letters (bokstaver), trykk på Enter for å lage en 
ny linje. Første gang bokstavene settes inn, er teksten på 
den første linjen plassert øverst i sirkelen, og teksten på 
den andre linjen er plassert nederst. Her er det to 
firkantede, grønne håndtak. Klikk og dra i et av 
håndtakene for å justere radiusen på sirkelen. Hold nede 
Ctrl-tasten, og klikk og dra i et av håndtakene for å flytte 
den tilknyttede teksten rundt sirkelen uten å endre 
størrelsen på sirkelen.

Tilpass til en 
rett linje

Bruk Fit To Straight Line 
(tilpass til en rett linje)  
til å plassere tekst langs 
en linje. Klikk og dra i de 
firkantede grønne 
håndtakene i hver ende, for å rotere linjen til en hvilken som helst vinkel og for å 
forlenge linjen. Klikk og dra i det runde grønne håndtaket for å flytte teksten langs 
linjen. 
Teksten kan også roteres uavhengig av linjens plassering. Velg alternativet Step 
(trinn), og klikk deretter på Apply (bruk) . Det vises ytterligere et rundt grønt 
håndtak i enden av en ny linje. Klikk og dra i dette håndtaket for å rotere 
bokstavene i alle retninger.

Tilpass til en 
bølget linje

Bruk Fit To Wavy Line (tilpass til en 
bølget linje)  til å plassere tekst 
langs en buet linje. Klikk og dra i de 
firkantede grønne håndtakene for å 
endre buen til en hvilken som helst 
form. Klikk og dra i det runde grønne håndtaket for å flytte teksten langs linjen.
Teksten kan også roteres uavhengig av linjens plassering. Velg alternativet Step 
(trinn), og klikk deretter på Apply (bruk) . Det vises ytterligere et rundt grønt 
håndtak i enden av en ny linje. Klikk og dra i dette håndtaket for å rotere 
bokstavene i alle retninger.

Vertikal blokk Bruk Vertical Block (vertikal blokk)  til å sette inn bokstaver i en rett 
vertikal linje ved hjelp av en kontur-ramme som har fire firkantede 
grønne håndtak. Klikk og dra i håndtakene for å endre størrelsen på 
bokstavene.
Hold nede Ctrl-tasten mens du klikker og drar for å endre størrelse 
proporsjonalt, og hold nede Shift-tasten for å endre størrelse fra midten.
Teksten er midtjustert som standard. Ved bruk av Vertical Block (loddrett 
blokk) endrer dette justeringen av tegn i hver enkelt kolonne med 
bokstaver.
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Blokkbokstaver
29 maler for blokkbokstaver kan benyttes. Enhver type blokkbokstaver kan endres til en 
annen type, ved hjelp av menyen Handles (håndtak), ved å justere typen for øverste og 
nederste linje, og ved å angi andre begrensninger.
Individuelt: Når du har merket av for Individual (individuelt), kan du flytte og endre 
størrelse på bokstavene hver for seg. Dette alternativet er tilgjengelig for alle typer 
blokkbokstaver. Du kan bare lage én linje med bokstaver når dette alternativet er valgt. 

Håndtak-menyen
Bruk håndtak-menyen til å justere innstillingene for den valgte tekstblokken. Klikk på 
ikonet for håndtak-menyen  og endre innstillingene for blokk.

Endre innstillingene for malen i blokk-menyen
1 Skriv inn teksten ”Jonathan” i vinduet Letter (bokstaver). Se ”Lage 

bokstaver” på side 49.
2 I området Lettering Shape (bokstavform) klikker du på Arch Over 

(hvelving over) , og deretter klikker du på Apply (bruk) . 
Teksten vises i arbeidsområdet.
Den øverste og den nederste linjen i teksten bruker linjetypen Arch 
(hvelving) , med ett enkelt håndtak i midten.

3 Klikk og dra teksten slik at den ligger øverst i arbeidsområdet.
4 Klikk og dra i de to håndtakene i midten (øverst og nederst) 

oppover, for å gjøre hvelvingen høyere.
5 Klikk på ikonet for håndtak-menyen  for å åpne den.

Merk at linjetypen for den øverste linje er Arch (hvelving) .
6 Klikk for å velge bort Match Top and Bottom Lines (tilpass øverste 

og nederste linje , og klikk deretter for å åpne undermenyen Bottom Line Type (linjetype nederst). 
Linjetypen for den nederste linjen er også Arch (hvelving) .

7 I undermenyen endrer du den nederste linjen til Straight (rett) .
Den nederste delen av teksten er nå en rett linje med et håndtak i 
hver ende.

8 Åpne håndtak-menyen  på nytt, og endre den øverste linjen til 
Diamond (rombe) .
Den øverste linjen danner et punkt i stedet for en bue. Alternativet 
Double Diamond (dobbel rombe)  danner en rett linje med to 
topper.

9 Åpne håndtak-menyen  på nytt, og endre den øverste linjen til 
Curve (bue) . Den øverste linjen har nå en bue med to 
håndtak.

10 Flytt de to midtre håndtakene på den øverste linjen hver for seg.
11 Åpne håndtak-menyen  på nytt, og velg Add 3 points to curve 

(legg til tre punkter i buen) . Tre håndtak til legges til øverst i blokken.
Alternativene for å legge til og fjerne punkter er bare tilgjengelige linjen er av typen Curve (bue).

12 Juster den øverste linjen etter ønske. 
Du kan justere den øverste og nederste linjen etter ønske, men sidene er fremdeles parallelle, rette 
linjer, og dersom du flytter håndtaket øverst på den ene siden, flyttes håndtaket øverst på den andre 
siden like langt. Dette er Constraint - Size (begrensning - størrelse) .
Hvis du holder nede Ctrl-tasten mens du drar, låses proporsjonene i formen. Bruker du Shift-tasten, endres 
størrelsen på formen fra midten.

13 Velg Constraint - Pennant (begrensning - vimpel)  fra 
håndtak-menyen.

14 Klikk og dra håndtaket øverst til høyre oppover. Håndtaket 
under beveger seg i motsatt retning.
Med en rektangulær blokk danner dette alternativet en form som 
ligner en vimpel.
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Hold nede Ctrl-tasten for å lage en skrått rektangel-effekt.
15 Velg Constraint - Perspective (begrensning - perspektiv)  fra håndtak-menyen.
16 Klikk og dra håndtaket øverst til høyre mot venstre. Linjene på siden av blokken danner nå en helling.
17 Velg Constraint - Free (begrensning - fritt)  fra håndtak-menyen. Nå kan du flytte alle 

hjørnehåndtakene i hvilken retning som helst. 
Merk at du bare kan dra de midtre håndtakene i buen opp og ned.

18 Velg bort Force Even Distribution (tving frem jevn fordeling)  på menyen Handles (håndtak).
19 Dra ett av de midtre håndtakene på buen sideveis. Bokstavene beveger seg med håndtaket.

Funksjonene på håndtak-menyen gjør det mulig for deg å forme en tekstblokk til nesten enhver form.

Linjetyper øverst og nederst
Velg linjetypen du vil bruke øverst og nederst i blokken for å velge hvordan teksten skal 
vises. 

Bruk funksjonene for å legge til og fjerne punkter til endre antall punkter i en bue. 
Punktene legges til eller fjernes i den høyre enden av buen. En bue må inneholde minst 
fire punkter. 
Med Add a point to curve (legg til et punkt i en bue)  legger du til ett enkelt punkt, med 
Add 3 points to curve (legg til 3 punkter i en bue)  legger du til tre punkter, og med 
Remove a point from curve (fjern et punkt fra en bue)  sletter du ett enkelt punkt. 
Bruk Match Top and Bottom Lines (samsvar mellom øverste og nederste linje)  for å 
benytte den samme linjetypen både øverst og nederst.

Rett linje Bruk Straight (rett linje)  for å lage en 
tekstblokk med en rett linje øverst og/eller 
nederst, og med et håndtak i hver ende.

Rombe Bruk Diamond (rombe)  (øverst) og  (nederst) 
for å lage en tekstblokk med et punkt øverst og/
eller nederst. Klikk og dra i det midtre håndtaket for 
å endre vinkelen på hellingen.

Dobbel 
rombe

Bruk Double Diamond (dobbel rombe)  (øverst) og  
(nederst) for å lage en tekstblokk med rette linjer mellom 
de fire håndtakene øverst og/eller nederst. Klikk og dra i de 
midtre håndtakene for å endre vinkelen på de rette linjene.

Hvelving Bruk Arch (hvelving)  (øverst) og  (nederst) for å lage 
en tekstblokk med en bue øverst og/eller nederst. Klikk og 
dra i det midtre håndtaket for å endre vinkelen på buen.

Bue Bruk Curve (bue)  (øverst) og  (nederst) for å 
lage en tekstblokk med buede linjer mellom de fire 
håndtakene øverst og/eller nederst. Klikk og dra i 
de midtre håndtakene for å endre buene.
Du kan legge til og fjerne ekstra punkter (håndtak).
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Begrensninger
Constraints (begrensninger) virker inn på hvordan hjørnehåndtakene på en blokk 
fungerer.

Størrelse Når du bruker Constraint – Size (begrensning - størrelse) , blir de to hjørnene som 
grenser til hjørnet du drar i, flyttet like langt i samme retning. Hjørnet på diagonalt 
motsatt side flytter seg ikke. Håndtakene på de rette eller buede linjene mellom 
hjørnene beveger seg proporsjonalt. På denne måten bevares formen på blokken.

   
Bruk Ctrl-tasten mens du drar for å låse proporsjonene, og Shift-tasten for å endre 
størrelse fra midten.

Vimpel Når du bruker Constraint – Pennant (begrensning – perspektiv) , blir hjørnet over 
eller under hjørnet du drar i, flyttet loddrett i samme avstand mot eller bort fra hjørnet 
du drar i. De to andre hjørnene beveger seg ikke. Dette danner en vimpel-form.

   
Hold nede Ctrl-tasten for å vri bokstavene loddrett.

Perspektiv Når du bruker Constraint - Perspective (begrensning - perspektiv) , blir hjørnet til 
høyre eller venstre for hjørnet du drar i, flyttet vannrett i samme avstand mot eller 
bort fra hjørnet du drar i. De andre to hjørnene beveger seg ikke. Dette gir en 
perspektiveffekt.

   
Hvis du holder nede Ctrl-tasten mens du drar, flyttes de to håndtakene sammen som ved 
Kursiv.

Kursiv Når du bruker Constraint - Italic (begrensning - kursiv) , blir hjørnet til høyre eller 
venstre for hjørnet du drar i, flyttet like langt i samme retning. De andre to hjørnene 
beveger seg ikke. Dette gir teksten et kursivert preg.

  
Hvis du holder nede Ctrl-tasten mens du drar, flyttes de to håndtakene hver for seg som 
ved Perspektiv.
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Tving frem jevn fordeling
Med Force Even Distribution (tving frem jevn fordeling)  fordeles håndtakene jevnt 
mellom de to hjørnene.
Dette alternativet påvirker både øverste og nederste del av blokken.

Maler for blokkbokstaver
Dette er et utvalg av de 29 malene som kan brukes til tekst.

Fritt Når du bruker Constraint - Free (begrensning - fritt) , kan du dra 
hjørnehåndtakene i en hvilken som helst retning.

  
Hvis du holder nede Ctrl-tasten mens du drar, låses proporsjonene i formen. Bruker du 
Shift-tasten, endres størrelsen på formen fra midten.

Horisontal 
blokk

Bruk Horizontal Block (horisontal blokk)  
til å sette inn bokstaver i en rett 
horisontal linje ved hjelp av en kontur-
ramme som har fire firkantede grønne 
håndtak. Klikk og dra i håndtakene for å endre størrelsen på bokstavene.
Hold nede Ctrl-tasten mens du drar for å endre størrelse proporsjonalt, og hold nede 
Shift-tasten for å endre størrelse fra midten.
Innstillinger for mal: Straight (rett), Straight (rett); Constraint (begrensning) – Size 
(størrelse), Force Even Distribution (tving frem jevn fordeling)

Dobbel 
hvelving

Bruk Double Arch (dobbel hvelving)  
til å plassere tekst i et område med linjer 
som buer seg mot hverandre øverst og 
nederst. Det finnes seks firkantede, 
grønne håndtak. Klikk og dra i 
håndtakene for å endre størrelsen på teksten og krummingen på hvelvingene.
Innstillinger for mal: Arch (hvelving), Arch (hvelving); Constraint (begrensning) – 
Size (størrelse), Force Even Distribution (tving frem jevn fordeling)

Rombe Bruk Diamond (rombe)  til å sette inn tekst i et 
rombeformet område. Klikk og dra i håndtakene 
for å endre størrelsen på teksten og avstanden 
mellom loddrette håndtak-par.
Innstillinger for mal: Diamond (rombe), 
Diamond (rombe); Constraint (begrensning) – Pennant (vimpel), Force Even 
Distribution (tving frem jevn fordeling)

Fri form Bruk Freeform (fri form)  til å sette inn tekst i et 
rettlinjet område som kan justeres i alle retninger. 
Her er det fire firkantede, grønne håndtak. Klikk og 
dra i håndtakene for å endre størrelsen på teksten 
og endre formen etter ønske.
Innstillinger for mal: Straight (rett), Straight (rett); Constraint (begrensning) – Free (fri)

Flagg Bruk Flag (flagg)  til å sette inn tekst i et buet 
område. Her er det åtte firkantede, grønne 
håndtak. Klikk og dra i håndtakene for å endre 
størrelsen på teksten og endre formen.
Innstillinger for mal: Curve (bue), Reflect Top 
and Bottom Lines (avspeil øverste og nederste linje); Constraint (begrensning) – 
Perspective (perspektiv, Force Even Distribution (tving frem jevn fordeling)
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Fri 
modellering

Bruk Free Sculpt (fri modellering)  
til å sette inn tekst i et buet område 
som kan justeres i alle retninger. 
Her er det 14 firkantede, grønne 
håndtak. Klikk og dra i håndtakene 
for å endre størrelsen på teksten og 
endre formen.
Innstillinger for mal: Curve (bue), Curve (bue); Constraint (begrensning) – Free (fri)

Vimpel høyre Bruk Pennant Right (vimpel høyre)  til å 
sette inn tekst i et område som er større på 
høyre side. Her er det fire firkantede, 
grønne håndtak. Klikk og dra i håndtakene 
for å endre størrelsen på hver ende av 
vimpelen. Hold nede Ctrl-tasten, og klikk og dra i håndtakene for å flytte den ene 
enden av vimpelen opp eller ned.
Når du har merket av for Individual (individuelt), blir hver 
enkelt bokstav laget i en vimpelformet boks, og du kan 
flytte og endre størrelse på hver enkelt bokstav for seg.
Innstillinger for mal: Straight (rett), Straight (rett); 
Constraint (begrensning) – Pennant (vimpel), Force Even 
Distribution (tving frem jevn fordeling)

Bro med 
konkav kurve 

ned

Bruk Bridge Concave Down (bro med konkav kurve 
ned)  til å sette bokstaver inn et område med en 
flat topp og en nedre linje som buer seg innover. Her 
er det fem firkantede, grønne håndtak. Klikk og dra i 
håndtakene for å endre størrelsen på teksten og 
krummingen på den nederste linjen.
Innstillinger for mal: Straight (rett), Arch (hvelving); Constraint (begrensning) – 
Perspective (perspektiv), Force Even Distribution (tving frem jevn fordeling)

Sikksakksøm Bruk Zigzag (sikksakk)  til å sette inn tekst i et område 
med vinklet linje. Her er det åtte firkantede, grønne 
håndtak. Klikk og dra i håndtakene for å endre 
størrelsen på teksten og vinkelen på sidene.
Innstillinger for mal: Double Diamond (dobbel rombe), 
Reflect Top and Bottom Lines (avspeil øverste og nederste linje); Constraint 
(begrensning) – Italic (kursiv)

Edelstein Bruk Gem (edelstein)  til å sette inn tekst i et område med syv 
firkantede, grønne håndtak. Klikk og dra i håndtakene for å 
endre størrelsen på bokstavene.
Innstillinger for mal: Double Diamond (dobbel rombe), Diamond 
(rombe); Constraint (begrensning) – Perspective (perspektiv), 
Force Even Distribution (tving frem jevn fordeling)

Rampe Bruk Ramp (rampe)  til å sette inn bokstaver i en 
klamme med en buet topp, en rett basislinje og skrånende 
sider. Her er det seks firkantede, grønne håndtak. Klikk og 
dra i håndtakene for å endre størrelsen på teksten og 
endre vinkelen på sidene og den øverste linjen.
Innstillinger for mal: Curve (bue), Straight (rett); 
Constraint (begrensning) – Italic (kursiv)

Rakett Bruk Rocket (rakett)  til å sette inn bokstaver i en 
klamme med en spiss topp og en hvelvet basislinje. 
Her er det seks firkantede, grønne håndtak. Klikk og 
dra i håndtakene for å endre størrelsen og formen på 
bokstavene.
Innstillinger for mal: Diamond (rombe), Arch (hvelving); 
Constraint (begrensning – Perspective (perspektiv)
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Egenskaper for bokstaver

Bruk dialogboksen Letter Properties (egenskaper for bokstaver) til å endre skrifttype, tekst, 
proporsjoner, sammenføying, form og linjeformatering når du redigerer tekst. Bruk Letter 
Properties (egenskaper for bokstaver) til å endre teksten etter at den er satt inn, men før 
den er lagret som et broderi.

Tekstfarge
Når du har valgt ColorSort, vises teksten med én fargeblokk for én enkelt farge i teksten. 
For ensfargede skrifttyper er dette én farge, for flerfargede skrifttyper er dette like mange 
farger som det er i skrifttypen. ColorSort velges som standard, men det er ikke tilgjengelig 
dersom du har valgt individuelle bokstaver, for da er hvert enkelt tegn laget hver for seg.
Dersom du ikke har valgt ColorSort, vises hvert enkelt tegn i teksten for en ensfarget skrift 
som en egen fargeblokk. Når du bruker flerfargede skrifttyper, har hvert enkelt tegn sin 
egen sekvens med fargeblokker. Det gjør det mulig for deg å bruke ulike farger for enkelte 
tegn i en tekst.
hvis du har valgt Running Stitch Connection (forstingsforbindelse), lages teksten som ett enkelt motiv, og 
den benytter én enkelt fargeblokk.

Lagre tekst som broderier
Teksten lagres som et broderi når kategorien Modify (endre) er valgt, når du bruker 
ColorSort ved hjelp av eksportfunksjonene, når den lagres ved hjelp av Fix as Stitches 
(lagre som sømmer) i kategorien Home (hjem) eller fra innholdsmenyen, eller når den 
kombineres med et annet motiv. Da lages sømmene, og hvis du vil endre størrelsen på 
broderiet ytterligere, kan dette påvirke stingtettheten og -lengden. Egenskapene for 
sømmen, for eksempel stingtetthet, mønster, vinkel eller stinglengde kan ikke endres 
etter at sømmen er lagret. Du kan ikke velge et annet applikasjonsstoff fra 
innholdsmenyen etter at bokstavene er lagret, men dersom du har PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra, kan du bruke funksjonene under Select Appliqué (velg applikasjon) i 
kategorien Appliqué (applikasjoner).

Endre teksten. Bruk Ctrl + Enter for å legge til en linje

Endre skriftstørrelsen
Endre tekstens proporsjoner i høyden og bredden 
Endre mellomrommet mellom bokstavene

Velg en sammenføyingsmetode

Angi justering og mellomrom

Forhåndsvis skrifttypen

Velg en skrifttype

Reduser antall farger i teksten til et minimum

Velg en annen bokstavform

Reverser eller roter bokstavene i linjen
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Font Manager
Bruk Font Manager  til å søke etter skrifttyper, og til å ordne, gi nytt navn til, lage, 
duplisere og slette skrifttyper som er laget av brukeren.
Bruk PREMIER+™ 2 Font Create til å redigere en av skrifttypene dine.

Når du velger en standardskrifttype er det bare søkefunksjonene som er tilgjengelige i Font Manager.

Skrifttypesøk
Bruk Font Search (skrifttypesøk) til å søke etter en skrifttype etter navn eller størrelse.

Bruk tekstboksen Name (navn) til å endre navnet på den valgte skrifttypen du har laget 
selv. Rediger navnet på skrifttypen i tekstboksen, og klikk deretter på Apply (bruk) for å 
lagre endringene.
Husk å bevare opplysningene om størrelsesområde når du endrer navnet. Den anbefalte størrelsen kan 
bare endres i PREMIER+™ 2 Font Create. Størrelsesområdet endres ikke selv om du endrer navnet.
Bruk Category (kategori) til å velge en annen kategori for skrifttypen, eller skriv inn navnet 
på en ny skrifttypekategori. Bruk Duplicate (dupliser) til å lage en kopi av den valgte 
brukerdefinerte skrifttypen. Bruk Delete (slett) til å fjerne den valgte brukerdefinerte 
skrifttypen fra datamaskinen. 
Dersom du sletter en skrifttype som du har brukt i et broder, lagres teksten som et broderi, og du kan ikke 
lenger redigere den når du åpner broderiet på nytt.
I feltet Size (størrelse) kan du se anbefalt minimums- og maksimumsstørrelse for 
skrifttypen.
Dette er størrelsesområdet som brukes av Skrifttypesøk. Den anbefalte størrelsen kan bare endres i 
PREMIER+™ 2 Font Create.

Valgt skrifttype

Navnet på den valgte skrifttypen
Flytt til en annen skriftkategori 

Klikk for å velge en skrifttype

Vis størrelsesintervallet

Søk etter en skrifttype etter navn eller størrelse

Bruk endringene på skrifttypen
Dupliser eller slett en skrifttype

Importer broderte bokstaver 

Lag en skrift med QuickFont
for en skrifttype

Søk etter en skrifttype etter navn

Søk etter en skrifttype etter størrelse
Angi størrelsesområde for skrifttypesøket

Vis kun skrifttyper laget av brukeren

Fjern teksten i søkefeltet
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Importere skrifttyper fra broderier
Bruk Import Font From Embroideries (importer skrifttype fra broderier)  for å importere 
enkeltstående broderte bokstaver og lage en skrifttype.

For å oppnå best mulig resultat, kan du fjerne eventuelle sporadiske sømmer i PREMIER+™ 2 Modify før du 
importerer bokstavene.
Ettersom de importerte bokstavene er sømfiler og ikke fullstendig justerbare motivfiler, 
fungerer de best i sin opprinnelige størrelse, med et minimum av endringer.
Importerte skrifttyper fungerer best sammen med bokstavformene Line (linje), Vertical Block (vertikal 
blokk) og Horizontal Block (horisontal blokk). 

Lage en skrifttype av broderte bokstaver
1 Lagre de broderte bokstavene i en mappe på datamaskinen.
2 Klikk på Font Manager  i kategorien Letter 

(bokstaver). Dialogboksen Font Manager åpnes.
3 Klikk Import Font from Embroideries (importer 

skrifttype fra broderier) . Det åpnes en 
dialogboks hvor du kan skrive inn navnet på 
skrifttypen.

4 Skriv inn et navn for skrifttypen, og klikk deretter på OK.
Dialogboksen hvor du gir navn til skrifttyper lukkes, 
og dialogboksen Open (åpne) vises.

5 I dialogboksen Open (åpne) blar du til mappen med 
de broderte bokstavene.

6 Velg den store bokstaven ”A”, og klikk deretter på Open (åpne). Bokstaven ”A” er valgt i dialogboksen 
som åpnes.
Når du bruker Import Font from Embroideries (importer skrifttype fra broderier) til å lage en skrifttype av 
enkeltstående broderier, er det alltid den store bokstaven ”A’” som blir laget først. Størrelsen på bokstavene 
i skrifttypen er basert på bokstaven ”A”.

Velg et tegnsett for skrifttypen
Kode for den valgte bokstaven

Vis flere tegn
Bokstaver du har laget, utheves

Den valgte bokstaven er oransje, og
bokstaver du har laget, er grønne

Erstatt den valgte bokstaven
Flytt grunnlinjen for bokstaven

Slett den valgte bokstaven

Informasjon om broderi

Skrifttypenavn og -størrelse
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7 Klikk på bokstaven ”B” i panelet Letter (bokstaver) til venstre. Dialogboksen Open (åpne), og du kan 
laste inn bokstaven ”B”.

8 Klikk for å velge bokstaven ”B”, og klikk deretter på Open (åpne) for å laste den inn i dialogboksen 
Import Font from Embroideries (importer skrifttype fra broderier).

9 Klikk for å velge bokstaven ”C” og laste den 
inn.
Alternativet Tiles (flisemønster) i 
dialogboksen Open (åpne) er nyttig når du 
skal velge bokstaver.

10 Klikk for å velge bokstaven ”D”, men velg så 
bokstaven ”K” i dialogboksen Open (åpne), 
og klikk deretter Open (åpne).
Bokstaven ”D” er uthevet, men bokstaven 
”K” vises i forhåndsvisningen.

11 Klikk på Load (last inn) mens bokstaven ”D” 
er valgt.

12 Klikk på OK når du blir spurt om du vil 
overskrive tegnet, og velg bokstaven ”D” i 
dialogboksen Open (åpne).
Du kunne også ha klikket Delete (slett) for å fjerne bokstaven du skrev feil.

13 Last inn de andre store bokstavene i dette alfabetet.
14 Den røde linjen tvers over forhåndsvisningen er grunnlinjen for den valgte bokstaven. Klikk og hold 

inne på pil opp i feltet Baseline (grunnlinje). Linjen flyttes oppover over bokstaven.
Med Baseline (grunnlinje) angir hvor bokstaven skal plasseres langs linjen i forhold til de andre bokstavene 
i skrifttypen.

15 Juster de store bokstavene slik at de hviler på grunnlinjen.
Hvis du vil begynne på nytt med en bestemt bokstav, klikker du på Load (last inn) og laster inn broderiet på 
nytt.
Mange av skrifttypene med store bokstaver behøver ikke justeres noe særlig langs grunnlinjen.

16 Last inn de små bokstavene i skrifttypen.
Små bokstaver trenger vanligvis flere justeringer, særlig bokstaver som p, g og y med underlengder.

17 Når du har laget alle bokstavene, klikker du på Close 
(lukk) for å lagre skrifttypen, og deretter klikker du på 
Close (lukk) på nytt i Font Manager.

18 Bruk den nye skrifttypen i kategorien Letter 
(bokstaver).
Bruk alternativet Individual (individuelt) til å finjustere 
plasseringen av bokstavene i arbeidsområdet. 
Alternativt kan du justere grunnlinjen og fargene i en 
importert skrifttype i PREMIER+™ 2 Font Create.
Importerte skrifttyper fungerer best sammen med bokstavformene Line (linje), Vertical Block (vertikal 
blokk) og Horizontal Block (horisontal blokk). 
Ettersom de importerte bokstavene er sømfiler og ikke fullstendig justerbare motivfiler, fungerer de best i 
sin opprinnelige størrelse eller i nærheten av den, med et minimum av endringer.
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14Lage skrifttyper automatisk
Bruk PREMIER+™ 2 QuickFont til å lage skrifttyper automatisk, som du kan bruk sammen 
med PREMIER+™ 2 Embroidery System eller på brodermaskinen.

Slik lager du en skrifttype
Velge skrifttype

1 Start PREMIER+™ 2 QuickFont . Siden for valg av skrifttype vises.
Startinnstillingene i PREMIER+™ 2 QuickFont er lagret fra sist gang det ble brukt.

2 Klikk på rullegardinpilen for skrifttype og velg ønsket skrifttypenavn i listen. Forhåndsvisningene til 
høyre i vinduet endres i samsvar med hvilken skrifttype du har valgt.

3 Klikk på rullegardinpilen for stil 
og velg Regular (vanlig), Bold 
(fet), Italic (kursiv) eller Bold 
Italic (fet kursiv) i listen. 
Forhåndsvisningene til høyre i 
vinduet endres i samsvar med 
hvilken stil du har valgt.

4 Velg en filtype. Velg mellom: 
• en skrifttype du kan bruke i 
PREMIER+™ 2 Embroidery 
System
• en skrifttype du kan bruke på 
brodermaskinen.

5 Klikk på rullegardinpilen for 
tegnsett og velg ønsket sett.
Hvilke tegnsett du kan velge 
mellom varierer, avhengig av 
hvilken filtype du har valgt 
ovenfor.

6 Klikk på Next (neste). Siden Set 
Stitch Options (angi sømalternativer) vises.

Angi sømalternativer
7 Velg ønsket sømtype i 

rullegardinlisten. Størrelsen 
på sømmen kan endre seg, 
avhengig av hvilken sømtype 
du har valgt. 
Forhåndsvisningene til høyre i 
vinduet endres i samsvar med 
hvilken sømtype du har valgt.
De første tre store bokstavene, 
små bokstavene og tallene 
forhåndsvises. Størrelsen for 
tegnene ”A” og ”a” settes til 
halvveis mellom minimums- og 
maksimumsstørrelsen for en 
skrifttype i PREMIER+™ 2 
Embroidery System, eller den 
settes så nær som mulig til 
størrelsen på en av skrifttypene 
på maskinen. 
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I feltet Real Size % (% av full størrelse) vises størrelsen på forhåndsvisningene, sammenlignet med 
innstillingen for full størrelse i PREMIER+™ 2 Configure.

8 Du kan om ønskelig klikke på Stitch Options 
(sømalternativer) og/eller Border Stitch Options 
(alternativer for bord-søm) og endre innstillingene 
for den valgte sømtypen, for eksempel 
fyllmønsteret eller bredden på satengsømmen.

9 Du kan om ønskelig justere Output Size (størrelse) 
(for en skrifttype på maskinen), eller Output Size 
Range (størrelsesområde) (for en PREMIER+™ 2 
Embroidery System-skrifttype).

10 I Joining Point (sammenføyningspunkt) velger du 
Baseline (basislinje) for å føye sammen bokstavene 
på nederste linje, velg Nearest Point (nærmeste 
punkt) for føye sammen bokstavene på det stedet 
der de er nærmest hverandre, slik at små skrifttyper 
kan broderes raskt, og bruk Continuous 
(kontinuerlig) for å lage en flytende håndskrift med 
en kalligrafisk skrift.
Alternativene for sammenføyningspunkt er kun tilgjengelige for skrifttyper i PREMIER+™ 2 Embroidery 
System.

11 Klikk på ikonet for trådfarge  for å endre trådfargen som brukes i satengsømmer eller 
mønsterfyllområder. Dialogboksen for fargevalg vises, og du kan velge en ny farge.

12 Klikk på ikonet for trådfarge for bord  for å endre trådfargen som brukes i satengsømborder, 
applikasjonssømmer og konturer. Dialogboksen for fargevalg vises, og du kan velge en ny farge.
Når du har valgt en ny trådfarge, vises forhåndsvisningene med den nye fargen.

13 Klikk på ikonet for applikasjonsfarge  for å endre fargen på applikasjonsstoffet. Dialogboksen for 
applikasjonsvalg vises, og du kan velge et nytt stoff. 

14 Klikk på Next (neste). Det åpnes en fremdriftslinje som viser at skrifttypen er under utførelse. Deretter 
åpnes siden Output Options (alternativer for utdata).

Alternativer for utdata
15 Navnet på skrifttypen genereres automatisk for å vise navnet på TrueType®-skriften, og deretter stilen 

(R for Regular (vanlig), B for Bold (fet), I for Italic (kursiv) eller BI for Bold Italic (fet kursiv)), sømtypen 
(S for Satin (sateng), F for Fill (fyll), FSB for Fill + Satin Border (fyll + satengbord), SB for Satin Border 
(satengbord), A for Appliqué (applikasjon) eller O for Outline (kontur)), og tegnsettet (E for Extended 
(utvidet), SE for Super Extended (svært utvidet) og så videre). Til slutt finner du den minste og den 
største anbefalte størrelsen i millimeter (for en skrifttype i PREMIER+™ 2 Embroidery System), eller 
den faktiske størrelsen (for en maskinskrifttype). Klikk om ønskelig i feltet Font Name (skrifttypenavn) 
for å endre navnet.

16 Skrifttypekategorien i PREMIER+ 2 Embroidery System angis i utgangspunktet i samsvar med ditt 
valg av sammenføyningspunkt. MyFonts angis for sammenføyning på basislinjen, Nearest Point for 
sammenføyning med nærmeste punkt eller Script for kontinuerlig sammenføyning. Velg om ønskelig 
en annen kategori fra rullegardinlisten.
PREMIER+ 2 Embroidery System Font Category er ikke tilgjengelig når du lager en maskinskrifttype.

17 Skrifttypene på maskinen lagres som standard i Documents\Premier+2\My Designs. Du kan om 
ønskelig velge en annen mappe eller lagre på en USB-pinne. Klikk på knappen med tre prikker for å 
velge en ny mappe eller stasjon.

18 Bruk forrige- og neste-knappene under forhåndsvisningen til å gå gjennom tegnsettet og vise hele 
skrifttypen.

19 Klikk på Print Catalog (skriv ut katalog) for å skrive ut et referanseark som viser tegnene i skrifttypen.
20 Merk av for New Font (ny skrifttype) for å begynne å lage en ny skrifttype etter at du er ferdig med 

den nåværende.
21 Klikk på Finish (fullfør) for å lukke PREMIER+™ 2 QuickFont. Skrifttypen lagres i samsvar med 

alternativene du har valgt.
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15Lage SuperDesign
Lag SuperDesign basert på SuperDesign-settene du finner i PREMIER+™ 2 Embroidery. 
SuperDesign er spesialmotiver som du kan endre størrelse på, og samtidig holde 
stingtettheten konstant.

Enkelte SuperDesign er flerfargede, og sømtypen og stilen kan endres for mange av dem. 
Endre størrelse, proporsjoner, sømtype og trådfarge. Du kan endre størrelsen på et 
SuperDesign, og likevel bevare en konstant stingtetthet, og sømegenskapene kan justeres 
også etter lagring
Første gangen du starter opp PREMIER+™ 2 Embroidery, er kategorien Animals (dyr) valgt. Hvis du har 
brukt kategorien SuperDesign tidligere, husker programmet hvilken kategori som ble brukt sist.
SuperDesign-sett grupperes i kategorier. Hvert sett inneholder ni SuperDesign, og hvert 
av dem kan ha flere stiler. SuperDesign-galleriet viser miniatyrbilder av alle SuperDesign i 
det valgte SuperDesign-settet. SuperDesign har navn og nøkkelord, som gjør det enkelt å 
søke etter dem i alle kategorier.
Hvis du har PREMIER+™ 2 Embroidery eller PREMIER+™ 2 Embroidery Extra er ikke alle SuperDesign-
kategorier og -sett tilgjengelige.

Lage et SuperDesign
1 Klikk på kategorien SuperDesign
2 Søk etter et SuperDesign, eller velg en SuperDesign-kategori fra rullegardinmenyen til venstre. 

Forhåndsvisningen viser det første motivsettet i den aktuelle kategorien.
3 Klikk på pilen til høyre for rullegardinmenyen over settene, og velg et SuperDesign-sett. Klikk deretter 

på et motiv for å velge det.
4 Angi størrelsen i millimeter etter ønske, fra 5 mm til 200 mm. Dette angir høyden på SuperDesign-

motivet, og bredden stilles inn proporsjonalt med dette.
5 Klikk på pilene for bredde  og høyde  for å endre proporsjonene i motivet fra 25 % til 400 %. Du 

kan også skrive inn en størrelse i tallfeltet.
6 Du kan om ønskelig velge en linje- eller fylltype fra rullegardinmenyen Stitch Type (sømtype) , for 

å åpne dialogboksen for egenskaper for sømtypen. Se “Velge egenskaper for søm” på side 73.
7 Endre sømegenskapene for SuperDesign-motivet i dialogboksen for egenskaper, for eksempel 

stingtettheten, stinglengden, vinkelen og mønsteret. Klikk på OK for å lukke dialogboksen.
8 Klikk på Apply (bruk) . SuperDesign vises i arbeidsområdet, og finnes det et SuperDesign der fra 

før, forblir dette uendret.

Søk
Søk etter et SuperDesign etter navn, mappenavn eller nøkkelord. Skriv inn ønsket tekst i 
søkefeltet og trykk på Enter. Klikk på Clear Search (fjern søk) for å fjerne søketeksten, og 
bruk rullegardinmenyen for å bruke tidligere søk flere ganger.

Søk etter et SuperDesign
1 Klikk på kategorien SuperDesign

Velg en SuperDesign-kategori

Velg et SuperDesign-sett

Plasser motivet i arbeidsområdet

Velg et motiv

Juster størrelsen på det valgte motivet

Endre sømmene og applikasjonen i et motiv
Juster proporsjonene i motivet

Søk etter et SuperDesign
Endre stil for SuperDesign
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2 Skriv inn et søkeord i søkefeltet, for eksempel ”christmas” (jul), og trykk på Enter.
3 Klikk på rullegardinmenyen til høyre for å vise alle julemotivene.

Dette omfatter motiver fra julekategoriene samt enkeltstående motiver med juletema.
4 Merk at rullegardinmenyen for SuperDesign-kategorier ikke er tilgjengelig, ettersom søkefunksjonen 

benytter alle kategoriene. Klikk på knappen Clear Search (fjern søk) til venstre. Kategorien du brukte 
sist, blir tilgjengelig.

5 Skriv inn ”dog” (hund) i søkefeltet, og trykk deretter på Enter.
I tillegg til fem kjæledyr er det også tre bilder av en pølse i lompe (en hotdog). Når du søker etter noe, kan du 
av og til oppleve uventede resultater.

6 Klikk på fjern søk-knappen for å gå tilbake til kategorivisningen.
7 Skriv inn ”lion” (løve) i søkefeltet, og trykk deretter på Enter. Det er seks ulike løvemotiver.
8 Hold pekeren over de første fire løvene én etter én.

De første tre kommer fra settet Animals (dyr) i applikasjonskategorien, og den fjerde kommer fra Tassels 
(bokmerker). Alle disse heter Lion (løve). I søket gjennomgås navnene i kategorier og SuperDesign, i tillegg 
til nøkkelord.

9 Hold pekeren over de siste to løvene.
Den femte og den sjette løven er fra Zodiac (stjernetegn), 
og heter Leo. Søkeordet ”Lion” (løve) kommer fra 
nøkkelordene for disse SuperDesign-motivene.

10 Klikk for å velge den første forekomsten av ”Leo”, og 
klikk deretter på rullegardinmenyen Stitch Type 
(sømtype). Sømtypene for dette individuelle SuperDesign-motivet er oppført i listen.
Søkefunksjonen finner alle varianter av et bestemt SuperDesign, så du trenger ikke kontrollere stilene for et 
SuperDesign-sett hver for seg når du bruker søkefunksjonen. I eksempelet ovenfor får du treff på de 
applikerte løvene hvor det benyttes satengsøm, og to stiler for motivmønstre.

Endre sømtypen i et SuperDesign
1 Klikk på Change Hoop (bytt ramme)  på verktøylinjen for 

hurtigtilgang, og bytt til rammen Universal, 170 mm x 100 mm – 
Universal Midsize Hoop 1 Rotated, og klikk på OK.

2 Åpne kategorien SuperDesign og velg Animals (dyr) fra 
rullegardinmenyen Category (kategorier) for SuperDesign.

3 Klikk på pilen til høyre for rullegardinmenyen for SuperDesign-
settet, og velg Dinosaurs 1 (dinosaurer 1).

4 Velg motiv nr. 3, stegosaurusen, og angi størrelsen til 70 mm.
5 Klikk på Stitch Type (sømtype) , og velg Pattern Fill 2 (mønsterfyll 2) i rullegardinmenyen. Endre 

mønsteret til nr. 174 (kolonne 6, rad 1 i Polygons (mangekantet)), og klikk deretter på OK. Klikk på 
Apply (bruk) .

6 Klikk på kategorien Frame (ramme), og plasser en ramme rundt stegosaurusen.
7 Klikk på kategorien SuperDesign Innstillingene dine er lagret. Klikk på angre-ikonet  for å endre 

rammen.
8 Klikk på kategorien Modify (endre). Du får en advarsel om at motivet lagres som et broderi. Rediger 

etter ønske.
9 Klikk på kategorien SuperDesign på nytt. Innstillingene for stegosaurusen er fremdeles slik du har 

angitt dem.
10 Klikk på Apply (bruk)  for å sette inn en annen kopi av stegosaurusen.
11 Klikk på Triceratops (nummer 6). Størrelsen er endret til 45 mm (standardstørrelsen for dette motivet).
12 I Stitch Type (sømtype)  velger du Pattern Fill 2 (mønsterfyll 2). Innstillingene er 

standardinnstillingene for dette SuperDesign-motivet (mønster 3 og vinkel 0).
Hvis du skal bruke flere versjoner av det samme motivet, kan det være praktisk å justere innstillingene før 
du setter inn SuperDesign-motivet. Velger du et annet SuperDesign, benyttes standardinnstillingene.

13 Høyreklikk den andre kopien av stegosaurusen, og velg Pattern Fill, Pattern Fill 2 (mønsterfyll 2) fra 
innholdsmenyen. Du kan justere motivet ytterligere i dialogboksen Pattern Fill (mønsterfyll) som åpnes.
Du kan lage mange stegosaurus-motiver med det samme mønsteret, men med ulike farger eller vinkler. Du 
kan også kopiere det justerte SuperDesign-motivet, og deretter justere kopien ytterligere.

14 I rullegardinlisten over kategorier velger du Celebrations (festlige anledninger), motiv nr. 3, noen klokker.
15 Klikk på Stitch Type (sømtype)  og se i rullegardinmenyen. Det finnes ni typer mønsterfyll. 
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Når du bruker dette motivet, må du finne ut hvor hvert enkel av de mange mønsterfyllene ble brukt. Det er 
sannsynligvis enklere å sette inn motivet og justere det etterpå.

Redigere SuperDesign
Du kan justere SuperDesign etter at du har satt dem inn i arbeidsområdet, og før de er 
lagret som sømmer, og også etter lagring.
Du kan endre fargene i SuperDesign før eller etter de er lagret som broderier.

Endre form på et SuperDesign
1 Velg et SuperDesign i SuperDesign-vinduet. Se “Lage et SuperDesign” på side 65.
2 Klikk på Apply (bruk) . SuperDesign-motivet vises i arbeidsområdet.
3 Dra motivet et kort stykke mot høyre. En firehodet pil vises mens du drar.
4 Hold pekeren over ett av de firkantede, grønne håndtakene i hjørnene av motivet. Pekeren for å 

justere / endre størrelse  vises.
5 Dra i håndtaket for å endre formen på SuperDesign-motivet.
6 Hold nede Ctrl-tasten og dra i ett av håndtakene. Størrelsen endres, men formen forblir den samme. 

Hold nede Shift-tasten for å endre størrelse fra midten.
7 Høyreklikk på SuperDesign-motivet, og velg Fix as Stitches (lagre som sømmer)  fra 

innholdsmenyen. Håndtakene på motivet er blitt hvite, og dette angir at SuperDesign-motivet er 
lagret som et broderi.
SuperDesign lagres også som broderier hvis du justerer dem i kategorien Modify (endre).

8 Klikk på angre-ikonet. De grønne håndtakene vises igjen. Du kan justere motivet på nytt.

Endre SuperDesign-applikasjoner
1 Åpne kategorien SuperDesign og velg Appliqué (applikasjon) 

fra rullegardinmenyen Category (kategorier) for SuperDesign.
2 Klikk på pilen til høyre for rullegardinmenyen for SuperDesign-

settet, og velg Children 1 (barn 1).
3 Klikk på det femte motivet i settet, Blocks (blokker), og klikk på 

Apply (bruk) .
4 Høyreklikk på SuperDesign-motivet.
5 Nesten helt øverst på innholdsmenyen finner du Appliqué 

Fabric (applikasjonsstoff ) og Satin Line (satengsøm). Klikk på 
Appliqué Fabric (applikasjonsstoff ) på innholdsmenyen. Det 
vises en undermeny med tre alternativer.

6 Klikk på Appliqué Fabric 1 (applikasjonsstoff 1). Dialogboksen 
for applikasjonsvalg vises.

7 Klikk på Load Previously Saved Fabric (last inn stoff som ble lagret tidligere)  og velg et stoff i en 
annen farge.

8 Endre de andre stoffene i blokkene.
Du kan også endre vinkelen for mønsteret i stoffet og endre trådfargen i borden.

SuperDesign med applikasjoner og effekter
Når du bruker SuperDesign-applikasjoner, kan du både velge et annet stoff og endre 
innstillingene for borden. Velg for eksempel Appliqué Fabric (applikasjonsstoff ) i Stitch 
Type (sømtype) , og endre stoff, vinkel og bredden på randen i dialogboksen for 
applikasjonsvalg. Plasseringssømmene for applikasjonen kan ikke redigeres. For effekter 
som for eksempel filtenål, tvillingnål og vingnål kan du endre egenskapene for sømmen i 
Stitch Type (sømtype)  eller fra innholdsmenyen etter at du har laget dem.
Lagre SuperDesign som broderier
SuperDesign lagres som et broderi når du velger kategorien Modify (endre), bruker Fix as Stitches 
(lagre som sømmer) , eller når du kombinerer dem med et annet motiv. Da lages sømmene, 
og hvis du vil endre størrelsen på broderiet ytterligere, kan dette påvirke stingtettheten og -
lengden. Du kan ikke endre egenskapene for sømmene etter at motivet er lagret.
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16Rammer, border og motiv

Rammer
I kategorien Frame (rammer) kan du lage en ramme som settes inn i en størrelse som 
passer rundt valgt(e) broderi(er), grupper, tekst eller SuperDesign, eller dersom du ikke har 
valgt noe broderi, på arbeidsområdet i den størrelsen som er angitt under Size Options 
(alternativer for størrelse).

Rammen og motivet den omgir lages vanligvis som en gruppe. Bruk Restrict Groups 
(begrens grupper) i kategorien Home (hjem) eller på innholdsmenyen til å velge og justere 
rammen, eller ett av broderiene i rammen.
Velg hjørner, rammer og sidestykker som skal plasseres rundt broderiet. Velg blant 
kategoriene med hjørner, rammer og sidestykker. Velg deretter et rammesett, og velg et 
motiv. Plasser rammen rundt broderiet eller hvor som helst på arbeidsområdet. 
Du kan også velge Flourish (ornamenter), og velge et ornament som skal plasseres over, 
under eller som en duo over og under de valgte broderiene.
Enkelte rammer er flerfargede, og sømtypen kan endres for mange av dem. Du kan endre 
størrelsen på en ramme rundt ett enkel broderi og beholde stingtettheten konstant, og 
justere egenskapene for sømmen også etter lagring, helt til den lagres som et broderi.
Rammen settes vanligvis inn i sømrekkefølgen før det opprinnelig valgte broderiet, slik at et eventuelt 
applikasjonsstoff kan settes inn før broderiet det skal legges en ramme rundt. Hvis du velger Crop 
(beskjær), legges imidlertid rammen til etter broderiet. 
Hvis du har valgt beskjæring for en applikasjonsramme, settes plasseringssømmene inn før broderiet og 
bord-sømmene etter broderiet. Når du bruker beskjæringsfunksjonen, og broderiet inneholder bokstaver 
eller et SuperDesign, lagres det som sømmer. 
Dersom flere broderier omgis av en ramme hvor beskjæringsfunksjonen er valgt, kombineres broderiene i 
rammen automatisk.

Lage en ramme
1 Last inn ett eller flere broderier i arbeidsområdet og merk dem.
2 Klikk på kategorien Frame (ramme).
3 Velg en rammekategori (hjørner, rammer eller sidestykker) fra rullegardinmenyen over rammer.

Galleriet viser det første rammesettet i den aktuelle kategorien. 
4 Velg et sett med rammer fra rullegardinlisten til høyre for rammegalleriet, og klikk deretter på en 

ramme for å velge den. Rammen utheves.
5 Hvis du ønsker det, kan du velge Group (grupper) for å gruppere rammen sammen med broderiet 

(broderiene).
6 Velg å bruke en rand eller å beskjære broderiet når du setter det inn i rammen.

• En rand danner et mellomrom mellom broderiet og rammen rundt det. 
• Ved beskjæring dannes det ingen synlig rand, og broderiet klippes til slik at det passer til formen på 
rammen.

7 Dersom du velger Margin (rand), angir du størrelsen i millimeter fra -50 mm til 50 mm.

Bruk en ramme, hjørner eller sidestykker

Bruk ornamenter

Velg et sett med rammer
Velg et motiv for rammen Grupper broderiet og rammen

Beskjær til rammen, eller angi ytterkant og størrelse

Velg innstillinger for ornamenter

Angi størrelse og proporsjoner for rammen
Endre utseendet på sømmene i rammen

Plasser rammen rundt broderiet
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8 Du kan om ønskelig klikke på Size Options (alternativer for størrelse)  
for å angi størrelsen på rammen, og prosentandel for bredde og høyde 
i dialogboksen Options (alternativer). Klikk på OK for å lukke 
dialogboksen.

9 Du kan om ønskelig velge en linje- eller fylltype, eller 
applikasjonsstoffet til en applikasjonsramme, fra rullegardinmenyen 
Stitch Type (sømtype) , for å åpne dialogboksen for egenskaper for 
sømtypen eller stoffet. Se ”Velge egenskaper for søm” på side 73.
Endre sømegenskapene for rammen i dialogboksen for egenskaper, 
for eksempel stingtettheten, stinglengden, vinkelen og mønsteret. 
Klikk på OK for å lukke dialogboksen.

10 Klikk på Apply (bruk)  for å vise broderiet med ramme rundt.
Hvis du vil endre egenskapene i det innrammede broderiet, velger du Restrict Groups (begrens grupper) i 
kategorien Home (hjem) eller fra innholdsmenyen, og deretter justerer du rammen eller det innrammede 
motivet.

Applikasjonsrammer og rammer med skummateriale
Når du bruker applikasjonsrammer, kan du både velge et annet stoff og endre innstillingene 
for borden. Velg for eksempel Appliqué Fabric (applikasjonsstoff) i Stitch Type (sømtype) , 
og endre stoff, vinkel og bredden på randen i dialogboksen for applikasjonsvalg. Du kan ikke 
redigere plasseringssømmene for applikasjonen, men du kan justere posisjonen til 
plasseringslinjen, slik at den passer til randen rundt applikasjonsstykket. For skrifttyper og 
rammer med skummateriale kan du bare endre fargen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen og i hjelpefunksjonene for PREMIER+™ 2 Embroidery.

Redigere rammer
Når du har satt inn en ramme i arbeidsområdet, kan du endre størrelsen på den og 
sømtypene i den inntil den lagres som et broderi. Hvis den ble gruppert, må du bruke 
Restrict Groups (begrens grupper) for å justere den.
Du kan endre fargene i rammer før eller etter de er lagret som broderier.

Endre en ramme i arbeidsområdet
1 Det er fire grønne håndtak i hjørnene av rammen. Beveg musepekeren over ett av hjørnehåndtakene . 

Pekeren for å justere / endre størrelse  vises. 
2 Klikk og dra i håndtaket for å justere størrelsen på rammen. 

Hold nede Ctrl-tasten mens du drar i et håndtak for å bevare proporsjonene i rammen.
3 Høyreklikk på rammen for å justere rammens egenskaper. 
4 Velg Properties (egenskaper) fra høyreklikkmenyen, for å endre rammestørrelsen i dialogboksen 

Frame Properties (egenskaper for ramme) eller velg en sømtype for å justere den i dialogboksen for 
sømegenskaper.

5 Klikk og dra i rammen for å plassere den der du vil ha den.
Roter rammen ved hjelp av rotasjonshåndtaket , eller speilvend det ved hjelp av håndtakene for 
speilvending sideveis  og speilvending i lengden .

Lagre rammer og ornamenter som broderier
Rammer og ornamenter lagres som et broderi når du velger kategorien Modify (endre), 
bruker Fix as Stitches (lagre som sømmer) , eller når du kombinerer dem med et annet 
motiv. Da lages sømmene, og hvis du vil endre størrelsen på broderiet ytterligere eller 
tilpasse det på nytt, kan dette påvirke stingtettheten og -lengden. Egenskapene for 
sømmen, for eksempel stingtetthet, mønster, vinkel eller stinglengde kan ikke endres 
etter at sømmen er lagret. Du kan ikke velge et annet applikasjonsstoff fra 
innholdsmenyen etter at rammen er lagret, men dersom du har PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra, kan du bruke funksjonene under Select Appliqué (velg applikasjon) i kategorien 
Appliqué (applikasjoner).
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Border og motiver
I kategorien Border kan du lage en bord som du legger rundt broderiet/broderiene, 
grupper, tekst eller SuperDesign og linjer med motiver.

Bord
Velg bredden på randen og om du vil bruke avrundede hjørner. Velg deretter en bord-
type blant motivlinjer, satengsøm, forsting og trippelsøm. Klikk på Options (alternativer) 
for å angi egenskapene for hver sømtype.

Sømegenskapene kan bare justeres før du lager borden.
Borden plasseres rundt den rektangulære ”kanten” på valgt(e) 
broderi(er), eller langs innerkanten av rammen. 
(I ExpressMonogram Wizard plasseres borden langs kanten av 
området i boksen.) Den settes inn i sømrekkefølgen før det 
opprinnelig valgte broderiet, slik at et eventuelt applikasjonsstoff 
kan settes inn før broderiet du skal sy en bord rundt.
Dersom du har valgt mer enn ett broderi, plasseres borden rundt de valgte 
broderiene, med den avstanden som er angitt under Margin (rand).
Borden settes inn med hvite håndtak, som viser at den i 
utgangspunktet er i Scale-modus (tilpassing) og ikke i Resize-
modus  (endre størrelse) (blå håndtak).
Innstillingene for borden opprettholdes i gjeldende økt.

Lage en bord
1 Last inn et broderi i arbeidsområdet og merk det.
2 Klikk på kategorien Border.
3 Velg avrundede eller firkantede hjørner.

Avrundede hjørner kan overlappe hjørnene i broderiet. Juster ytterkanten for å oppnå ønsket effekt.
4 Hvis du ønsker det, kan du velge Group (grupper) for å danne en gruppe av borden og broderiet 

(broderiene).
5 Velg en sømtype (satengsøm, trippelsøm, forsting eller mønsterlinje).

Sett inn en bord rundt et broderi Sett inn ett eller flere motiver

Velg en sømtype for borden

Angi sømegenskapene for borden

Angi bredden på ytterkanten 

Grupper broderiet og borden

Velg avrundede eller firkantede hjørner Lag borden

inni borden

Angi egenskapene for applikasjonen
Legg til applikasjoner på borden

Prøv ut et stoff for applikasjonen
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6 Klikk om ønskelig på Stitch Options (alternativer for søm)  for å åpne dialogboksen for egenskaper 
for den aktuelle sømtypen. Se ”Velge egenskaper for søm” på side 73.
Endre sømegenskapene for borden i dialogboksen for egenskaper, for eksempel stingtettheten og 
stinglengden. Klikk på OK for å lukke dialogboksen.

7 Hvis du vil legge til en applikasjon i motivet, kan du klikke på Add Appliqué (legg til applikasjon) , 
og deretter klikke på Select Fabric (velg stoff )  for å prøve ut et stoff i dialogboksen for 
applikasjonsvalg.

8 Klikk om ønskelig på Appliqué Options (applikasjonsalternativer)  for å åpne dialogboksen for 
applikasjonsalternativer og velge en applikasjonsmetode.

9 Angi størrelsen under Margin (rand) i millimeter fra -50 mm til 50 mm. Dette er avstanden fra det 
valgte broderiet, eller fra kanten på rammen.
Syr du en bord med satengsøm eller motiver, må du kanskje justere randen for å unngå å overlappe broderiet.

10 Klikk på Apply (bruk)  for å vise broderiet med ramme rundt.
Dersom du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, kan du velge et annet applikasjonsstoff i dialogboksen for 
applikasjonsvalg etter at du har laget borden. Klikk på Restrict Groups (begrens grupper) i kategorien Home 
(hjem) eller på innholdsmenyen. Klikk på kategorien Appliqué (applikasjoner), klikk på Select Piece (velg 
stykke), og klikk deretter på borden. Dialogboksen for applikasjonsvalg vises. Bytt ut stoffet etter ønske.

Legge til applikasjon
Bruk Add Appliqué (legg til applikasjon)  for å legge til en applikasjon på borden du 
lager. Plasseringssømmer for applikasjonen legges automatisk til i borden du tegner opp.

Velge stoff
Bruk velg stoff-ikonet  til å prøve ut et stoff for til applikasjonen i dialogboksen for 
applikasjonsvalg. Klikk på velg stoff-ikonet  for å åpne dialogboksen for 
applikasjonsvalg.

Motivmønstre
Lag en motivmønsterlinje i ønsket lengde, eller velg antall gjentakelser. Du kan også sette 
inn et enkeltstående motiv. 
Motivmønstrene er basert på motivsettene som er tilgjengelige i PREMIER+™ 2 
Embroidery. Disse motivene er heller små, ensfargede motivmønstre som ligner på 
maskinsømmer, og som lages ved hjelp av én enkelt søm, forsting og trippelsømmer.
Hvis motivmønstrene er laget slik at de skal overlappe hverandre, kan det være at beregnet antall 
gjentakelser ikke er helt nøyaktig.

Velg en hurtigfarge og struktur

Velg en applikasjonstype

Velg et av stoffene på maskinen

Last inn et enkeltstående bilde 

Forhåndsvis applikasjonsstoffet

Bruk et nylig brukt stoff på nytt

eller legg til et nytt

til en trykt applikasjon
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Motivgruppen, -kategorien og -settet vises i delen Motif Underline (motivmønsterlinje) i 
kategorien Border. Motivmønsterlinjen lages under valgt(e) broderi(er), grupper, tekst 
eller SuperDesign, og før disse i broderrekkefølgen.
Du kan lage flere motivmønstre ved å bruke PREMIER+™ 2 Create-modulen (valgfritt tilbehør), og legge 
dem til i My Motifs-databasen. 

Lage linjer med sommerfuglmotiver
1 Klikk på kategorien Border.
2 Klikk på Select Motif (velg motivmønster)  i 

delen Motif Underline (motivmønsterlinje). 
Dialogboksen for valg av motivmønsterlinje åpnes.

3 Velg Universal fra rullegardinlisten Group (gruppe).
4 Velg General Motifs 1 (generelle motivmønstre 1) 

fra listen over kategorier.
5 I rullegardinlisten over mønster velger du 

motivmønster nr. 23, en sommerfugl.
Høyden og bredden angis i utgangspunktet i 
samsvar med det valgte motivmønsteret.

6 Kontroller at det er merket av for Proportional 
(proporsjonal) under Size (størrelse), og angi 
høyden til 14 mm. 

7 Kontroller at Running (forsting) er valgt under Stitch (søm), og at lengden er satt til 2,0 mm.
Lengden angis i utgangspunktet til anbefalt verdi for motivet.

8 Klikk på OK for å velge sommerfulgmotivet.
9 Klikk på Length (lengde) for å velge det, i delen Motif Underline (motivmønsterlinje) i kategorien Border.
10 Bruk pil opp og pil ned til å angi lengden til 100 mm.
11 Klikk på Apply (bruk) . Det settes inn en linje med fire sommerfugler i arbeidsområdet.

Bredden på motivmønsteret med sommerfugl er 25 mm, linjen inneholder derfor fire motiver. 
Du kan endre størrelse på eller tilpasse denne linjen med motivmønstre, eller endre fargen på den, på 
samme måte som med alle andre motiver.

12 Angi lengde til 120 mm og klikk på Apply 
(bruk)  på nytt. Det er fremdeles fire 
motivmønstre, men de står lenger fra 
hverandre.
Når du setter inn en motivmønsterlinje ved hjelp av 
Motif Underline, benyttes det bare hele motiver.
Merk at den andre linjen med sommerfugler 
danner en gruppe med den første linjen. 
Motivmønsterlinjer grupperes sammen med den 
forrige linjen du satte inn, med mindre du klikker 
utenfor valgrammen før du lager den nye linjen.

13 Klikk på Repeats (gjentakelser) i delen Motif Underline (motivmønsterlinje).
14 Bruk pil opp og pil ned til å angi fire gjentakelser, og klikk deretter på Apply (bruk) .

Motivmønsterlinjen har samme størrelse som den første linjen du laget.
15 Bruk pil ned til å angi én gjentakelse, og klikk deretter på Apply (bruk) . Da settes det inn ett enkelt 

motiv i arbeidsområdet.
Bruk Encore (én gang til) til å lage buede motivmønsterlinjer, sirkler og former med enkeltstående 
motivmønstre, og til speilvende motivmønstre på en linje. Se ”Encore-funksjonene” på side 45.

Angi lengden på motivmønsterlinjen

Angi antall gjentakelser for motivmønsteret Velg et motivmønster

Lag linjen med motivmønstre
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17Velge egenskaper for søm
Du kan endre egenskapene for mange linje- og fylltyper i skrifttyper, SuperDesign og 
rammer.
Du kan endre egenskapene for en sømtype i dialogboksen for egenskaper før eller etter 
du lager en tekst, et SuperDesign eller en ramme.

■ Bruk rullegardinlisten i dialogboksen Options (alternativer) for å angi sømtype.
■ Klikk om nødvendig på Restrict Groups (begrens grupper)  i kategorien Home (hjem) 

eller på innholdsmenyen for å aktivere redigering i en gruppe. Deretter høyreklikker du på 
teksten, SuperDesign-motivet eller rammen, og fra høyreklikkmenyen velger du 
sømtypen du ønsker å endre i motivet. Egenskaper-dialogboksen for den aktuelle 
sømtypen åpnes.
Du kan bare redigere sømegenskapene for et motiv med grønne håndtak (før det er lagret som sømmer).
Dersom sømtypeområdet er nedtonet (utilgjengelig), betyr dette at området er laget med 
egenskaper som ikke kan redigeres. Dette skjer for eksempel med skrifttyper i 
skummateriale som har spesialinnstillinger for å sørge for at skummaterialet i broderiet 
klippes til, og det forekommer også med noen svært komplekse skrifttyper som har 
mange ulike fyllmønstre i ulike bokstaver, eller fyll med fargeoverganger, for eksempel 
Acorn 6C UC 35-60 mm i kategorien Floral (blomstermønster).

Redigerbare egenskaper
I de fleste skrifttyper, SuperDesign og rammer er det mulig å endre flere av egenskapene 
for linjer og fyll. Dersom du benytter svært komplekse egenskaper som gradvise 
fargeoverganger eller mange ulike egenskaper i ulike tegn, er ikke 
redigeringsfunksjonene for egenskaper tilgjengelige. Hvis det er mer enn ett sømområde 
av en bestemt type i motivet, viser rullegardinmenyen den aktuelle sømtypen i en 
nummerert liste; for eksempel mønsterfyll 1, mønsterfyll 2.

Fylltyper
Mønsterfyll
Et mønsterfyll-område er et område med sømmer hvor alle 
trådene ligger parallelt med hverandre, og hvor det er satt 
inn stingpunkter for å lage ulike typer mønstre.  Du kan også 
bruke ensfarget varierende stingtetthet og flerfarget 
varierende stingtetthet til å endre stingtettheten og fargen.
Legg til nye mønstre ved hjelp av Manage My Fills 
(administrer My Fills) i PREMIER+™ 2 Create (dersom du har 
PREMIER+™ 2 ULTRA).
Mønstrene kan være enkle strukturer eller dekorative former. 
Et mønster med satengsømeffekt (mønster nr. 36 i Standard 
3) er også tilgjengelig.
En konstant stingtetthet skaper et ensartet fyll med den angitte 
stingtettheten. En gradvis stingtetthet skaper et fyll med varierende 
stingtetthet eller farge.
Bruk dialogboksen for egenskaper for mønsterfyll (hvis 
denne er tilgjengelig) til å endre mønsteret, stingtettheten og sømvinkelen som brukes i 
fyllområder.

Litho UC 20-80 mm: Mønsterfyll
Område, mønster nr. 107 fra 
Diamonds (romber)
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Fyllmønster
Angi fyllmønsternummer for fyllområder. Startinnstillingen er mønster nr. 3.
Det anbefales at du bruker mønster fra andre kategorier enn Standard i relativt store fyllområder, siden de 
har mønster som gjentas. Dette egner seg godt når de legges sammen liksom “fliser”. Mønster nr. 36 lager 
et fyll med ”satengsømeffekt”.
De fire første mønstrene i kategorien Gradient & Lace (variasjon og blonder) (mønster nr. 253-256) 
anbefales for flerfarget variasjon.
Mønster nr. 257 til 264 danner sammenhengende fyllmønstre som kombineres med parallelle, 
krysskraverte fyll for å lage et vevemønster i blondemotiver. Angi et mellomrom på 2,4 mm for det 
parallelle fyllet for å kombinere det med mønster nr. 257, og på 2,8 mm for å kombinere det med mønster 
nr. 258, og så videre.
I fyllmønster-prøveguiden finner du en fullstendig oversikt over alle fyllmønstre som kan brukes i 
skrifttyper og former. Prøveguiden er en PDF-fil som du kan vise og skrive ut.
Underlag er et fyll med lav tetthet som står vinkelrett på sømmene i det faktiske 
fyllområdet. Dette er nyttig når du skal stabilisere store fyllområder.
Utjevning brukes til å gjøre et område ”mer fremhevet” ved å øke den relative størrelsen. 
Jo høyere tall, jo mer markert er området. Startinnstillingen er 0.
Bruk området Density (stingtetthet) til å vise og endre innstillingene for stingtetthet og 
fargeoverganger i fyllet. Gradvise overganger er ikke valgt som standard. 

Standard tetthet

Angi en standard tetthet mellom 2 og 40. Jo lavere tallet er, jo tettere sammen står 
stingene, og jo flere sting blir sydd.

Ensfarget variasjon
Single Color Gradient (ensfarget variasjon) til å endre stingtettheten i et fyll med bare én 
farge. Når du angir en verdi for start- og sluttmarkørene for stingtettheten i fyllet, endres 
stingtettheten gradvis mellom de to verdiene. Legg til flere markører for å lage et mer 
komplekst mønster.

Velg kategori
og mønster

Søk etter et mønster
etter nummer

Angi standard tetthet Bruk gradvis 

Angi vinkel for 

Juster områdets 

Velg stingtetthet 
for underlag

Innstillinger for 
ensfarget og 

Bruk et My Fills-

mønster

størrelse

stingtetthet

mønster

flerfarget variasjon
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Flerfarget variasjon

Motivmønsterfyll
Motivmønsterfyll-områder inneholder gjentatte små sømmer, som du setter inn ved å 
bruke et av Universal- eller motivmønstrene på maskinen. Motivmønstre brukes i en 
hvilken som helst vinkel, i ulike størrelser, og det kan være ulike motivmønstre på 
annenhver linje. Det er vanligvis mellomrom mellom motivene i et mønster.

I dialogboksen for motivfyll kan du velge motivmønstre, og angi vinkel, mellomrom, 
forskyvning, sømtype og lengde for motivmønsteret når du lager et 
motivmønsterfyllområde. Bruk Motif 1 (motivmønster 1) til å velge det første 
motivmønsteret og størrelsen på det, og Motif 2 (motivmønster 2) hvis du velger et 
motivmønster til (valgfritt).
Under ”Lag en quilteblokk med en fylt form i midten” i brukerveiledningen for PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra finner du et eksempel på bruk av motivmønsterfyll.
I dialogboksen for motivmønsterfyll finner du kategorier hvor du kan angi alle 
egenskapene for et motivmønsterfyll-område.

Motivmønsterfyll laget som et hjertemønster, nr. 6, i 
kategorien General Motifs 1 (generelle motivmønstre 1), i 
en vinkel på 350 grader. En satengsøm brukes som bord. 
(Revue 2C UC 25-120 mm MF, kategorien Display (vis))

Velg ensfarget eller
flerfarget variasjon

Gå tilbake til de
opprinnelige 

Legg til en markør
Justeringsmarkør

Uthevet verdimarkør

Angi stingtettheten for 
den valgte verdimarkøren

Slett den valgte
markøren

innstillingene

Velg ensfarget eller
flerfarget variasjon

Gå tilbake til de
opprinnelige 

Legg til en markør
Justeringsmarkører

Valgt fargemarkør

Velg en tråd for den 
uthevede markøren

Slett den valgte
markøren

Angi stingtettheten
for hele fyllet

innstillingene
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Bruk Spacing (mellomrom) til å angi den relative plasseringen for motivmønstrene i fyllet.
Bruk kategorien Options (alternativer) til å endre innstillingene for fyllvinkel, sømtype og 
stinglengde.

Crosshatch Fill
Krysskraveringsfyll brukes i quilteprosjekter, og til å lage frittstående blonder.

I dialogboksen for Crosshatch Fill-egenskaper kan du angi mellomrommet, stilen, 
linjevinkelen, sømtypen og stinglengden for de krysskraverte linjene med søm i fyllet. 
Forhåndsvisningen endres i samsvar med alternativene du velger.
• Med Diamond (ruter) lager du et symmetrisk krysskraveringsmønster (balanseres 

vannrett). Ruter velges som standard, med en innledende vinkel på 315 grader.
• Med Square (kvadrat) lager du er krysskraveringsmønster med linjer som er angitt til 

90 grader.
• Med Parallel (parallell) lager du et mønster med parallelle linjer og en innledende 

vinkel på 0 grader.
• Enter Angles (angi vinkler) kan brukes til å lage et asymmetrisk krysskraveringsmønster. 

Skriv inn en vinkel for hver av de to linjeretningene i krysskraveringen.

Velg en gruppe, kategori og mønster 

Velg motivmønsterstørrelse

Oppretthold høyde/bredde-forholdet 

Speilvend motivmønsteret i lengden 

for motivmønsteret

eller sideveis

for motivmønsteret

Velg en stil for Crosshatch-fyllet
Angi vinkelen for den ene eller begge krysskraveringslinjene

Juster avstanden mellom sømlinjene

Velg en sømtype for 

Angi stinglengden for fyllinjene

Angi bredden for sikksakklinjene

Forhåndsvis innstillingene

linjene med krysskravering
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Curved Crosshatch-fyll
Curved Crosshatch-fyll bruker buede linjer i krysskraveringen, som kan benyttes til å skape 
en følelse av dybde.  De brukes i quilteprosjekter, og til å lage frittstående blonder.

Det valgte motivmønsteret brukes bare i fyllet med buet krysskravering dersom du har 
valgt alternativet Motif Line (motivmønsterlinje) i kategorien Options (alternativer).

MultiWave-fyll
MultiWave-fyllområder bruker et bølgemønster som angis av en linje, eller linjer, som 
tegnes i fyllområdet av designeren. Varier stingtettheten, eller bruk et motivmønster på 
sømlinjene.

Klikk på Use Motifs (bruk motivmønstre) hvis du vil bruke motivmønstre i stedet for bare 
en linje til å følge linjevinkelen som er valgt for fyllet. Klikk på kategorien Motif 
(motivmønster) for å velge et motivmønster.

Echo-fyll
Med Echo Fill (Echo-fyll) setter du inn Echo-linjer i en form. Velg mellom avrundede, 
firkantede og diagonale hjørner, og angi mellomrommet mellom Echo-linjene.

MultiWave-fyll, med en stingtetthet på 20 og en 
trippelsøm-bord
(Revue UC 25-120 mm MW, kategorien Display (vis))

Juster avstanden mellom sømlinjene

Velg en sømtype for de 

Angi stinglengden for fyllinjene

buede krysskraveringslinjene

Angi vinkelen for den ene 
eller begge de  buede 

Velg en stil for 
Curved Crosshatch-fyllet

Angi buen for de buede krysskraveringslinjene

Bruk et motivmønster med fyllet

krysskraveringslinjene
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Enkelte alternativer som benyttes i andre moduler, er ikke tilgjengelige i Quilt Block Wizard. Ønsker du et 
eksempel på bruk av Echo-fyll kan du se ”Vise en Echo-søm rundt et broderi” i bruksanvisningen for 
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Formfyll
Shape Fill-områder (formfyll)  benytter én a 75 ulike former. Varier stingtettheten og bruk 
motivmønsterlinjer i fyllet.

Strålende fyll
Radial Fill-områder (strålende fyll)  benytter et mønster med linjer som 
stråler ut fra et midtpunkt. Stingtettheten kan varieres.

Bruk formfyll i områder ved hjelp av Shape (form) 
26 og Density (stingtetthet) 12.
(SuperDesign Zodiac (stjernetegn) 3, nummer 3)

Velg avrundede, firkantede eller
diagonale hjørner for fyllet

Velg en sømtype for linjene

Velg en stinglengde for linjene

Angi mellomrommet mellom 
echo-linjene

Velg en form for fyllet 

Angi stingtettheten for fyllet

Bruk motivmønsterlinjer i formfyllet

Velg et motivmønster for fyllet
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Spiralfyll
Spiral Fill-områder (spiralfyll)  benytter et spiralmønster ut fra et midtpunkt. Bruk konstant 
eller varierende stingtetthet.

QuiltStipple-fyll
QuiltStipple Fill-områder  bruker stiplesøm i buede eller rette linjer. Varier mellomrommet 
mellom sømlinjene og bruk forsting eller trippelsøm.

Konturfyll
Konturfyllområder benytter kontursømlinjer.

Satengsøm-område

Satengsøm-områder  inneholder sikksakksømmer som fyller området fra den ene enden 
til den andre med samme stingtetthet. Sømvinkelen endres etter formen på området og 
kan justeres etter ønske. Velg automatisk kantsøm og/eller sikksakksøm som underlag.

Spiralfyll med varierende stingtetthet og 
en satengsømbord.
(Revue 2C UC 25-120 SF, kategorien 
Display (vis))

QuiltStipple-fyll som bruker buede og rette stiler 
med en trippelsøm-bord.
(Inform UC 25-120 mm QS, kategorien Display (vis))

Contour Fill (konturfyll), med trippelsøm og et 
mellomrom på 1,0 mm, og med en trippelsøm-bord.
(Per Gothic 25-120 mm CF, kategorien Elegant)

Angi stingtettheten for satengsømmen

Velg en underlagstype for satengsømmen

Juster områdets størrelse
Velg en kategori og et mønster

Søk etter et mønster etter nummer

Klikk for ikke å bruke mønster
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Sammenhengende stolper
Satengsømstolpe
Med Satin Column (satengsømstolper) lager du en stolpe av rett 
eller buet satengsøm. 
Bruk alternativene for satengsømstolper til å angi stingtetthet, 
utjevning, mønster (for stolper som er bredere enn 8–10 mm) og 
underlag.
Velg blant mer enn 250 mønstre for satengsøm (for områder som 
er bredere enn ca. 8-10 mm).
Mønstrene skal kun brukes til stolper som er bredere enn 8-10 mm.
Angi underlag-alternativet som skal brukes i satengsømstolpen.

Standard tetthet
Angi en stingtetthet mellom 2 og 80. Jo lavere tallet er, jo tettere sammen står stingene, 
og jo flere sting blir sydd.  Startinnstillingen er 4.

Gradvise overganger
Bruk innstillingene under Gradient (gradvise overganger) til å vise og endre innstillingene 
for stingtetthet og fargeoverganger i satengsømmen. Fargen på en satengsømstolpe kan 
endres over et utvalg, eller det kan legges inn flere fargeendringer over hele området. 
Dette passer perfekt ved gradvise fargeendringer som for eksempel udefinerbare 
skyggeeffekter. Gradvise overganger er ikke valgt som standard. Se ”Ensfarget variasjon” 
på side 74 og ”Flerfarget variasjon” på side 75.

Fjærsøm
Fjærsøm danner en stolpe med satengsøm som har 
fjærmønster på den ene eller begge sider. I en 
fjærsøm-stolpe benyttes sikksakksting hvor start- 
og endepunktene i sømmene tilfeldige i stedet for 
parallelle.

Flourish Laurel 1/8 benytter fjærsøm
til bladene

Angi stingtettheten for fjærsøm-stolpen

Velg hvilken side av stolpen som skal ha fjærmønster

Angi lengden på fjærsømmen
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Linjetyper
Forsting
Forsting er en rad med små sting som går fremover. Forsting er også det anbefalte 
alternativet for flyttesting mellom seksjoner i et broderi.
Linjer med forsting benyttes til lett utheving eller som underlag.

Dobbel søm
En dobbel søm er en rad med små sting som går fremover, etterfulgt av en rad med små 
sting som går bakover, slik at den ender på samme sted som den begynte.
Dobbel søm brukes til å utheve noe, og til konturer som skal gå tilbake til startpunktet.

Dobbel sikksakksøm
Dobbel sikksakksøm er en rad med små sting som går fremover, etterfulgt av en rad med 
små sikksakksting som går bakover, slik at den ender på samme sted som den begynte.

Dobbel sikksakksøm er en spesialsøm som er anbefalt til blonder. En søm med forsting trekkes sammen til 
et sikksakkmønster for å lage et nett hvis seksjonene plasseres sammen. Denne sømtypen kan også brukes 
til krysskravering.

Trippelsøm
Trippelsøm er en rad med små, tredelte sømmer. Hver av dem består av ett sting som går 
fremover, ett som går bakover og deretter ett som går fremover igjen. Stinglengden kan 
endres fra 1 mm til 12 mm for enkeltstående sømlinjer i dialogboksen for egenskaper. 
Bruk trippelsøm til kraftig utheving eller som kraftige sammenføyningslinjer mellom 
seksjoner i et tegn eller et SuperDesign.

Krysskravering med rombestil og 45 graders 
vinkel. Dobbel sikksakksøm er sømmen som 
brukes i fyll og til border.
(Revue Patchwork UC 50-120 mm XH)

Contour Fill (konturfyll), med trippelsøm og et 
mellomrom på 0,8mm, og med en trippelsøm-bord.
(Per Gothic 25-120 mm CF, kategorien Elegant)

Angi stinglengen

Lag en hullsømlinje

Velg 2 eller 4 hullsømnåler

Lag mellomrom for stabilisering 

Angi avstanden mellom mellomrommene
i hullsømlinjen
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Satengsøm
En satengsømlinje er en linje med satengsøm i konstant bredde. 
Den kan brukes alene eller som en bord langs et fyll. Bredden på 
linjen kan stilles inn på alt fra 1 til 12 mm.

Motivmønsterlinje
Motivmønsterlinjer brukes til pyntesømmer og detaljer.

Angi bredden på satengsømmen 

Bruk underlag langs kanten i hver enkelt 
kant i linjen

Sy spiss plattsøm i endene 
og stingtettheten

av satengsømmen

Angi mellomrommet mellom motivmønstrene i linjen

Juster plasseringen av motivmønstrene 

Velg en sømtype for motivmønsterlinjen

Angi stinglengden for motivmønsterlinjen

Velg en gruppe, kategori og mønster 

Angi motivetmønsterets størrelse 

Sy spiss plattsøm i enden av 

Sy spiss plattsøm i begynnelsen av 

og forholdet mellom høyde og bredde

for motivmønsteret

i linjen

motivmønsterlinjen

motivmønsterlinjen
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18Programvarelisens
VILKÅR FOR SALGS- OG LISENSAVTALE

LES DISSE VILKÅRENE GRUNDIG FØR DU INSTALLERER ELLER BRUKER PRODUKTET (SOM DEFINERT UNDER).  VED Å 
INSTALLERE ELLER BRUKE PRODUKTET BEKREFTER DU AT DU HAR MOTTATT PROGRAMVAREN OG AT DU GODTAR VILKÅRENE I 
DENNE AVTALEN.  HVIS DU ER UENIG I VILKÅRENE, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUKE PRODUKTET. RETURNER DET TIL 
STEDET DU KJØPTE DET FOR Å FÅ TILBAKE PENGENE DINE I SAMSVAR MED SELGERS RETNINGSLINJER FOR RETURER.

Programvaren (inkludert alt innhold) og tilhørende dokumentasjon, uavhengig av om den leveres på CD-plate, internminne 
eller andre medier eller på andre måter, tilgjengeliggjøres under lisens, den blir ikke solgt, av Singer Sourcing Limited LLC og 
selskapets lisensgivere (heretter kalt ”SINGER SOURCING LIMITED LLC.”). Den skal kun brukes i samsvar med vilkårene i denne 
avtalen, og SINGER SOURCING LIMITED LLC. har eneretten.  Produktet inkluderer programvaren og tilhørende medier (DVD/
CD-ROM/USB-enhet), maskinvare (en dongle, minnekort eller et lesesett) og tilhørende dokumentasjon.  Du eier medier som 
programvaren ligger på, samt maskinvaren, men SINGER SOURCING LIMITED LLC. eier programvaren. Du får en ikke-eksklusiv 
lisens til å bruke programvaren.  Programvaren må aktiveres via internett.  

Vilkårene i denne avtalen gjelder alle programvaremoduler og oppgraderinger fra SINGER SOURCING LIMITED LLC. som 
erstatter eller kommer i tillegg til det opprinnelige produktet, med mindre slike moduler eller oppgraderinger er underlagt 
separat lisens. Da er det vilkårene i de aktuelle lisensene som gjelder.  Hunspell brukes som stavekontroll i denne 
programvaren.  Kildekoden til Hunspell er tilgjengelig fra http://hunspell.sourceforge.net/, og den er underlagt Mozilla Public 
License.  (Se:  <http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>.) Produktet inneholder programvare som er utviklet av OpenSSL 
Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).  Opphavsretten til OpenSSL tilhører The OpenSSL Project.  Dette 
produktet inneholder også programvaren POCO, som brukes under Boost Software License http://pocoproject.org/
license.html.  Opphavsretten til POCO tilhører Applied Information Software Engineering GmBh.  

1. Bruk av programvaren. 

A. Bortsett fra unntakene som er beskrevet i kapittel 1(B) lar denne avtalen deg installere og bruke to kopier av programvaren 
på to datamaskiner samtidig.  Denne avtalen tillater ikke at programvaren brukes på flere enn to datamaskiner samtidig, og du 
har ikke rett til å gjøre programvaren tilgjengelig via et nettverk hvor flere datamaskiner kan bruke den samtidig.  
Programvaren skal aldri brukes av flere enn en person om gangen.

B. Modulprogramvare kan kjøpes separat.  Modulprogramvaren må aktiveres for å kunne brukes sammen med programvaren.  
Når modulprogramvaren er aktivert, kan den ikke deaktiveres. Modulprogramvaren blir en del av programvaren og kan ikke 
skilles ut igjen.

C. Hvis produktet er merket med ”Studentversjon”, kan du installere og bruke en kopi av programvaren på et nettverk, 
forutsatt at du kjøper egnet antall lisenser og aktiveringer (selges separat) for å ta høyde for hver enkelt datamaskin som 
programvaren er installert på, blir vist på, åpnes på eller brukes på via nettverket.

2. Forretningshemmeligheter og opphavsrett. 

Programvaren eies av SINGER SOURCING LIMITED LLC. eller selskapets leverandører, og programvarens struktur, oppbygging 
og kode er verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører SINGER SOURCING LIMITED LLC. eller selskapets leverandører. 
Programvaren er underlagt opphavsrett i USA og andre land, samt internasjonal opphavsrett. Derfor må programvaren 
behandles på samme måte som alt annet som er underlagt opphavsrett, for eksempel en bok. DET ER FORBUDT Å KOPIERE, 
DUPLISERE, REPRODUSERE, LISENSISERE ELLER UTSTEDE UNDERLISESNER FOR PROGRAMVAREN ELLER DOKUMENTASJONEN. 
DU HAR KUN LOV TIL Å TA EN SIKKERHETSKOPI AV PROGRAMVAREN.  Du får ikke en ny kopi fra SINGER SOURCING LIMITED 
LLC. hvis programvaren går tapt, blir stjålet eller ødelagt.  Du bekrefter at du ikke vil endre, kombinere, modifisere, tilpasse 
eller oversette programvaren. Du vil ikke forsøke omvendt utvikling, å dekompilere, demontere eller på andre måter hente ut 
kildekoden fra programvaren. Sikkerhetskopien kan ikke installeres på andre maskiner dersom den opprinnelige kopien er 
installert.  Du kan kopiere programvaren til en datamaskin, og da vil den originale kopien, som leveres i denne pakken, være 
din sikkerhetskopi. Kopier du har tillatelse til å lage i samsvar med denne avtalen, skal inneholde den samme informasjonen 
om opphavsrett og andre rettigheter, som vises på eller i programvaren.  Det er forbudt å selge eller overføre sikkerhetskopier 
av programvaren.  Bortsett fra unntakene som er nevnt tidligere, får du ikke opphavsrett eller annen rett til programvaren.

3. Overføring. 

A. Det er forbudt å selge, overføre, leie ut, lisensiere, lage underlisenser, distribuere eller låne ut dine lisensierte rettigheter til 
tredjepart. Alle deler av programvaren, inkludert modulprogramvare som kjøpes separat, leveres som en del av en pakke. De 
kan ikke skilles ut fra pakken og distribueres som frittstående programmer eller enheter.  

4. Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse, begrensning av erstatningsansvar. 

Programvare og dokumentasjon

DU BEKREFTER AT DU ER KLAR OVER AT PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN KANSKJE IKKE OPPFYLLER ALLE KRAVENE 
DU HAR OG AT DE KANSKJE IKKE ER PERFEKTE. PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN LEVERES ”SOM DEN ER”. 
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Maskinvare og medier

SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTERER AT MEDIENE IKKE VISER TEGN PÅ PRODUKSJONSFEIL VED NORMAL BRUK I 90 
DAGER FRA INNKJØPSDATOEN. SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTERER AT MASKINVAREN IKKE HAR PRODUKSJONSFEIL 
I EN PERIODE PÅ ETT ÅR ETTER INNKJØPSDATOEN, I DEN UTSTREKNINGEN SOM BESKRIVES HER. 

I GARANTIPERIODEN VIL SINGER SOURCING LIMITED LLC. REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER EN VURDERING) PRODUKTET. DU 
BETALER IKKE FOR DELER, ARBEID, MEDIER ELLER MASKINVARE SOM VISER SEG Å HA PRODUKSJONSFEIL. I TILLEGG TIL DET 
SOM TIDLIGERE ER BESKREVET, KAN SINGER SOURCING LIMITED LLC. OGSÅ, ETTER EN VURDERING, VELGE Å REFUNDERE 
INNKJØPET.

GARANTIEN FOR MASKINVARE DEKKER IKKE ARTIKLER FRA EN ELLER FLERE AV DE FØLGENDE KATEGORIENE: SLITEDELER, 
PROBLEMER SOM SKYLDES NORMAL SLITASJE, BRUK SOM IKKE ER I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE, MANGLENDE 
VEDLIKEHOLD, FEIL BRUK ELLER UAUTORISERTE REPARASJONER, PROGRAMVARE, EKSTERNE ENHETER (BORTSETT FRA DE 
SOM BESKRIVES SEPARAT), TILBEHØR ELLER DELER SOM ER MONTERT ETTER AT MASKINVAREN BLE LEVERT AV SINGER 
SOURCING LIMITED LLC.

Fellesbestemmelser

DENNE GARANTIEN GJELDER FOR DEN SOM KJØPTE PRODUKTENE OG BRUKER DEM PÅ NORMAL MÅTE.

BORTSETT FRA DET SOM ER FORKLART I DENNE AVTALEN, FRASKRIVER SINGER SOURCING LIMITED LLC. SEG ALLE GARANTIER 
OG ALT ANSVAR, I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVVERK, BÅDE UTTRYKT OG STILLTIENDE, INKLUDERT GARANTIER ELLER 
ANSVAR FOR SALGBARHET ELLER EGENSKAPER FOR BESTEMTE FORMÅL.

ALLE GARANTIER, OG ALLE STILLTIENDE GARANTIER SOM IKKE KAN FRASKRIVES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVVERK, 
INKLUDERT STILLTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGENSKAPER FOR BESTEMTE FORMÅL, HAR BEGRENSET VARIGHET. 
VARIGHETEN BEGRENSES TIL GARANTIPERIODEN SOM ER BESKREVET, OG ETTER DENNE PERIODEN VIL INGEN GARANTIER 
GJELDE.

DINE KRAV I HENHOLD TIL GARANTIEN ER SOM BESKREVET HER. SINGER SOURCING LIMITED LLC. OG SELSKAPETS UTVIKLERE, 
DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBIEDERE ELLER PARTNERE VIL ALDRI KUNNE HOLDES ANSVARLIGE FOR FØLGESKADER, ULYKKER 
ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT TAPT OMSETNING, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV DATA, FIRMAINFORMASJON OG 
LIKNENDE), UANSETT OM HENDELSENE KUNNE VÆRT FORUTSETT ELLER OM DE OPPSTÅR PÅ GRUNN AV AT PRODUKTENE IKKE 
KAN BRUKES, UANSETT GRUNNLAG FOR KRAVET OG SELV OM SINGER SOURCING LIMITED LLC. ELLER EN AUTORISERT 
REPRESENTANT FOR SINGER SOURCING LIMITED LLC. HAR FÅTT INFORMASJON OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

ENKELTE LAND ELLER OMRÅDER TILLATER IKKE AT MAN FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ULYKKER, FØLGESKADER ELLER 
SPESIELLE SKADER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER FOR DEG. ENKELTE LAND ELLER OMRÅDER 
TILLATER IKKE AT MAN FRASKRIVER SEG STILLTIENDE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER FOR HVOR LENGE STILLTIENDE 
GARANTIER ER GYLDIGE, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER FOR DEG. I SÅ STOR UTSTREKNING 
SOM MULIG HAR STILLTIENDE GARANTIER BEGRENSET VARIGHET I SAMSVAR MED GARANTIPERIODEN SOM ER BESKREVET 
TIDLIGERE. INGEN GARANTIER GJELDER ETTER DENNE PERIODEN. DENNE GARANTIEN GIR DEG KONKRETE JURIDISKE 
RETTIGHETER. DET KAN HENDE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, DA DE VARIERER FRA LAND TIL LAND ELLER OMRÅDE TIL 
OMRÅDE.

5. Gjeldende lovverk og generelle bestemmelser 

Denne avtalen er underlagt gjeldende lovverk i New York, bortsett fra statens regler for tvister. Avtalen er ikke underlagt FNs 
konvensjon om kontrakter for internasjonal handel. Hvis deler av avtalen blir definert som ugyldige og umulige å håndheve, 
vil det ikke påvirke resten av avtalen. Den vil fortsatt være gyldig og kan håndheves i samsvar med vilkårene. Du godtar at 
programvaren ikke kan sendes, overføres eller eksporteres til land eller brukes på måter som er forbudt i USAs Export 
Administration Act eller andre eksportlover, begrensninger eller regler. Denne avtalen kan kun endres skriftlig dersom den er 
signert av en autorisert representant for SINGER SOURCING LIMITED LLC.

6. Regler for oversettelser.

Denne avtalen kan oversettes i to eksemplarer.  Det ene eksemplaret er på engelsk, det andre er på det språket du har valgt.  
Begge oversettelsene anses som originaler, men sammen utgjør de ett og samme dokument.  Hvis det er avvik i tolkningen for 
ett av språkene, er det den engelske versjonen som gjelder.

7.  Oppsigelse.

Uautorisert kopiering av programvaren, eller manglende overholdelse av vilkårene i denne avtalen, fører til automatisk 
oppsigelse av avtalen og alle lisenser som er underlagt denne avtalen. Lisenshaveren må ødelegge alle kopier av 
programvaren.  Dersom du bryter denne avtalen, har SINGER SOURCING LIMITED LLC. rett til å iverksette alle egnede 
juridiske tiltak.

© 2017 Singer Sourcing Limited LLC.  Med enerett.
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