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1Komme i gang med 
PREMIER+™ 2 Modify
Velkommen til PREMIER+™ 2 Modify. Bruk PREMIER+™ 2 Modify til å justere broderiene 
dine for å lage nye broderier. Du kan arbeide med deler (delmotiver) av broderiene eller 
hele broderier, og med flerdelte broderier eller mange broderier på én gang. PREMIER+™ 2 
Modify inneholder alle de samme redigeringsfunksjonene som PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra, og har mange kraftige tilleggsfunksjoner.
Rediger sømmer direkte i 3D eller 2D, etter ønske. Bruk Stitch Player (sømavspilling) i 
kontrollfeltet til å gå gjennom det valgte delmotivet i broderiet slik det skal broderes, eller 
bruk Design Player (motivavspilling)  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.
Relieff-funksjonene hjelper deg med til å legge til vakre mønstre i broderiene dine. Velg 
blant over 100 mønstre eller bruk tekst eller ditt eget motiv til å lage ett enkelt mønster, 
lage mønster langs en linje eller fylle et stort område.
Bruk punkt-morphing til å magnetisere, polarisere, virvle eller kruse sømmer i små 
områder, eller bruk de åtte global morphing-effektene til å endre hele formen på et 
broderi. Ved hjelp av Freehand Tablet Cutwork Line (hullsømlinje med frihåndsblokk)  
og Freehand Point Cutwork Line (hullsømlinje med frihåndspunkter)  kan du 
automatisk fjerne stoff fra hullsøm og omvendte applikasjoner, eller ganske enkelt skjære 
ut en form eller et mønster.
Bruk Freehand Tablet Border (frihåndsbord, blokk) , Freehand Point Border 
(frihåndsbord, punkter) , Draw Border Shape (tegn form til bord)  eller Border 
Embroidery (broderte border)  for å lage et nytt broderi med en bord av satengsøm, 
forsting, trippelsøm eller motivsøm, om ønskelig med applikasjonssømmer og stoff. La 
broderidelen ligge innenfor eller utenfor borden, eller legg bare borden over broderiet. 
Akkurat som i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, gjør funksjonene for applikasjonsstykker, 
Express Appliqué (ekspressapplikasjon) , Appliqué Outline (applikasjonskontur)  og 
Appliqué Hole (applikasjonshull)  det mulig for deg å legge til applikasjonsstoff i et 
eksisterende motiv med applikasjonsområder, og justere applikasjonsområdene i et motiv.
Bruk ensfarget-effekten  til å lage silhuett- og kamé-motiver av broderier med flere 
farger. Bruk Density Advisor  til å finne områder med høy stingtetthet, og om ønskelig 
redusere stingtettheten automatisk. Stitch Optimizer  forbedrer utsyingen av broderiet, 
når det gjelder både hastighet og kvalitet. Bruk Automatically Add Trim Commands (legg 
til klippekommandoer automatisk)  til å klippe flyttesting mens du syr, og bruk 
tråklesøm  til å feste stoffet og stabiliseringen før du begynner å sy. Du kan merke en 
hvilken som helst gruppe sømmer som spesielle sømjusteringer , og legge til festesting 
i begynnelsen  eller slutten  av sømmen etter ønske.
Legg til og fjern fargeendringer  samt stoppe-  og klippekommandoer . Legg til 
egentilpasset tekst i stoppekommandoer for å forenkle utsyingen. Midtstill motiver , 
utjevn sømmer , del opp  sømmer til ønsket maksimumslengde, og mye mer.
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Med Design Separator  kan du dele opp alle typer broderier i to delmotiver. (Bruk 
PREMIER+™ 2 Design Aligner -modulen til automatisk oppdeling av broderier i flere 
deler, slik at de kan broderes i alle typer rammer, eller i to delmotiver som kan broderes i 
flerdelte rammer.)
Bruk Object Editing (objektredigering) til å gi broderiet en annen form og stil. Endre 
egenskapene for en sømtype i en linje, et fyll eller et satengsømområdet i broderiet, og 
konverter et objekt fra en sømtype til en annen. Fjern underlag og tette sømmer ved hjelp 
av Remove Underlying Stitches (fjern underliggende sømmer) .

Prøvefiler
Det er også inkludert prøver som vises under eksempler og veiledninger. Prøvefilene 
installeres i undermapper under Documents\Premier+2\Samples\Modify eller i ønsket mappe.

Starte opp PREMIER+™ 2 Modify
 I PREMIER+™ 2 Embroidery  klikker du på PREMIER+™ 2 Modify-ikonet  på 

QuickLink-verktøylinjen. PREMIER+™ 2 Modify startes opp.

Programvarens komponenter

Tittellinjen
Tittellinjen øverst i vinduet fremheves dersom PREMIER+™ 2 
Modify er aktivert. Hver åpne broderifil har også sin egen 
fane som viser navnet på broderifilen. 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. 

Verktøylinjen for Kategorier 
Menyfelt

StatuslinjeKontrollfelt SømområdeBroderikategorier

Design Panel
Tittellinjehurtigtilgang i menyfelte (motivpanel)
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Menyfelt
Det er ni kategorier i menyfeltet: File (fil), Home (hjem), Modify (endre), Border (border), 
Appliqué (applikasjoner), Emboss (relieff ), Object (objekt), View (vis) og Help (hjelp).
Bruk kategorien Home (hjem) til å velge delmotiver eller sømmer, kopiere, endre størrelse, 
flytte og rotere, bytte tråder med Color Tone (fargetone) og vise broderier med Life View 
og Design Player.

Design Select (velge motiv)
I Design Select (velge motiv)-området i kategorien Home (hjem) vises de ulike 
delmotivene eller delene i et flerdelt motiv. Velg neste  eller forrige  del, endre 
rekkefølgen ved å flytte delmotivene forover  eller bakover , eller kombiner  
delene i et flerdelt broderi.
Bruk kategorien Modify (endre) til å gjøre endringer som påvirker hele broderiet, legge til 
og redigere sømkommandoer, og bruke morphing- og hullsømfunksjonene.
Bruk kategorien Border til å legge til en sateng- eller sømbord i et broderi, om ønskelig 
med applikasjonssømmer og stoff.
Bruk kategorien Appliqué (applikasjoner) til å legge til applikasjonsstoff i et eksisterende 
motiv med applikasjonsområder, og til å justere applikasjonsområdene i et motiv.
Bruk kategorien Emboss (relieff ) til å legge til linjer eller kurver med stingpunkter og å 
sette inn stingpunkter i former (dette kalles mønster) ett og ett, i linjer eller som et 
fyllmønster.
Bruk kategorien Object (objekt) til å endre egenskapene for fyllet og objektene i broderiet, 
eller til å konvertere sømtypene til andre typer fyll og linjer.
Bruk kategorien View (vis) til å justere rutenettet, endre visningsmodus, vise kommandoer 
og stingpunkter, bytte ramme og sette opp flere vinduer.

Arbeidsområdet
Arbeidsområdet er det området hvor du laster inn broderiene. Fanene nederst i området 
viser navnene på eventuelle åpne broderier. Klikk på en fane for å aktivere det aktuelle 
broderiet. Trykk på Ctrl + Tab for å bla gjennom vinduene. Når du maksimerer 
broderifilvinduene, åpnes den aktive broderifilen i hele arbeidsområdet. Dersom 
vinduene ikke maksimeres, kan du ordne dem på ulike måter ved hjelp av kaskade- og flis-
alternativene i kategorien View (vis), dra i tittellinjene for å ordne dem slik du ønsker, eller 
trykke på Ctrl + Tab for å bla gjennom vinduene.
Sømområde
Det er i dette området du tegner sømmene og gjør endringer i broderiene. Sømmene 
tegnes i riktige farger, men de fleste trådeffektene vises ikke i det aktive delmotivet. 
Broderiene vises i enten 3D eller 2D, med eller uten stingpunkter. Du kan bruke 
PREMIER+™ 2 Configure  til å endre bakgrunnsfarge og struktur.
Klesplagg, quilteblokker eller stoffer som skal brukes som bakgrunn, kan lagres i .vp4-filer. De vises ikke i 
PREMIER+™ 2 Modify, bortsett fra eventuelle bakgrunnsstoffer som brukes i applikasjoner. Dekorasjoner 
vises, men kan ikke redigeres, bortsett fra at du kan flytte eller slette hele delmotivet.
I 3D-visning  vises rammen som brukes, med blå hjørner som viser sømområdet inni 
rammen. Flyttestingene skjules. Bakgrunnsstrukturen vises, hvis dette alternativet er valgt 
i PREMIER+™ 2 Configure.
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I 2D-visning  med og uten stingpunkter 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. Flyttestingene 
vises som stiplede linjer. Bakgrunnen benytter ikke struktur i 2D.

I 2D-visning med stingpunkter  vises stingpunktene (der nålen treffer stoffet) på stoffet som svarte 
prikker eller små, svarte firkanter. Om stingpunktene vises som prikker eller firkanter, er avhengig av 
zoomnivået. Det kan være nyttig å vise stingpunktene når du skal sette inn nye sømmer eller flytte 
enkeltstående sømmer. Visningsmodusen kan angis separat i hvert enkelt broderi. 
Bruk skyggemodus-ikonet  til å vise bleke ”skyggesting” i motiver med skjulte sting.
Bruk kommandoer-ikonet  til å vise eller skjule kommandomarkørene for 
fargeendring , stopp , applikasjon  og klipp .

Rutenett
Alle broderier har et rutenett, som du kan slå på eller av eller vise med nummererte linjer 
ved hjelp av alternativene for rutenett  . Ved å zoome inn eller ut kan du få rutene til å se 
større eller mindre ut, men linjenumrene endrer ikke størrelse.  Du kan bruke kategorien 
View (vis) til å endre avstanden mellom linjene i rutenettet. Rutenettet og nummereringen 
kan slås på og av i hvert enkelt brodervindu, men når du endrer størrelsen på rutene, 
påvirker dette alle vinduene.

Kontrollfelt
Bruk kontrollfeltet til å vise fargene i den valgte delen av broderiet, og til å velge sømmer 
etter nummer, fareblokk eller med håndtakene i glidefeltet. Du kan skjule sømmene for å 
gjøre redigeringen enklere eller for å beskytte dem, slik at de ikke endres av andre 
funksjoner. Du kan også gå gjennom stoppkommandoene i broderiet.

Vis hvordan det valgte delmotivet broderes ved hjelp av Stitch Player, som stopper 
midlertidig ved farge- , stopp-  og klippekommandoer .

Design Panel (motivpanel)
Til høyre for arbeidsområdet finner du motivpanelet. Bruk motivpanelet til å endre farger, 
og til å justere notater-feltet og innstillingene.

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. Du kan også bruke fargearket til å vise eller skjule sting 
etter fargeblokk, til å flytte fargeblokker opp  eller ned  og slå sammen  
fargeblokker. Rediger eller legg til informasjon under Notes and Settings (notater og 
innstillinger) etter ønske.
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Utklippsblokk og oversiktsvindu
Utklippsblokken viser broderiet som kan limes inn i arbeidsområdet.
Klikk på utklippstavlen for å fjerne blokken som ligger der.
I oversiktsvinduet ser du en liten oversikt over hele arbeidsområdet for det gjeldende 
broderiet.

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

 QuickLink-verktøylinjen.
 Valgfunksjonene.
 Den vannrette og loddrette avstanden til musepekeren fra midten av broderiet.
 Rammestørrelsen.
 En indikator på den gjeldende funksjonen, som er tom når ingen funksjon er aktivert.
 Zoomeverktøyene og zoom-feltet.

PREMIER+™ 2 Modify Vilkår og konvensjoner
Pekere på skjermen
Musepekeren vises vanligvis som en pil  på skjermen.
Pekeren for Box Select (valgramme) , Freehand Select (frihåndsvalg)  eller Freehand 
Point Select (frihåndsvalg av punkt)  vises når du har valgt den tilhørende 
valgfunksjonen. Legg til elementer i et utvalg ved hjelp av legg til i utvalg-pekeren , og 
fjern elementer fra et utvalg ved hjelp av fjern fra utvalg-pekeren .

Sett inn fargekommando-pekeren  som setter inn en fargeendring , sett inn 
stoppkommando-pekeren  som setter inn en stoppkommando , sett inn 
klippekommando-pekeren  som setter inn en klippekommando , og sett inn 
sømmer-pekeren  vises når du velger den tilhørende Modify Stitch-funksjonen (endre 
søm). Når du bruker festesting i begynnelsen eller slutten av en søm, vises 
festestingpekeren .
Hvis du har valgt Freehand Tablet-funksjonene (frihåndsblokk), blir pekeren til en 
penn . Hvis du har valgt Freehand Point-funksjonene (frihåndspunkt), blir pekeren til 
en sirkel . Når du justerer punkter du har plassert ved hjelp av en av 
frihåndsfunksjonene, blir pekeren til et lite kryss  (en flytte-peker). Pekerne for 
frihåndsfunksjonene benyttes også når du tegner en delt linje for Design Separator .
Objektvalg-pekeren  vises i kategorien Object (objekt). Sett inn punkter i et objekt ved 
hjelp av sett inn punkter-pekeren , og slett punkter ved hjelp av slett punkter-
pekeren .
Når du bruker mønster, har pekeren form etter det valgte mønsteret.
Målepekeren  vises når du velger Get Length-funksjonen  (mål lengde).
Pekeren blir til et rosa stoff-håndtak  når du justerer stoffstykkene i en applikasjon.
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2Vise broderier og tråder

Design Select (velge motiv)
I området for motivvalg i kategorien Home 
(hjem) kan du vise de ulike delene eller 
delmotivene i et flerdelt motiv. Den valgte 
delen vises i arbeidsområdet. Se “Velge, flytte 
og slå sammen motiver” på side 37 hvis du vil 
flytte delmotiver innenfor det flerdelte motivet.
Delmotiver i standardbroderier er nummererte. Dekorative delmotiver merkes med 
bokstaven ”D” og justerte delmotiver merkes med bokstaven ”A”.
Automatisk skyggemodus brukes til å vise plasseringen av andre deler av motivet i arbeidsområdet.

 Klikk på neste motiv-ikonet  eller trykk på Tab-tasten for å se det neste delmotivet.
 Klikk på forrige motiv-ikonet  eller trykk på Tab-tasten for å se det forrige delmotivet.
 Klikk på ønsket del av motivet i motivvalgområdet.

Klikk på pilen nederst til høyre i motivvalg-området for å vise alle delmotivene.

Visningsmodus
Bruk View Mode (visningsmodus) i kategorien View (vis) til å veksle mellom 3D-visning , 
2D-visning med stingpunkter  og 2D-visning uten stingpunkter  for det gjeldende 
vinduet. Sømmer og blokker kan redigeres i både 3D- og 2D-visning av sømmen.  

Bruk 3D View (3D-visning) for å vise hvordan broderiet vil se ut når det er ferdig, bruk 2D 
View with Stitch Points (2D-visning med stingpunkter) for å vise stingpunktene tydelig, og 
bruk 2D View without Stitch Points (2D-visning uten stingpunkter) for å vise sømlinjene.

Vis og juster rutenettet Vis kommandomarkører

Endre visningsmodus Velg en annen ramme

Vis motivpanelet

Angi avstanden 
Mål motivet Vis koordinatene til stingpunktene Vis flere motiver

Kategorien View (vis)

mellom linjene

3D-visning 2D-visning med stingpunkter 2D-visning uten stingpunkter 
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Skyggemodus
Bruk skyggemodus-ikonet  til å vise bleke ”skyggesting” der det er skjulte sting i det 
aktive delmotivet. På denne måten kan du se hele broderiet og hvor de synlige stingene er 
plassert i broderiet når du arbeider bare med de synlige stingene.

Dersom bakgrunnen er hvit eller svært blek, kan det være vanskelig å se ”skyggestingene”.

Rutenett
Bruk rutenett-funksjonene til å slå på og av rutenettet. Linjene kan nummereres hvis du 
ønsker det. Rutenettet kan vær til hjelp når du skal justere sømmer og utvalgte blokker, 
tegne nøyaktige former til border og så videre. 

Skyggemodus av Skyggemodus på

Rutenett på Nummerer halve rutenettet

Bruk rutenett på-ikonet  til 
å vise rutenettet.

Bruk ikonet for nummerering av halve 
rutenettet  til å vise rutenettet med nummere-
ring av partallslinjene øverst og til venstre.

Nummerer hele rutenettet Rutenett av

Bruk ikonet for nummerering av hele 
rutenettet  til å vise rutenettet med 
nummerering av partallslinjene på alle sider.

Bruk rutenett av-ikonet  til å skjulet rutenettet.
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Avstanden mellom linjene i rutenettet
Angi en linjeavstand på mellom 2 mm og 50 mm, avhengig av hvilken innstilling som 
egner seg best til skjermoppløsningen og broderiene dine.

Kommandoer
Bruk kommandoer-ikonet  til å vise eller skjule kommandomarkørene for 
fargeendring , stopp , applikasjon  og klipp .

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 eller lukke 
motivpanelet..

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.

Kontroller motivinformasjonen

Bytte trådfarge

Rediger, flytt og slå sammen fargene

Vis innholdet på utklippstavlen

Rediger informasjonen i notater og innstillinger-feltet
Velg informasjonen i notater og innstillinger-feltet

Vis plasseringen i arbeidsområdet når det er zoomet inn

Effekt med to tråder

Effekt med skummateriale
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Du kan legge til eller bytte farger ved å bruke en hvilken som helst tilgjengelig farge i de 
vanlige trådfargene og i MyThreads. MyThreads kan inneholde tråder som er kopiert fra de 
vanlige trådtypene, i tillegg til egendefinerte tråder som er basert på eksisterende tråder 
eller legges til som helt nye tråder.
En kommando for fargeendring  vises i broderiet som en liten blå sirkel med en C.

Bruk Insert Color Command (sett inn fargekommando)  når du skal legge til en fargeendring. Se “Sett 
inn fargekommando” på side 18.

Flytte og slå sammen fargeblokker
Bruk pilene under fargearket, eller høyreklikk på innholdsmenyen, for å endre rekkefølgen 
på fargeblokkene, og velge fargeblokker å slå sammen etter ønske. 
Du kan for eksempel beholde to tilstøtende like fargeblokker dersom du ønsker å endre dem senere. 
Dersom du bruker ColorSort, slås alle like farger sammen med mindre det finnes sømmer som overlapper 
hverandre, eller en av blokkene inneholder en trådeffekt.
Endringene du gjør, tas i bruk umiddelbart.
Dette kan være nyttig dersom du ønsker å slå sammen to blokker i samme trådfarge uten at det påvirker 
fargerekkefølgen i resten av broderiet. Funksjonene for å flytte og slå sammen fargeblokker kan også være 
nyttige dersom ColorSort ikke slår sammen farger på grunn av noen få overlappende sømmer som ikke 
påvirker utsyingen av motivet.
Du kan også bruke slå sammen-funksjonen når du optimaliserer motiver som har flere områder med 
hullsøm og stabiliseringslinjer. ColorSort kan av og til slå sammen stabiliseringslinjer i slike tilfeller. 

ColorSort
Bruk ColorSort  (Home-kategorien) til å redusere broderiet til færrest mulig fargeblokker. 
Hvor mange fargeblokker som til slutt genereres i ColorSort-prosessen kan variere, avhengig 
av om noen områder overlapper hverandre eller om det benyttes trådeffekter. Hvis det er 
mulig, står det igjen bare én fargeblokk for hver trådfarge som brukes.

Du kan også bruke ColorSort-alternativet under eksport  til å slå sammen fargeblokkene når du lager 
en broderifil som skal broderes. 
ColorSort påvirker hele broderiet, selv om bare en del av det er synlig. Alle sømmene i 
broderiet vises når ColorSort er fullført.

Ensfarget
Bruk Monochrome (ensfarget)  (kategorien Modify (endre)) til å endre alle synlige sømmer 
til én farge. Denne effekten lager silhuett- og kamé-motiver av broderier med flere farger.
Velg sømmene du vil angi samme farge for, og klikk deretter på Monochrome (ensfarget) . 
Dialogboksen for fargevalg vises, og du kan velge en farge og/eller trådeffekt.

Hold musepekeren over  
en trådfarge for å vise  

Slå sammen med  

Klikk på en farge 

Flytt fargen oppover 

Vis eller skjul en farge

Endre valg av farge
Flytt fargen nedover 

Symbolet for trådeffekter

i sømrekkefølgen

for å velge den 

navnet på den

fargen ovenfor

i sømrekkefølgen
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Kontrollfelt
Bruk kontrollfeltet til å vise fargene i det valgte delmotivet, og til å velge sømmer med 
håndtakene i glidefeltet.

For å sørge for presis posisjonering, skriver du inn nummer i start- og slutt-boksen, velger 
sømmer i neste  eller forrige  fargeblokk, eller flytter til neste  eller forrige  
stoppkommando . Bruk Invert Visible Color Blocks (snu om på synlige fargeblokker)  
til å endre synligheten for fargeblokkene, slik at de som var synlige, blir skjult, og de som 
var skjult, vises. Vis hele broderiet ved hjelp av Draw All Stitches (tegn alle sømmer) , 
eller se en kontur av de skjulte sømmene i skyggemodus .
Bruk Stitch Player til å vise hvordan det valgte delmotivet vil se ut når det broderes, og 
bruk pause for kommandoer-ikonet  til å vise hvor farge- , stopp-  og 
klippekommandoene  settes inn.

Bruk Design Player  til å vise hvordan det ferdige prosjektet vil se ut, ved hjelp av optimaliser for sying-
innstillingene fra PREMIER+™ 2 Configure. Se “Design Player” på side 11.

Vise et utvalg sømmer
Ved hjelp av glidebryterne for å tegne fra starten og til enden i kontrollfeltet kan du på en 
enkel måte vise et broderi og få en nøyaktig oversikt over hvilken form det har. Med 
glidebryterne kan du gå forover og/eller bakover gjennom et broderi sting for sting, og 
skille ut bestemte sømsekvenser. Om du ønsker det, kan du velge de synlige sømmene 
som en blokk å arbeide med (Select All Visible (velg alle synlige) ) eller bruke en 
funksjon som mønster eller global morphing uten å påvirke de skjulte sømmene. Hvis du 
ønsker det, kan du bruke Ghost Mode (skyggemodus)  til å vise formen på broderiet 
mens du arbeider bare med synlige sømmer. Du kan kombinere en endring av 
sømutvalget med å velge farger for å vise en bestemt type sømmer som det ville være 
vanskelig å skille ut ved bruk av andre funksjoner.

Tegneområde (glidefelt)
Det venstre håndtaket og venstre sømnummerfelt angir sømnummeret for Draw From 
Start (tegn fra begynnelsen). Det høyre håndtaket og høyre sømnummerfelt angir 
sømnummeret for Draw To End (tegn til enden). 

Bruk tegneområdet til å angi sømnummeret for begynnelsen eller slutten av sømmen på 
en av følgende måter, som vist her for Draw From Start (tegn fra begynnelsen):

Tegn alle sømmer 

Skyggemodus: se en kontur av skjulte sting

Velg om fargeblokker skal være synlige eller ikke
Vis bare forrige/neste farge

Tegn sømmer hit

Se gjennom de synlige sømmene

Vis hvor kommandoer er plassertTegn sømmer herfra

Angi nummer for stingene
i starten og enden av sømmen Vis forrige/neste stoppkommando
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1 Klikk og dra håndtaket langs glidefeltet. Sømnummeret 
endres etterhvert som du flytter håndtaket.

2 Klikk på pilene i enden av nummerfeltene for å endre 
sømnummeret ett og ett. Klikk og hold inne på en pil for å 
endre sømnummeret raskere.

3 Klikk i mellomrommet i glidefeltet på hver side av håndtaket 
for å skyve det i den aktuelle retningen og endre 
stingnummeret med 50 sting om gangen. Du kan også 
klikke og holde inne for å endre stingnummeret raskere, 
men håndtaket stopper når det når pilen eller det andre håndtaket.

4 Skriv inn et sømnummer direkte i sømnummerfeltet. Numre 
som er utenfor området, ignoreres.

Arbeidsområdet viser i alle tilfeller sømutvalget etterhvert som start- eller sluttnummeret endres.

Mål lengde
Bruk Get Length-funksjonen (mål lengde)  (kategorien View (vis)) til å måle avstanden 
mellom to punkter. Klikk på mål lengde-ikonet  og dra med målepekeren  for å måle 
en avstand. 

Koordinater
Bruk Coordinates (koordinater)  (kategorien View (vis)) til å vise og skjule dialogboksen 
Stitch Coordinates (sømkoordinater), som viser koordinatene til stingpunktene. Her kan 
du også endre stingpunktenes plassering ved å redigere x- og y-koordinatene.

Design Player

Bruk Design Player  (kategorien Home (hjem)) til å gå gjennom sømmene i broderiet 
som om de sys fra et eksportert broderi. Alle delene av broderiet som ligger innenfor 
rammeområdet vises, enten de er valgt eller ikke.
Gjeldende innstillinger for optimalisering for søm fra PREMIER+™ 2 Configure benyttes.

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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Alle motivene i et flerdelt broderi vises i Design Player. Dette er derfor en god metode for å se hele prosjektet 
etter at du har justert sømmene i ett av motivene.

 Alle meldinger, for eksempel instruksjoner for plassering av applikasjoner, vises detter 
stoppkommandoene.

 Hvis du bruker et applikasjonsstoff, vises dette, men eventuelle klesplagg, quilteblokker 
eller andre stoffer som brukes som bakgrunn, vises ikke.

 Dekorasjoner vises, i samsvar med plasseringssømmene.

Broderier utenfor rammen vises ikke i Design Player. Dersom et broderi inneholder en 
filtenål, vises prosjektet ”speilvendt”, slik det vil se ut når det broderes.

Life View
Bruk Life View  (kategorien Home (hjem)) til å vise hvordan et broderi du har eksportert 
fra prosjektet, vil se ut i 3D, altså hvordan det vil se ut ferdig brodert. Zoom inn for å se 
detaljer, og flytt og roter broderiet i en tredimensjonal visning. Alle delene av broderiet 
som ligger innenfor rammeområdet vises, enten de er valgt eller ikke. 
Bruk Life View  når som helst når du vil se motivet uten at rutenettet, valgte sømmer 
eller markører vises, og når du vil 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.

Motivinformasjon

Flytte rundt vinduet

Endre vinkelen for 3D-visning

Zoome inn eller ut

Lyse og mørke effekter
Tilbakestill
Lag en animasjon 

Dele et bilde eller en video 
av forhåndsvisnine

på internett
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3Velg sømmer og blokker

Det kan ofte være lurt å velge 2D når du viser sømmer. Velg 2D View with Stitch Points (2D-visning med 

stingpunkter)  (kategorien View (vis)) for å gjøre stingpunktene synlige slik at du kan velge og flytte 
dem. Zoom inn nært nok til å se hvert enkelt stingpunkt. 
Markører for fargeendring- , stopp-  og klippekommandoer  og tilhørende 
stingpunkter kan flyttes, men de kan bare slettes ved hjelp av slettekommandoer . 
Kommandomarkørene forstørres når du har valgt en av funksjonene for å endre sting i kategorien Modify 
(endre). Se “Endre sømmer” på side 18 og “Vise kommandoer” på side 20.

Velge sømmer
Bruk Select Stitches (velg sømmer)  til å velge og redigere 
enkeltsømmer. Klikk på Select Stitches (velg sømmer), og klikk 
deretter på et stingpunkt. Det legges en ramme rundt punktet 
for å vise at det er valgt. Klikk og dra i boksen for å flytte 
stingpunktet. Trykk om ønskelig på sletteikonet  for å slette 
stingpunktet.

Velg en serie med sømmer
Kikk på det første stingpunktet i den aktuelle serien, hold nede Shift-tasten (på tastaturet) 
og klikk på det siste stingpunktet i serien. De to sømmene du klikker på og alle sømmene 
mellom dem velges. Klikk på utsiden av blokken for å merke et nytt område ved hjelp av 
denne metoden. Du kan velge flere enkeltstående sømmer ved å holde nede Ctrl-tasten 
og klikke på de ønskede sømmene.
Du kan også holde nede Shift-tasten og bruke venstre og høyre piltast til å velge en sammenhengende 
serie med sømmer.

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

Velg et motiv

Flytt og slå sammen motiver
Vis broderiet slik det blir sydd ut

Gå gjennom åpne motiverKlipp ut, kopier, lim inn eller slett en 
Velg sømmer eller en blokk

Endre størrelse på eller skaler en blokk
Juster utvalget

Ordne og endre størrelsen Endre farge og sømrekkefølge Vis alle motiver

Velg ramme

Kategorien 

på en blokkvalgt blokk

Home (Hjem)
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Klikk og dra inni blokken for å flytte den, eller bruk piltastene på tastaturet til å skyve den i 
små intervaller for nøyaktig plassering. Klikk og dra i håndtakene i hjørnene av ruten for å 
skalere blokken og holde stingtallet konstant (hvite håndtak) eller endre størrelse og 
holde stingtettheten konstant (blå håndtak). Klikk og dra i det runde rotasjonshåndtaket 
for å rotere blokken fritt. Klikk og dra i roteringssenteret  for å rotere rundt et annet 
punkt. Klikk på de trekantede håndtakene for å speilvende blokken vannrett eller loddrett. 
Klikk og dra i de trapesformede håndtakene nederst i høyre hjørne  for å skyve blokken.
Du kan også endre størrelse / skalere og rotere en blokk til nøyaktig riktig sted ved hjelp av dialogboksen 
Modify Block (endre blokk) .

Resize-håndtakene er runde i stedet for firkantede hvis en del av utvalget er utenfor 
rammen.

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

Funksjoner for valg av blokker
Bruk valgrammen  til å velge sømmer i et rektangulært område. 
Når du klikker på valgrammen, endres musepekeren til pekeren for 
valgrammen . Klikk og dra rundt området du vil merke. Når du slipper 
museknappen, viser blokken hvor langt det merkede området 
strekker seg. 
Bruk frihåndsvalg-ikonet  til å velge en blokk med sømmer innenfor 
et område i alle typer former. Når du klikker på Freehand Select 
(frihåndsvalg) endres musepekeren til frihåndsvalg-pekeren . Klikk 
og dra for å tegne en uregelmessig kontur rundt ønsket område. Når du 
slipper musepekeren, lukkes området automatisk med en rett linje 
mellom startposisjonen og den siste plasseringen til musepekeren.
Bruk frihåndsvalg av punkt-ikonet  til å velge en blokk med sømmer 
innenfor et område i alle typer former, angitt av en rekke punkter. Når du 
klikker på frihåndsvalg av punkt, endres musepekeren til pekeren for 
frihåndsvalg av punkt . Klikk på en rekke punkter for å lage en 
uregelmessig kontur av rette eller buede linjer rundt motivområdet. 
Trykk på Ctrl-tasten samtidig som du klikker, for å plassere et firkant-

Firkantede håndtak viser at hele 
broderiet er inni rammen

Runde håndtak viser at minst en del 
av broderiet er utenfor rammen
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punkt (rett linje). Klikk og dra  for å flytte et eksisterende punkt. Klikk på sletteikonet 
for å fjerne punktet du satte inn sist. Høyreklikk når området er ferdig merket.
Bruk Color Block Select (velg fargeblokk)  til å velge en blokk med sømmer etter 
trådfarge. Klikk på ikonet, og klikk deretter på en synlig farge i broderiet. Blokken merkes i 
samsvar med de synlige sømmene i fargen du klikket på.
Select All Visible (velg alle synlige)  er en funksjon hvor du med bare ett klikk velger alle 
synlige sømmer i gjeldende broderi. Klikk utenfor blokken for å fjerne merkingen.
Bruk Select None (ingen valgt)  for å velge bort alle broderiene og blokkene i 
arbeidsområdet, også de som befinner seg utenfor rammen.
Bruk Replace Selection (erstatt utvalg)  til å erstatte de valgte sømmene med det nye 
utvalget. Bruk Add to Selection (legg til i utvalg)  sammen med en hvilken som helst 
valgfunksjon for å legge til det nye utvalget i de valgte sømmene. Bruk Remove from 
Selection (fjern fra utvalg)  sammen med en hvilken som helst valgfunksjon for å fjerne 
det nye utvalget fra de valgte sømmene.

Flytte og endre størrelsen på en blokk
Du kan flytte en blokk ved å klikke og dra i den. Klikk inni blokken og dra den til ønsket 
sted. Alle sømmer som fører til eller fra blokken, strekkes for å tilpasse dem til den nye 
plasseringen til sømmene som er flyttet i blokken.
Når du drar i utvalget, vises det en kontur i valgrammen som angir formen på blokken. Hvis du flytter 

roteringssenteret  ved et uhell, kan du ganske enkelt klikke og dra inni valgrammen én gang til.

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 skubbe i en blokk.
Bruk Resize (endre størrelse)  til å veksle mellom endring av størrelse og skalering. 
Bruk endre størrelse-funksjonen til å endre størrelsen på blokken og holde stingtettheten 
konstant. Bruk skaleringsfunksjonen til å endre størrelsen på blokken og holde stingtallet 
konstant. Håndtakene på den valgte blokken viser om du har valgt å endre størrelse eller 
skalere.

Klikk og dra i et av håndtakene i hjørnet av ruten 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.
Du kan også klikke på Modify Block (endre blokk)  og angi ønsket prosentandel i 
boksene for høyde % og bredde % i dialogboksen for endring av blokk. Klikk deretter på 
Apply (bruk). Når du har endret prosentandelen, kan du se hva den faktiske høyden og 
bredden er i millimeter.

Blå håndtak for endring av størrelse Hvite håndtak for tilpassing
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Resize (endre størrelse) skal utføres i ett enkelt trinn. Du kan om nødvendig bruke Undo (angre) og prøve på 
nytt hvis du ikke oppnår ønsket effekt ved første forsøk. Hvis du bruker Resize (endre størrelse) gjentatte 
ganger på det samme sømområdet, blir kvaliteten på sømmene dårligere.

Du kan om ønskelig bruke Resize Preferences (innstillinger for endring av størrelse)  (menyen File (fil)) 
til å justere innstillingene. Dette kan være nyttig når du gjør store endringer i størrelsen på en blokk. 
Stitch Optimizer (sømoptimalisering) brukes også automatisk hver gang du har brukt Resize (endre 
størrelse), da dette er valgt som standard i innstillingene.

Rotere blokker
Roter den valgte blokken med sømmer i en hvilken som helst vinkel ved å rotere fritt med 
musen, skrive inn en bestemt vinkel eller rotere i trinn på 45 grader.
Klikk og dra i rotasjonshåndtaket for å rotere 
blokken fritt i alle retninger. Du kan om ønskelig 
flytte roteringssenteret  før du roterer 
blokken.
Valgrammen rundt blokken og konturen roteres 
rundt roteringssenteret. Når du slipper 
museknappen, tegnes blokken på nytt på den 
nye plasseringen.
Roteringssenteret  vises innledningsvis 
i midten av blokken. Klikk på eller innenfor 
roteringssenteret, og dra det til en hvilken som helst plassering i broderiet. Da endres 
dreiepunktet som blokken roteres rundt for alle rotasjonsmetodene.
Når du flytter, skalerer eller endrer størrelse på blokken, plasseres roteringssenteret i sentrum av blokken 
igjen.

Roter 45
Bruk Rotate 45 (roter 45)  (Home-kategorien) til å rotere blokken eller det valgte 
sømområdet i trinn på 45 grader. Du kan om ønskelig flytte roteringssenteret  før du 
roterer blokken.

Endre blokk
Bruk dialogboksen Modify Block (endre blokk)  til å vise og endre størrelsen og 
roteringen for den valgte blokken, og til å skyve den valgte blokken.
Endre den valgte blokken etter ønske, og klikk på Apply (bruk) for å vise endringene i 
arbeidsområdet.

Endre størrelsen på et øyenstikker-broderi
1 Klikk på ny fil-ikonet  for å åpne et nytt vindu.
2 Klikk på sett inn-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
3 I mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch blar du ned til miniatyrbildet 

”Perky Dragonfly”. 
4 Klikk for å laste inn broderiet.

En større størrelse er mer egnet hvis du for eksempel skal lage hullsømmer.
5 Pass på at du velger kategorien Home (hjem), og klikk på Box Select (valgramme) .
6 Klikk og dra for å tegne et rektangel rundt øyenstikkeren. 

Rotations-

Roterings-
senteret

håndtak
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7 Når du slipper museknappen, omgis øyenstikkeren av en valgramme 
med hvite håndtak.

8 Klikk på Resize (endre størrelse) . Håndtakene på valgrammen 
blir blå.
De blå håndtakene angir at funksjonen Resize vil bli brukt når du endrer 
størrelsen på broderiet. Sømmene beregnes på nytt for å opprettholde 
den opprinnelige stingtettheten.

9 Noter deg antall sting i broderiet. Du kan se dette antallet i 
informasjonsfeltet i motivpanelet, eller i kontrollfeltet.

10 Klikk på endre blokk-ikonet . Dialogboksen Modify Block (endre 
blokk) vises.

11 I feltet Size (størrelse) merker du av for Proportional (proporsjonalt), 
og deretter endrer du høyde-verdien  til 125 %. 
Bredde-verdien øker med samme mengde.

12 Klikk på Bruk. Øyenstikkeren blir større, og antall sting økes fra 4337 
til omtrent 4387.

13 Lukk dialogboksen Modify Block (endre blokk).
14 Venstreklikk utenfor valgrammen for å velge bort sømmene.

Speilvende eller vri blokker
Speilvend en blokk med sømmer i lengden eller 
sideveis ved hjelp av håndtakene på 
valgrammen.
Dersom lange sting går over blokken etter at du har 
speilvendt den, kan du bruke Reverse Order (omvendt 
rekkefølge) til å forhindre dette. Du kan også velge 
blokken på nytt og prøve igjen.
Klikk på speilvending sideveis-håndtaket for å 
speilvende blokken sideveis. Klikk på 
speilvending i lengden-håndtaket for å 
speilvende blokken i lengden.
Skyv en blokk loddrett eller vannrett ved hjelp 
av de trapesformede skyvehåndtakene  nederst i høyre hjørne av valgrammen.
Stingtettheten endres når du skyver blokken. Det anbefales at du deretter bruker Stitch Optimizer 
(optimalisering av søm)  i kategorien Modify (endre).

Sentrer i ramme
Bruk Center in Hoop (sentrer i ramme)  (Home-kategorien) til å flytte broderiet til 
midten av rammen, og legg om nødvendig til en flytting av rammen slik at broderiet 
starter fra midten av rammen.

Omvendt rekkefølge
Reverse Order (omvendt rekkefølge)  bruker du til å reversere rekkefølgen på sømmene 
i en valgt blokk. Hvis du for eksempel velger en blokk med sømmer som danner en form 
fra venstre mot høyre, og speilvender denne sideveis, kan du bruke Reverse Order 
(omvendt rekkefølge) for å hindre at lange flyttesting går tvers over formen etter at den 
er speilvendt.

Speilvend i lengden-håndtak

Håndtak for
 sideveis

speilvending
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4Endre sømmer og blokker

Endre sømmer
Når du skal bruke Modify Stitch-funksjonene (endre sømmer), velger du først funksjonen 
du vil bruke, og deretter klikker du på sømmen du vil endre.
Når du har valgt en funksjonene for å endre sømmer i kategorien Modify (endre), bortsett fra Edit Stop 
Command (rediger stoppkommando), blir kommandomarkørene forstørret slik at det er lettere å se dem. 
(Når Edit Stop Command (rediger stoppkommando) er valgt, er bare stopp-markørene forstørret.)

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

Endre farge på annenhvert kronblad i en blomst
1 Klikk på ny fil-ikonet  for å åpne et nytt vindu.
2 Klikk på sett inn-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
3 I mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch laster du broderiet 

”Flower Pink”.
4 Kontroller at motivpanelet er tilgjengelig.
5 Dobbeltklikk på den første fargen i mønsterarket for å åpne fargevalg-boksen.
6 Klikk på Show All Thread Ranges (vis alle trådtyper). Klikk deretter på 

rullegardinpilen på trådtypeboksen og bla oppover for å velge Robison-Anton 
Rayon Twist 35.

7 Bla til trådnummer 79020 (Baby Pink) i listen og velg den.
Du kan også skrive inn 79020 i finn tråd-boksen.

8 Når du klikker på OK for å lukke fargevalgboksen, endres trådfargen på 
kronbladene.

9 Endre den andre fargen i mønsterarket til Robison-Anton Metallic J 40, 
trådnummer 1001 (Gov’t. Gold), og klikk deretter på OK. Fargen i midten endres.

10 Klikk på tegn neste fargeblokk-ikonet  for å vise bare den første fargen i 
mønsterarket.

11 Klikk på zoom til rektangel-ikonet . Musepekeren endres til zoom-pekeren .
12 Klikk og dra for å tegne et rektangel inni blomsten, litt innover i tuppene på kronbladene, og slipp 

deretter museknappen for å zoome inn.

Justere sømmer Del motivet i to

Automatisk tråklesøm

Optimaliser utsyingen

Legg til klippekommandoer 

Endre til én enkelt farge
Lag hullsømmer

Morf alle synlige sømmer

Klikk for å morfe sømmer

Sett inn knyte- eller festesting

Sømjustering-delmotiv

Klikk for å sette inn sømmerSett inn farge- og 

Slett kommandoer

Sett inn og rediger stoppekommandoer

Kategorien Modify (endre)

klippekommandoerautomatisk
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13 I kategorien View (vis) klikker du 2D View with Stitch Points (2D-visning med stingpunkter), slik at 
blomsten vises i 2D. Da ser du de svarte prikkene som representerer stingpunktene i broderiet.

Det kan være enklere å se for seg motivet hvis du aktiverer skyggemodus .
14 Flytt på tegn fra start-glidebryteren, slik at det første kronbladet 

skjules, og bare klippekommandoen  vises i enden. Det skal være 
et stingpunkt i midten av klippekommandomarkøren. Startsømmen 
vises som 280.
De angitte stingnumrene er kun ment som veiledning. Det er viktigere å 
passe på at de riktige stingene blir skjult eller vises enn å følge nøyaktige stingnumre.
Du kan raskt finne fram til ønsket sømnummer ved å dra glidebryteren til et nærliggende sømnummer, 
og deretter klikke på pilene i sømnummerfeltene for å bla gjennom numrene ett og ett. 

15 Klikk på kategorien Modify (endre).
16 Klikk på Insert Color Command (sett inn fargekommando) . Klippekommando-markørene blir mye 

større, og musepekeren endres til pekeren for å sette inn fargekommando .
17 Klikk på den blekrosa linjen som viser sømmen til høyre for 

klippekommandoen i enden av det skjulte kronbladet. 
Fargevalgboksen vises.

18 Velg Show All Thread Ranges (vis alle trådtyper), og angi deretter 
trådtypen Robison-Anton Rayon Swirl 35.

19 Velg trådnummer 017 (Soap Stone), og klikk deretter på OK for å lukke 
fargevalgboksen. Trådfargen i de synlige kronbladene endres.
Klippekommandoen erstattes, siden det ikke er nødvendig å ha en 
klippekommando og en fargeendring ved siden av hverandre.

20 Flytt den venstre glidebryteren for tegneområdet slik at den første 
sømmen som vises er 537. Da skjules det neste kronbladet, slik at bare 
klippekommandoen og stingpunktet er igjen i enden.

21 Kontroller at ikonet for å sette inn fargekommando  fremdeles er valgt, og klikk på sømmen under 
klippekommandoen i enden av det skjulte kronbladet.

22 I fargevalgboksen velger du trådnummer 79020 (Baby Pink) fra Robison-Anton Rayon Twist 35 og 
klikker på OK. Trådfargen i de synlige kronbladene endres.

23 Flytt den venstre glidebryteren for tegneområdet slik at den første sømmen som vises er 794.
24 Kontroller at ikonet for å sette inn fargekommando  fremdeles er valgt, og klikk på sømmen under 

klippekommandoen i enden av det skjulte kronbladet.
25 I fargevalgboksen velger du trådnummer 017 (Soap Stone) fra Robison-Anton Rayon Swirl 35 og 

klikker på OK.
26 Se på motivpanelet.

Merk at de nye fargeblokkene vises i fargearket og kontrollfeltet etterhvert som de legges til, og veksler 
mellom Swirl- og Twist-fargene.

27 Flytt den venstre glidebryteren for tegneområdet slik at den første sømmen som vises er 1062.
28 Kontroller at ikonet for å sette inn fargekommando  fremdeles er valgt, og klikk på sømmen til 

venstre for klippekommandoen i enden av det skjulte kronbladet.
29 I fargevalgboksen velger du trådnummer 79020 (Baby Pink) fra Robison-

Anton Rayon Twist 35 og klikker på OK.
30 Flytt den venstre glidebryteren for tegneområdet slik at den første sømmen 

som vises er 1330.
31 Kontroller at ikonet for å sette inn fargekommando  fremdeles er valgt, og 

klikk på sømmen over klippekommandoen i enden av det skjulte kronbladet.
32 I fargevalgboksen velger du trådnummer 017 (Soap Stone) fra Robison-Anton 

Rayon Swirl 35 og klikker på OK.
33 Høyreklikk for å velge bort Insert Color Command (sett inn fargekommando).
34 Klikk Draw All Stitches (tegn alle sømmer)  i kontrollfeltet.
35 Klikk på 3D View (3D-visning)  i kategorien View (vis), og klikk deretter på Zoom to Fit (zoom for å 

tilpasse) .
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Sett inn stoppkommando
Bruk Insert Stop Command (sett inn stoppkommando)  for å legge til en kommando 
som angir at brodermaskinen skal stoppe ved punktet du klikker på, og vise en melding. 
En stoppkommando  vises som en rød sirkel med bokstaven S inni.

Sette inn en stoppkommando
1 Åpne et broderi og klikk på endre-kategorien.
2 Når du klikker på sett inn stoppkommando-ikonet , endres musepekeren til pekeren for å sette inn 

et stopp . 
3 Klikk på en søm. Stopp-dialogboksen åpnes.
4 Bruk rullegardinmenyen for hurtigtekst til å sette inn et sytips eller skrive inn en melding. 
5 Klikk på OK for å sette inn stoppkommandoen.

En stor stoppkommando-markør  viser stedet der kommandoen ble satt inn.
Stoppkommando-markøren blir mindre når du velger vekk alternativet for å sette inn stoppkommando.
Klikk på Edit Stop Command (rediger stoppkommando)  
for å legge til eller endre meldingen eller sytipset for en 
eksisterende stoppkommando. 
Legg til et sytips for en stoppkommando i dialogboksen 
for stoppkommandoer. Velg en hurtigtekst-kommentar 
på rullegardinmenyen, eller skriv inn tekst i 
kommentartekstfeltet. Klikk på OK for å lagre teksten. 
Du kan skrive inn opptil 200 tegn.

Sett inn klippekommando
Trykk på Insert Trim Command (sett inn klippekommando)  for å legge til en 
kommando som angir at tråden skal kuttes (gjelder kun for enkelte brodermaskiner). 
En klippekommando  vises med en grønn sirkel som inneholder bokstaven T. Den blir 
mindre når Insert Trim Command (sett inn klippekommando) er valgt bort.
Når du legger til klippekommandoer i et broderi, bruker du først Automatically Add Trim Commands (legg 

til klippekommandoer automatisk) , og deretter legger du eventuelt til flere klippekommandoer ved 
hjelp av Insert Trim Command (sett inn klippekommando). Hvis du vil legge til klippekommandoer 
automatisk i et broderi uten klippekommandoer, med det samme du åpner det, velger du Add trims 
automatically when opening a file (legg til klippekommandoer automatisk ved åpning av fil) i delen 
General (generelt) under Preferences (innstillinger). 
Når du klikker på sett inn klippekommando-ikonet, endres musepekeren til pekeren for å 
sette inn en klippekommando . Deretter klikker du på en søm. Når du setter inn en 
klippekommando, forsvinner sømmen.

Slett kommandoer
Bruk Delete Commands (slett kommandoer)  til å slette en uønsket fargeendring eller 
stopp- eller klippekommando. Velg slett kommandoer-ikonet , og klikk på en 
kommandomarkør for å slette den.

Vise kommandoer
Bruk kommandoer-ikonet  til å vise eller skjule kommandomarkørene for 
fargeendring , stopp , applikasjon  og klipp . 
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Redigere og legge til sømmer
Det kan være nyttig å velge 2D View with Stitch Points (2D-visning 
med stingpunkter)  og zoome nok inn til at du ser hvert enkelt 
stingpunkt. Du kan velge en søm ved å klikke på Single Stitch 
(enkeltsøm) , (Home-kategorien), og deretter klikke på et 
stingpunkt. Det settes inn en boks rundt punktet for å vise at det er valgt. Klikk og dra i 
boksen for å flytte stingpunktet. Trykk om ønskelig på sletteikonet  for å slette 
stingpunktet.

Sett inn sømmer
Bruk Insert Stitches (sett inn sømmer)  (kategorien Modify (endre)) til å legge til nye 
sømmer i et broderi. Når du klikker på sett inn sømmer-ikonet, endres musepekeren til 
pekeren for å sette inn sømmer . Sømmene settes inn med den trådfargen som brukes 
der du setter inn sømmene. Klikk på sletteikonet for å slette punktet du satte inn sist. Hvis 
du har behov for å bruke en annen farge til sømmene, setter du inn fargeendringer før og 
etter du har lagt til de nye sømmene. Høyreklikk to ganger for å velge det bort.
Du kan ikke starte fra et stingpunkt hvor det er en kommando (fargeendring, stoppkommando eller 
klippekommando).
Klikk på Insert Stitches (sett inn sømmer) for å legge til mer underlag i et broderi, for å 
legge til en ny del i et broderi eller for å endre et broderi til et applikasjonsbroderi.

Sette inn festesting
Sett inn festesting automatisk, for å feste stingene på det punktet du klikker på. Festesting 
brukes vanligvis i begynnelsen og slutten av områder med satengsøm eller fyll. 
Du kan legge til festesting i et broderi der de ulike delene er løse etter brodering.
Klikk på Insert Tie On (festesting i starten)  for å legge til festesting i begynnelsen av 
sømmen som skal festes. Festestingene settes inn i broderiet før det første stingpunktet i 
den valgte sømmen.
Klikk på Insert Tie Off (festesting i enden)  for å legge til festesting i slutten av sømmen 
som skal festes. Festestingene settes inn i broderiet etter den valgte sømmen.
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Arbeide med sømmer og blokker
Blokken på utklippstavlen er den gjeldende blokken som kan 
limes inn i broderiene dine. Den viser den siste blokken med 
sømmer eller broderier som er klippet ut eller kopiert fra 
PREMIER+™ 2 Modify eller en annen PREMIER+™ 2 Embroidery 
System-modul.
Klikk på utklippstavlen for å fjerne blokken som ligger der.
Trykk på Cut (klipp ut)  for å fjerne hele broderiet eller den valgte blokken med sømmer 
fra broderiet, og legge den på utklippstavlen.
Trykk på Copy (kopier)  for å lage en kopi av hele broderiet eller den valgte blokken med 
sømmer. Kopien legges på utklippstavlen. Klikk på Edit, Copy All (rediger, kopier alle)  for 
å lage en kopi av alle synlige sømmer i alle motiver. 
Trykk på Paste (lim inn)  for å lime blokken på utklippstavlen inn i broderiet ved å knytte 
den til den siste synlige sømmen. Utklippsblokken viser sømmene som skal limes inn.
Den kopierte blokken settes inn i samme posisjon i rammen som den opprinnelige blokken.
Trykk på Paste into New Window (lim inn i nytt vindu) på menyen Paste (lim inn) for å lime 
broderiet på utklippstavlen inn i et nytt vindu. Trykk på Paste as Design (lim inn som 
motiv) på menyen Paste (lim inn) for å lime broderiet på utklippstavlen inn i gjeldende 
vindu som et delmotiv i det flerdelte motivet.
Trykk på Duplicate (dupliser)  for å lage en kopi av hele broderiet eller den valgte 
blokken, som limes inn automatisk i arbeidsområdet nedenfor og til høyre for originalen, 
og etter den valgte blokken i sømsekvensen. 
Trykk på Delete (slett)  for å slette alle synlige sømmer eller en blokk med sømmer etter 
at den er valgt ved hjelp av en av metodene for valg av blokk. Når du har valgt en enkelt 
søm, fjernes stingpunktet når du klikker på sletteikonet .
Klikk på angre-ikonet  for å reversere siste handling. Klikk på gjenta-ikonet  for å 
reversere den siste handlingen du angret. Dersom du ikke er fornøyd med resultatet, 
klikker du på angre-ikonet .
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5Border og applikasjoner

Lage border og applikasjonsområder

Bruk kategorien Border til å lage et nytt broderi ved å legge til en sateng-, forsting, trippel- 
eller motivbord, om ønskelig med plasseringssømmer og stoff til applikasjoner. Bruk en 
forhåndsinnstilt form til borden, tegn din egen form på frihånd eller lag en bord 
automatisk rundt et broderi eller rundt utvalgte sømmer. Det finnes tre typer border:

 Lage en utvendig bord 
Fjern sømmene utenfor den tegnede formen, og legg til en bord rundt sømmen

 Lage en innvendig bord 
Fjern sømmene inni den tegnede formen, og legg til en bord inni sømmen

 Lage en overlappende bord 
Legg til borden oppå eller sammen med det eksisterende broderiet.

Velg om ønskelig Add Appliqué (legg til applikasjon)  for å bruke applikasjoner i 
borden. Tegn deretter formen du ønsker å bruke i borden/applikasjonen. Du kan enten velge 
en ferdig form med funksjonen Draw Border Shape (tegn form til bord)  eller tegne din 
egen bord-linje  ved hjelp av Freehand Tablet Border (frihåndsbord, blokk)  eller 
Freehand Point Border (frihåndsbord, punkter) . Flytt, tilpass, roter og speilvend bord-
linjen etter ønske. Bruk ønsket funksjon under Create Border (lag bord) for å lage formen 
på borden.
Borden legges alltid til i slutten av broderiet. Dersom du skal sette inn applikasjoner, blir 
plasseringssømmene for applikasjonsstoffet lagt til i begynnelsen av broderiet.
Alle sømmer, inkludert sømmer du har skjult, benyttes når du lager det nye broderiet. Dersom du ønsker å 
bruke bare de synlige sømmene, bruker du Select All Visible (velg alle synlige)  for å velge alle synlige 

sømmer. Kopier  sømmene og lim dem inn i det nye vinduet. Deretter tegner du en bord-linje og bruker 
ønskede alternativer for border og applikasjoner. 

Bord-linje
Klikk på Freehand Tablet Border Line (bord-linje med frihåndsblokk)  for å tegne en 
linje og lage en bord, med applikasjoner om du ønsker det. Trekk opp en linje, og slipp 
deretter museknappen for å gjøre ferdig linjen. Linjen lukkes den automatisk for å danne 
en form. Flytt på punktene for å justere formen. Klikk på sletteikonet for å fjerne punktet 
du satte inn sist. Deretter velger du en type bord.

Trekk opp en linje på frihånd
Tegn en forhåndsinnstilt form

Velg formen du skal tegne Velg sømtype for borden

Legg til applikasjoner på borden
Velg et applikasjonsstoff

Velg innstillingene for bord-linjen

Velg appliksjonsinnstillinger

Lag en innvendig, utvendig 
eller overlappende bord

Lag en bord automatisk
Angi den automatiske 

Kategorien Border

ytterkanten for borde
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Bruk Freehand Point Border Line (bord-linje med frihåndspunkt)  
til å lage en bord av en hvilken som helst form ved å sette inn 
punkter. Når du klikker på Freehand Point Border Line (bord-linje 
med frihåndspunkt), endres musepekeren til pekeren for å legge 
til punkt . Klikk på en rekke punkter for å lage en uregelmessig 
kontur av buede og rette linjer rundt det ønskede området. Trykk 
på Ctrl-tasten og klikk for å sette inn et firkantet (rett linje) punkt. 
Klikk på sletteikonet for å fjerne punktet du satte inn sist. Velg 
typen bord når borden er ferdig.

Bord-linje
Bruk Border Shape (bord-linje)  til å tegne en kontur med bord-
linjen du har valgt i galleriet over ferdige former. Klikk på 
rullegardinpilen til høyre for galleriet over bordformer, og bla for å 
velge den ønskede formen i listen. Klikk på Draw Border Shape 
(tegn form til bord) , og klikk å dra over broderiet for å tegne et 
rektangel som angir størrelsen på formen. Hold nede Ctrl-tasten 
for å tegne proporsjonalt.
Når du slipper musetasten, vises formen som en rød linje, som har 
håndtak du kan bruke til å endre størrelse, speilvende og rotere 
formen.
For å oppnå best mulig resultater når du tegner former med skarpe spisser, 
anbefales det å holde nede Ctrl-tasten slik at formen er helt proporsjonal.

Broderte border
Bruk Border Embroidery (broderte border)  til å lage en bord 
automatisk rundt det valgte broderiet eller sømmene, ved å bruke en innvendig, utvendig 
eller overlappende bord, om ønskelig med applikasjoner. Bruk Margin-funksjonen (marg) 
til å angi avstanden mellom de valgte sømmene og borden.

Tegne en bord rundt et broderi automatisk
1 Velg bord-kategorien i menyfeltet.
2 Last inn et brodermønster.
3 Under Stitch Type (sømtype) velger du ønsket linjetype for borden. 

Velg innstillingene for den under Options (alternativer) .
4 Du kan om ønskelig velge Add Appliqué (legg til applikasjon)  for å 

bruke applikasjoner på borden. Velg et applikasjonsstoff  og klikk på 
Options (alternativer)  for å angi applikasjonstypen.

5 Velg den delen av motivet som du vil sy en bord rundt.
Hvis du ikke velger noe, plasseres borden rundt hele broderiet.

6 Angi ønsket avstand fra sømmene i broderiet, under Margin (marg)
7 Klikk på Border Embroidery (broderte border) . Bordens plassering vises 

med en rød og cyan-farget, stiplet linje.
8 Juster om ønskelig innstillingen for margen. Forhåndsvisningslinjen flyttes.

Hvis det er hull i broderiet, eller applikasjonsområder, plasseres det en bord også rundt 
disse, og hver bord har sin egen fargeblokk. Hvis du vil fjerne en av de innvendige 
bordene, kan du velge den tilhørende fargeblokken og slette sømmene i den.

9 Klikk for å velge en utvendig, innvendig eller overlappende bord. Borden 
plasseres rundt broderiet.
Høyreklikk for å velge bort broderte border uten å sette inn en bord.
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Sømtype for border
Velg en sømtype for border, og bruk alternativer-ikonet  til å velge de tilhørende 
innstillingene i dialogboksen. Velg blant: Satengsøm , motivsøm , forsting  og 
trippelsøm .

Lag bord
Bruk Create Border-alternativene (lag bord) til å lage et nytt broderi med en bord i den 
formen du har tegnet og satt inn. Her finner du tre funksjoner:

Legge til en satengbord rundt Sweet Rose-broderiet
1 Hvis du ønsker det, kan du endre bakgrunnsfargen til rosa. 
2 Klikk Fil, Ny  for å åpne et nytt vindu.
3 Klikk på sett inn-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
4 I mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch laster du 

inn broderiet ”Sweet Rose with Buttons”.
5 Klikk på kategorien Border.
6 Kontroller at Satin Line (satengsøm)  er valgt under sømtype, og 

klikk deretter på Options (alternativer) .
7 Angi bredden på satengsømmen til 3,5 mm, still stingtettheten på 

4, og pass på at Underlay (underlag) er valgt. Klikk på OK for å lukke 
dialogboksen for satengsøm.

8 Klikk på Border Shape (bord-form) .
9 I rullegardinlisten over former velger du Shape 1 (form 1) (et rektangel).
10 Klikk og dra for å tegne et rektangel som omgir broderiet, med et lite 

mellomrom under.
Mellomrommet sørger for at borden ikke dekker relieffbokstavene.

11 Klikk Lag en overlappende bord . Det plasseres en bord rundt 
broderiet.
Hvis du ønsker å lage en bord raskt, med mer avrundede hjørner, kan du 
også velge Border Embroidery (broderte border)  med en marg på 
2 mm.

12 I fargearket velger du fargen helt nederst (fargen på borden).
13 Klikk på trådfarge . Dialogboksen for fargevalg vises.
14 Kontroller at Robison-Anton Rayon 40 er valgt i listen over trådtyper.
15 Bla til trådnummer 2500 (New Berry) i listen og velg den, eller skriv 

inn 2500 i boksen Find Thread (finn tråd). Klikk på OK. Tråden er nå plommefarget.

Lage en utvendig bord Lage en innvendig bord Lage en overlappende 
bord

Lag en utvendig bord  fjerner 
sømmene utenfor den tegnede 
formen, og legger til en bord rundt 
sømmene.

Lag en innvendig bord  fjerner 
sømmene innenfor den tegnede 
formen, og legger til en bord inni 
sømmene.

Lag en overlappende bord  
legger til borden oppå 
broderiet.
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Legg 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.

Velg Add Appliqué (legg til applikasjon) , og lag ønsket form ved hjelp av Border 
Embroidery (broderte border)  , Draw Border Shape (tegn form til bord) , Freehand 
Tablet Border (frihåndsbord, blokk)  eller Freehand Point Border (frihåndsbord, punkter) . 
Flytt, tilpass, roter og speilvend formen etter ønske. Bruk funksjonen du ønsker for å lage 
borden: utvendig , innvendig  eller overlappende  når du skal lage broderiet. 
En ny fargeblokk i samme farge som borden plasseres i begynnelsen av broderiet som 
plasseringssømmer for applikasjonen. Plasseringssømmene for applikasjonen sys med 
den metoden, ytterkanten på applikasjonsstykket, samt lengden på forsting og 
dobbeltsting som er angitt i alternativene for applikasjoner. Det settes også inne en 
fargeendring i begynnelsen av bord-sømmen, i standard bord-farge. Borden bruker 
innstillingene for sømtype som er angitt i sømalternativene.

Tegne en innvendig hjerteapplikasjon
1 Klikk på rammeikonet . I Universal Hoop Group angir du rammestørrelsen 240 mm x 150 mm – 

Universal Large Hoop 2. Angi Rotated (rotert) under Orientation (retning). Klikk på OK.
2 Klikk på Fil, Ny  for å åpne et nytt vindu.
3 Klikk på sett inn-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
4 I mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch laster du broderiet ”Scalloped Heart”.
5 Klikk på kategorien View (vis). Pass på at 5 mm er angitt som avstand mellom linjene i rutenettet. 

Klikk på Grid Numbered Full (nummerer hele rutenettet) .
6 Klikk på kategorien Border.
7 Angi satengsøm  som sømtype.
8 Klikk på Options (alternativer) i området for sømtype. I dialogboksen for satengsøm kontrollerer du at 

3,5 mm er angitt som bredde for satengsømmen, og at stingtettheten er stilt på 4. Klikk på OK.
9 I delen Appliqué (applikasjoner) klikker du på Add Appliqué (legg til applikasjon) . Deretter 

klikker du på Options (alternativer) . I dialogboksen Appliqué Options (alternativer for 
applikasjoner) må du passe på at den første metoden (Standard Appliqué (standardapplikasjon)) er 
valgt under Appliqué Method (applikasjonsmetode). 

10 Kontroller at Running Stitch Length (lengden på forstingene) er angitt til 2,0 mm og at Double Stitch 
Length (lengden på dobbeltstingene) er angitt til 2,0 mm.

Utvendig applikasjon Innvendig applikasjon Overlappende applikasjon

Når du lager en utvendig 
bord  i en applikasjon, fjernes 
sømmene utenfor den tegnede 
formen. Deretter legges det til 
plasseringssømmer for 
applikasjonen i begynnelsen av 
broderiet og en bord rundt 
sømmene.

Når du lager en innvendig 
bord  i en applikasjon, fjernes 
sømmene inni den tegnede 
formen. Deretter legges det til 
plasseringssømmer for 
applikasjonen i begynnelsen av 
broderiet og en bord inni 
sømmene.

Når du lager en overlappende 
bord  i en applikasjon, 
beholdes alle sømmene i 
broderiet. Deretter legges det til 
plasseringssømmer for 
applikasjonen i begynnelsen av 
broderiet og en bord oppå 
broderiet.
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11 Klikk på OK for å lukke dialogboksen for applikasjonsalternativer.
12 ”Klikk på Select Fabric (velg stoff ) . Kontroller at Quick (hurtig) er valgt som 

applikasjonstype i dialogboksen  Appliqué Selection (applikasjonsvalg).
13 I hurtigfarge-feltet velger du oransje i rad 4, kolonne 6.
14 Kontroller at Woven (ikke-elastisk) er valgt under Texture (struktur), og klikk 

deretter på OK.
15 Klikk på rullegardinpilen ved siden av den valgte, forhåndsinnstilte formen 

og velg form nr. 31, den første hjerteformen, fra listen.
16 I fargearket i Design Panel (motivpanelet) klikker du i avmerkingsboksen for 

den første trådfargen for å skjule sømmene i blonden.
17 Klikk på Border Shape (bord-form) .
18 Hold nede Ctrl-tasten for å tegne en proporsjonal form, og tegn fra 

linje nr. 6 til venstre i rutenettet til linje nr. 6 til høyre i rutenettet, slik at 
boksen er 12 ruter bred.

19 Når du slipper museknappen, vises hjerteformen som en rød linje.
20 Klikk inni den lille hjerteformen og dra den til midten av rammen. 

Formen er midtstilt når spissene på speilvendingshåndtakene er 
plassert på midtlinjene i rutenettet.

21 Klikk på ikonet for å lage innvendig bord . Blondesømmene i den 
midtre delen av broderiet erstattes av et applikasjonsområde.

22 Klikk på hjem-kategorien.
23 I området Design Select (motivvalg) er det to delmotiver: et hjerte 

med en innvendig og en utvendig bord, og et blondehjerte uten 
border. Velg blondehjertet og klikk på sletteikonet .

24 De første og de siste fargene i broderiet skal passe til det røde i den 
utvendige borden. Velg den første fargen.
Dette er plasseringssømmene for applikasjonen.

25 Klikk på trådfarge-tasten  og bytt trådfarge til Sulky Rayon 40 
trådnummer 1246 (Orange Flame).

26 Velg den siste fargen (innvendig bord), og bytt trådfarge Sulky Rayon 
40 trådnummer 1246 (Orange Flame).

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. 
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Applikasjonsvalg

Vise og justere stoffstykker i applikasjonen

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

Bruk Express Appliqué (ekspressapplikasjon)  til å finne applikasjonsområder i eksisterende broderier 
automatisk.

Applikasjonskontur
Bruk funksjonene for applikasjonskontur  til å tegne eller plassere punkter for å angi 
linjen i en form og lage en applikasjonskontur.
Hold nede Ctrl-tasten for å plassere et hjørnepunkt når du lager eller redigerer en linje. Klikk på sletteikonet 
for å fjerne punktet du satte inn sist.
Bruk Freehand Tablet Appliqué Outline (applikasjonskontur med frihåndsblokk)  til å 
tegne linjen i en form og lage en applikasjonskontur. Velg fargekommandoen eller 
stoppkommandoen du vil sy applikasjonsstykket fra, og tegn deretter konturen. Når du 
holder musepekeren over en fargekommando, ser du sømmene som følger den. Slipp 
museknappen for å fullføre linjen. Høyreklikk for å åpne dialogboksen for 
applikasjonsvalg. Velg et stoff, og klikk OK for å plassere applikasjonsstykket.
Bruk Freehand Point Appliqué Outline (applikasjonskontur med frihåndspunkt)  til å 
plassere punkter for å angi linjen i en form og lage en applikasjonskontur. Velg 

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

Skriv ut et ark med 

Angi den ytterkanten for 

applikasjonsstoffet

borden i applikasjonen

Prøve ut et stoff for 

Slette et stoffstykke 

Sette inn og slette punkter i konturen rundt applikasjonen
Velge et applikasjonsområde eller flytte til et annet områdeAngi konturen rundt et applikasjonsområde

Klippe hull i applikasjonen

applikasjonen

Legge til stoff automatisk i en applikasjonApplikasjoner-kategorien

i applikasjonen
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fargekommandoen eller stoppkommandoen du vil sy applikasjonsstykket fra, og sett deretter 
inn punkter for å tegne konturen. Når du holder musepekeren over en fargekommando, ser du 
sømmene som følger den. Høyreklikk for å avslutte. Da åpnes dialogboksen for 
applikasjonsvalg. Velg et stoff, og klikk OK for å plassere applikasjonsstykket.

Legge til et applikasjonsstoff i et broderi av en blomsterbukett
1 Klikk på bytt ramme-ikonet . I Universal Hoop Group angir du rammestørrelsen 100 mm x 100 mm 

– Universal Square Hoop 1. Klikk på OK.
2 Klikk på Fil, Ny  for å åpne et nytt vindu.
3 Klikk på sett inn-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
4 I mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch laster du 

broderiet Appliqué Bouquet i vp3-format.
5 Klikk på vis-kategorien.
6 Kontroller at Commands (kommandoer)  er valgt.
7 I Design Panel (motivpanelet) er det tre grønne fargeblokker øverst 

på mønsterarket. Bruk pekeren til å utheve navnene; de sys alle med 
den samme tråden.
Applikasjonssømmene i dette broderiet er merket med 
fargekommandoer i stedet for stoppkommandoer.

8 Under kontrollfeltet klikker du på ikonet for å tegne neste 
fargeblokk . Forstingslinjen som danner en kontur rundt broderiet vises, med en 
fargekommandomarkør  øverst.
Når du holder pekeren over fargekommandoen, ser du sømmen som følger den, og dette er konturen rundt 
applikasjonsområdet.

9 Nederst i venstre hjørne av vinduet klikker du på pil opp ved siden av 
nummerfeltet til høyre. Øverst i broderiet vises det enda en 
fargekommandomarkør .
Dette er begynnelsen på sømlinjen som fester applikasjonsstoffet.

10 Klikk på kategorien Appliqué (applikasjoner).
11 I rullegardinmenyen Appliqué Outline (applikasjonskontur)  klikker du på 

Freehand Point Appliqué Outline (frihånds applikasjonskontur, punkter) .
12 Klikk på den andre fargekommandomarkøren  (den øverste).
13 Klikk for å plassere punkter rett utenfor konturen rundt applikasjonsområdet.

Hold inne Ctrl-tasten for å sette inne hjørnepunkt, og klikk på sletteikonet  i 
kategorien Home (hjem) dersom du må fjerne punktet du satte inn sist.
Den andre sømlinjen ligger rett utenfor den første linjen, så legg til et lite mellomrom slik at stoffet festes 
med denne sømlinjen.

14 Sett inn det siste punktet ved fargekommandoen der du begynte. Det gjør ikke noe om linjen er 
ujevn, du kan endre den etterpå.

15 Flytt punktene på linjen for å endre formen etter ønske.
16 Høyreklikk. Dialogboksen for applikasjonsvalg åpnes.
17 Kontroller at Quick (hurtig) er valgt under Appliqué Type (applikasjonstype).
18 Klikk pilen til høyre for hurtigfargene, og velg Fall (høst) på rullegardinmenyen.
19 Klikk fargen i rad 3, kolonne 1 (en blekgrønn farge).
20 Kontroller at Woven (ikke-elastisk) er valgt under Texture (struktur), og klikk deretter på OK. 

Applikasjonsstykket vises i arbeidsområdet, og de andre applikasjonsalternativene er tilgjengelige i 
menyfeltet.

21 Under kontrollfeltet klikker du på ikonet for å tegne alle sømmer .
22 Klikk og dra i eventuelle punkter på applikasjonslinjen som ligger utenfor kanten av broderiet, slik at 

ikke noen deler av stoffet overlapper hverandre.

Bruk Insert Points (sett inn punkter)  til å legge til punkter på denne linjen, og Delete Points (slett 
punkter)  til å fjerne eventuelle uønskede punkter.
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23 Klikk utenfor broderiet. Konturen til applikasjonsstykket er ikke lenger synlig.
Select Piece (velg stykke)  er tilgjengelig. Dette angir at broderiet inneholder 
et applikasjonsstykke.

24 Klikk på Next Piece (neste stykke) . Applikasjonsstykket velges på nytt.
25 Klikk på Select Fabric (velg stoff ) . Dialogboksen for applikasjonsvalg 

åpnes på nytt, med en forhåndsvisning av det valgte stoffet.
Bruk dialogboksen for applikasjonsvalg til å bytte ut stoffet i en eksisterende 
applikasjon.

26 Klikk på Cancel (avbryt) for å lukke dialogboksen.
27 Klikk på Design Player , og klikk deretter på Start  for å gå gjennom 

motivet fra begynnelsen av. Applikasjonen plasseres etter den første linjen med forsting, og før den 
andre linjen.
Du kan også vise strukturen i broderiet ved hjelp av glidebryterne i kontrollfeltet.

28 Klikk på lagre som-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang. Lagre broderiet i My Designs-mappen 
som Applikasjonsbukett med stoff.vp4. I .vp4-formatet lagres informasjonen om applikasjonen.

29 Lukk PREMIER+™ 2 Modify og åpne det deretter på nytt.
30 Åpne filen du nettopp lagret. Nå kan du se applikasjonsstykket du har laget.

Applikasjonshull
Bruk funksjonene for applikasjonshull  til å tegne eller plassere punkter for å angi linjen 
i en form og lage et hull i det valgte applikasjonsområdet. Velg ønsket applikasjonsstykke 
slik at punktene vises, og tegn deretter hullet. 
Hold nede Ctrl-tasten for å sette inn et hjørnepunkt. Klikk på sletteikonet for å fjerne punktet du satte inn sist.
Bruk Freehand Tablet Appliqué Hole (frihånds applikasjonshull, blokk)  til å tegne en linje 
i en hvilken som helst form og lage et hull i det valgte applikasjonsområdet. Velg ønsket 
applikasjonsstykke slik at punktene vises, og tegn deretter en linje for å forme hullet. Slipp 
museknappen for å fullføre linjen. Når du høyreklikker, fjernes alt applikasjonsstoff fra hullet.
Bruk funksjonen for applikasjonshull med frihåndsvalg av punkt  til å sette inn punkter 
som skal angi en linje i en form og lage et hull i det valgte applikasjonsområdet. Velg 
ønsket applikasjonsstykke slik at punktene vises, og sett deretter inn punktene for å tegne 
hullet. Når du høyreklikker, fjernes alt applikasjonsstoff fra hullet.

Tegne et hull i et applikasjonsområde
1 Klikk på kategorien Border, og klikk på Add Appliqué (legg til applikasjon).
2 Velg ønsket stoff.
3 Bruk Border Shape (bord-form)  og tegn en utvendig bord .
4 Klikk på kategorien Appliqué (applikasjoner).
5 Velg Freehand Tablet Appliqué Hole (applikasjonshull, frihåndsblokk)  

under Appliqué Hole (applikasjonshull) .
Dersom applikasjonshull-funksjonen ikke er tilgjengelig, klikker du på Next Piece 
(neste stykke)  for å velge applikasjonsstykket, og deretter klikker du på 
Appliqué Hole (applikasjonshull).

6 Tegn en sirkel midt på applikasjonsområdet.
7 Høyreklikk for å lage hullet.

Ekspressapplikasjon
Bruk Express Appliqué (ekspressapplikasjon)  til å finne applikasjonssømmer automatisk i 
de synlige sømmene for enkelte eksisterende broderier, og bruke dem på et applikasjonsstoff.
Du kan finne flere applikasjonsområder i det samme delmotivet. Bruk valgfunksjonene og kontrollfeltet til 
å skjule områder hvor du ikke vil legge til applikasjoner.
I applikasjonsvinduet velger du et applikasjonsbroderi uten stoff. Klikk på Express 
Appliqué (ekspressapplikasjon) , og legg deretter til et stoff i dialogboksen for 
applikasjonsvalg. Juster overlapping etter behov.
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Legge til applikasjoner i et solbroderi
1 Klikk på bytt ramme-ikonet . I Universal Hoop Group angir du rammestørrelsen 200mm x 200mm 

– Universal Square Hoop 3. 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 Bla til mappen Documents\Premier+2\Samples\ 

Premier+Emb\Stitch og last inn broderiet ”Sunshine 
Applique Large with Lettering”.
Klikk på Yes (ja) når du får beskjed om at motivet settes inn som 
søm. Det er bokstavene i motivet som settes inn som søm.

5 I kategorien Home (hjem) klikker du for å velge det første 
delmotivet i området Design Select (motivvalg) 
(broderiet med en sol).
Dette den delen av motivet med et applikasjonsområde.

6 Klikk på kategorien Appliqué (applikasjoner).
7 Klikk på Express Appliqué (ekspressapplikasjon) . 

Dialogboksen Appliqué Selection (applikasjonsvalg) åpnes, slik at du kan velge et stoff til 
applikasjonen.
Alternativet Express Appliqué (ekspressapplikasjon) finner plasseringssømmene for applikasjonen og 
setter inn applikasjonsstoffet i dette området.

8 Klikk på Fabric (stoff ) i Appliqué Type (applikasjonstype).
9 Klikk på Load Previously Saved Fabric (last inn lagret stoff)  

for å laste inn et stoff i bildevisningsprogrammet.
10 Bla til mappen General\Lattice.
11 Klikk på stoffet Lattice 1–18, og klikk deretter på OK. 

Bildevisningsprogrammet lukkes, og stoffet vises i 
dialogboksen for applikasjonsvalg.
Juster ytterkanten langs applikasjonsstykket etter behov.

12 Klikk på OK for å lukke dialogboksen for applikasjonsvalg. 
Stoffet vises under solens fjes, som om du hadde sydd den 
fast som en applikasjon.

13 Klikk på Life View-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
14 Skyv glidebryteren i zoom-feltet mot høyre, slik at du kan se 

broderiet tydelig.
Merk at trådene i solens fjes og bokstaver er hvite.

15 Klikk på Solar Reactive (endre i solen) . De hvite trådene blir gule 
og oransje.

16 På verktøylinjen for hurtigtilgang klikker du på Save As (lagre som)  
og lagrer broderiet med applikasjonen og bakgrunnen som ”Stor 
solskinnsapplikasjon med tekst og applikasjoner”.
Solen og bokstavene lagres hver for seg i dette flerdelte broderiet. Dette 
gjør det enklere å justere broderiet ytterligere.

Velg funksjoner for applikasjonsstykker
Bruk Select Piece (velg stykke)  for å velge et applikasjonsstykke som du vil endre form 
og forhåndsvisning eller justere stoffet for. Klikk på Select Piece (velg stykke) , og klikk 
deretter på det ønskede applikasjonsstykket.
Bruk Next Piece (neste stykke)  til å velge det neste applikasjonsstykket i 
broderrekkefølgen. Bruk Previous Piece (forrige stykke)  til å velge det forrige 
applikasjonsstykket i broderrekkefølgen.
Med neste stykke- og forrige stykke-ikonene kan du velge et applikasjonsstykke selv om dette ikke er merket.
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Sett inn og slett punkter
Bruk Insert Points (sett inn punkter)  for å legge til nye punkter i det valgte 
applikasjonsstykket. Velg det ønskede applikasjonsstykket, og klikk deretter på Insert 
Points (sett inn punkter) . Pekeren endres til pluss-pekeren . Klikk for å legge til et 
punkt på konturen rundt det valgte området. Høyreklikk for å fullføre.
Bruk Delete Points (slett punkter)  til å slette punkter fra det valgte applikasjonsstykket. 
Velg det ønskede applikasjonsstykket, og klikk deretter på Delete Points (slett punkter) . 
Pekeren endres til minus-pekeren . Klikk for å fjerne et punkt fra konturen rundt det 
valgte området. Høyreklikk for å fullføre.

Slett stykke
Bruk Delete Piece (slett stykke)  til å slette det valgte applikasjonsstykket og konturen 
rundt det. Velg det ønskede applikasjonsstykket, og klikk deretter på Delete Piece (slett 
stykke) . Applikasjonsstykket fjernes.

Eksporter applikasjon
Velg Export Appliqué Pieces (eksporter applikasjonsstykker)  på fil-menyen for å lagre 
eller skrive ut applikasjonskonturer som er klare til å klippes ut. Det finnes fem 
eksportmetoder: lagre som SVG-, DXF- eller FCM-filer til bruk på stoffskjærere, lagre som 
VP4- eller VP3-sømfiler til bruk med INSPIRA™ hullsømnåler, skriv ut som en konturmal du 
kan klippe rundt, skriv ut direkte på utskrivbart stoff eller et ark som kan strykes på stoffet, 
eller lagre som SVG-filer med stoffbildet lagt inn som fyll i hver form.

Border og applikasjonsteknikker
Bord- og applikasjonsfunksjonene kan brukes kreativt på mange måter.

Dekorative former
Bruk overlappingsfunksjonen til å legge til bord- 
eller applikasjonsformer som dekor i et broderi.  
Med denne funksjonen kan du legge til former i 
alle retninger i broderiet. 
Du kan legge til flere små bord- eller 
applikasjonsformer på sidene, som for eksempel 
de små hjertene i bildet. Du kan også legge til 
overlappende sømmer i broderiet, som omgir 
elementer i motivet.

Applikasjonsstykke med brodert bord
Først lager du en utvendig bord rundt broderiet. Deretter lager du enten en innvendig 
bord eller en overlappende bord med applikasjoner. Dersom du hadde brukt en 
overlappende bord med applikasjoner i eksempelet ovenfor, ville det krusete 
blondebroderiet også ha blitt sydd over midten av applikasjonsstoffet, og gitt en annen 
effekt. Når du bruker andre bord-linjer, vil det også ha en effekt å plassere 
applikasjonsformen mot et hjørne eller en kant i den utvendige borden.
Lag så mange applikasjoner du ønsker. Når du syr, plasseres applikasjonsstykkene i 
motsatt rekkefølge i forhold til hvordan du laget applikasjonsområdene.



PREMIER+™ 2 Modify   Border og applikasjoner              33

Tegn bord-linjer som motiv
Begynn på et nytt broderi. Tegn den første bord-linjen slik du vil 
ha den, og lag deretter en utvendig bord. Det lages et nytt broderi 
som bare består av denne borden. Legg til flere bord-linjer etter 
ønske, fortrinnsvis med funksjonen for overlappende bord. Bruk 
valgfunksjonene med kopier- og lim inn-ikonene til å lage 
identiske kopier av den samme formen. Bruk alternativene for 
utvendig og innvendig bord hvis du ønsker å kutte igjennom 
bord-linjer du har laget tidligere.

Dobbel bord
Lag den samme bord-linjen to ganger, den ene rundt den andre, for 
lage en dobbel bord. Dette egner seg godt som en alternativ type 
ramme, og fungerer best med enkle bord-linjer. Lag den innerste 
borden først. Denne effekten tar seg best ut dersom bredden på 
borden og mellomrommet mellom de doble bordene er omtrent likt.

Mønstre på en tykk bord
Dette passer perfekt når du skal legge til tekst og enkle 
mønstre, som også rammer inn et broderi. Bruk en bred 
utvendig bord. Deretter bruker du tekstmønsteret (her brukes 
Segoe Script) som du finner i kategorien Emboss (relieff ), til å 
lage teksten på borden. Dekorer borden ytterligere med andre 
mønstre og linjerelieff med frihåndsblokk/-punkt.
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6Morphing og hullsøm

Punkt-morphing
Punkt-morphing-effektene i kategorien Modify (endre) forandrer plasseringen av sting 
rundt punktet du klikker på. Du behøver ikke klikke direkte på stingene for å endre dem. 
Effekten er sterkest ved punktet du klikker på, og blir svakere jo lengre bort fra dette punktet du kommer. 
Bare synlige sting endres.

 Bruk Magnet  til å dra stingene inn mot punktet du klikker på.
 Bruk Polarize (polariser)  til å skyve stingene bort fra punktet du klikker på. Dette 

reverserer ikke effektene av en tidligere anvendt magnet-funksjon.
 Bruk Twirl (virvle)  til å flytte sømmer rundt punktet du klikker på, som en virvlende 

spiral. Når du bruker dette alternativet, flyttes stingene med klokken rundt klikkpunktet. 
Du kan også holde nede Shift-tasten og klikke for å tvinne mot klokken.

 Trykk på Wave (bølge)  for å bevege sømmene i et bølgemønster rundt punktet du 
klikker på. Bølgeeffekten er vanligvis tydeligst på rette linjer med stingpunkter.

Global morphing
Bruk Global Morphing  til å flytte alle synlige sømmer og endre formen og størrelsen på 
broderiet. Velg en hvilken som helst av følgende globale effekter:

Klyp
Klyp sømmene 
sammen i midten, 
mens du drar de ytre 
sømmene bort fra 
hverandre.

Krus
Lag et bølgemønster 
som stråler ut fra 
midten, som når du 
slipper en stein i 
en dam.

Skyv vannrett
La sømmene skråne 
vannrett mot venstre 
eller høyre.

Skyv loddrett
La sømmene skråne 
loddrett oppover eller 
nedover.

Sfære
Strekk sømmene rundt 
en imaginær sfære.

Virvle
Tvinn sømmene 
rundt sentrum, og lag 
en virvlende effekt 
som i en malstrøm

Vannrett bølge
Flytt sømmene slik at 
de danner et vannrett 
bølgemønster

Loddrett bølge
Flytt sømmene slik at 
de danner et loddrett 
bølgemønster
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Avhengig av hvilken Morphing-effekt du har valgt kan du skyve en eller to glidebrytere 
eller skrive inn et nummer, for å justere intensiteten eller høyden og frekvensen for 
effekten. I feltene Before (før) og After (etter) kan du se de opprinnelige sømmene og en 
forhåndsvisning av effekten.

Alle de synlige sømmene morfes av den valgte effekten. Du kan ikke bruke Global 
Morphing når du har valgt en blokk med sømmer.
Global Morphing-effekter blir vanligvis penere når du bruker dem på broderier som er hovedsakelig eller 
helt symmetriske.
Den sist brukte effekten og de siste innstillingene for hver effekt lagres for den gjeldende 
PREMIER+™ 2 Modify-økten.

Sette inn hullsømmer
Bruk hullsømfunksjonene  i kategorien Modify (endre) til å tegne inn en søm for 
hullsømnål i motivet, som egner seg godt for INSPIRA™ hullsømnålsett. Det finnes to 
alternativer for hullsøm:

 Hullsømlinje med frihåndsblokk 
 Hullsømlinje med frihåndspunkter 

Bruk hullsømlinjer til broderier med omvendte applikasjoner og frittstående blonder, eller 
ganske enkelt til å skjære ut en form eller et motiv.

Om hullsømlinjer
Stingpunktene for hullsømlinjer plasseres svært nært 
hverandre (0,3 mm). 
Når du bruker to hullsømnåler, blir de to linjene 
representert med fargene rødt og gult. Når du bruker 
fire nåler, har de fire linjene fargene rød, gul, grønn 
og blå. Mellomrommene i disse linjene viser hvor de 
faste punktene er.

Velg en morphing-effekt

Zoome inn eller ut

Juster innstillingene 
for effekten

Vis endringene
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Hullsømlinjene er omgitt av de litt større punktene for stabiliseringslinjen. (Ettersom 
punktene for hullsømlinjene plasseres oppå hverandre, ser du ikke hver enkelt linje.)
Bruk flytte- og slå sammen-funksjonene for fargeblokker når du endrer rekkefølgen på motiver som har 
flere områder med hullsøm- og stabiliseringslinjer, ettersom ColorSort enkelte ganger kan slå sammen 
stabiliseringslinjer i slike tilfeller.

Hullsømlinje med frihåndsblokk
Trykk på Freehand Tablet Cutwork Line (hullsømlinje med frihåndsblokk)  for å tegne 
en søm som skal skjæres ut med hullsømnåler. Lag to eller fire sømlinjer automatisk, med 
faste punkter og stabiliseringslinjer i henhold til de valgte hullsøminnstillingene.
Trekk opp en linje, og slipp deretter museknappen for å gjøre ferdig linjen. Linjen lukkes 
den automatisk for å danne en form. Flytt på punktene for å justere linjen. Klikk på 
sletteikonet for å fjerne punktet du satte inn sist. Høyreklikk for å sette inn linjen i 
arbeidsområdet.

Hullsømlinje med frihåndspunkter
Trykk på Freehand Point Cutwork Line (hullsømlinje med frihåndspunkter)  for å sette 
inn punkter for en linje som skal skjæres ut med hullsømnåler. Lag to eller fire sømlinjer 
automatisk, med faste punkter og stabiliseringslinjer i henhold til de valgte 
hullsømalternativene.
Klikk for å sette inn punkter for linjen, og juster dem deretter etter ønske eller sett inn flere 
punkter. Klikk på sletteikonet for å fjerne punktet du satte inn sist. Høyreklikk for å sette 
inn linjen i arbeidsområdet.

Hullsømalternativer
Med hullsømnål-funksjonene kan du tegne en 
kuttelinje i et motiv, som er optimal for INSPIRA™ 
hullsømnåler. Bruk to eller fire hullsømnåler, legg inn 
faster punkter for å gjøre stoffet mer stabilt, og legg 
til en stabiliseringslinje.

Metode
Velg mellom 2 hullsømnåler og 4 hullsømnåler. 
2 nåler er valgt som standard.
Når du bruker 2 nåler, blir den ene brukt til å sy rundt formen i 
én retning, og den andre nålen syr rundt formen i den andre retningen. Når du bruker 4 nåler, blir 
kuttemetoden mer nøyaktig.

Inkluder faste punkter
Velg Include Secure Points (inkluder faste punkter) for å lage mellomrom på hullsømlinjen.
Da henger stoffet som klippes ut, fremdeles fast, slik at syprosjektet forblir stabilt mens du lager 
hullsømlinjene. Det er fort gjort å klippe dette bort med saks når du er ferdig.
Angi en avstand mellom faste punkter på fra 10 mm til 100 mm i trinn på 1 mm. 
Startinnstillingen er på 30 mm.
Sett inn en stabiliserende sømlinje før og/eller etter hullsømlinjen. Dette kan være nyttig 
når du syr omvendte applikasjoner eller frittstående blonder, men er ikke nødvendig hvis 
du bare skal skjære ut en form.
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7Endre et broderi

Velge, flytte og slå sammen motiver
I Design Select-området (motivvalg) i kategorien Home (hjem) kan du vise de ulike delene 
eller delmotivene i et flerdelt motiv. Den valgte delen vises i arbeidsområdet. Du kan 
endre rekkefølge for delmotivene og velge å slå sammen motiver. 

Automatisk skyggemodus brukes til å vise plasseringen av andre deler av motivet i arbeidsområdet.
Klikk på pilen nederst til høyre i motivvalg-området for å vise alle delmotivene.
Velg å slå sammen motiver hvis du er sikker på at du ikke vil flytte delmotivene hver for 
seg, og hvis bare noen få eller ingen av sømmene overlapper hverandre.
Delmotiver i dekorasjoner kan ikke slås sammen med andre. Sømjustering-delmotiver kan ikke flyttes fra 
begynnelsen av motivet eller slås sammen med andre, med mindre de endres til standardsømmer ved 
hjelp av justeringsfunksjonen  .
Hvis du vil fjerne overlappende sømmer når du setter sammen motiver (med mindre noen av motivene 
inneholder en applikasjon), bruker du eksporter-funksjonen og merker av for alternativet for å kombinere 
og fjerne overlapping. 

Flytte og slå sammen motiver
1 Klikk på bytt ramme-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang, kontroller at rammestørrelsen er 

satt til 240 mm x 150 mm – Universal Large Hoop 2, og at Rotated (rotert) er valgt under (Orientation) 
retning. 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 Fra mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Butterflies and Bugs, setter du 

inn følgende broderier i denne rekkefølgen: ”Floral Beehive”, ”Three Bees” og ”Three Dragonflies”.
Broderiene lastes inn i midten av arbeidsområdet.
Broderiene vises i motivvalg-området i den samme rekkefølgen som du laster dem inn. Dette er også 
broderrekkefølgen.

5 Klikk på bikuben i motivvalg-området. 
Øyenstikkeren og biene vises i automatisk skyggemodus.

6 Klikk på Select All Visible (velg alle synlige)  Bikuben omgis av en valgramme.
7 Dra bikube-broderiet til den nederste delen av rammen.
8 Klikk på Next Design (neste motiv) i området Design Select (motivvalg) . De tre biene blir valgt. 

Klikk på et motiv i motivvalgområdet for å velge det, eller bruk Previous Design (forrige motiv)  og 
Next Design (neste motiv) , eller Tab-tasten, til å bla gjennom de ulike delene av et flerdelt motiv.

9 Klikk på Select All Visible (velg alle synlige)  Biene omgis av en valgramme.
10 Dra biene ned og til venstre i rammen, slik at følehornet til bien til høyre overlapper den røde og gule 

blomsten ved bikuben.
11 Velg øyenstikkerne som angitt ovenfor, og dra dem mot høyre slik at de gule boblene under 

øyenstikkeren til venstre overlapper vingene til bien på høyre side av bikuben.
12 Klikk på Life View . Dette viser hele prosjektet slik det blir sydd ut.

Bikuben ble lastet inn først så den broderes før biene og øyenstikkerne. Dette fungerer bra for det overlappende 
følehornet til venstre, men på høyre side hadde det vært bedre om bikuben ble plassert over de gule boblene.

13 Klikk på Cancel (avbryt) for å lukke Life View.

Klikk for å velge et motiv

Vis forrige motiv
Vis neste motiv

Slå sammen motivet 

Flytt ett motiv opp eller
ned i sømrekkefølgen

med motivet ovenfor
Vis alle delmotiver
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14 Klikk på øyenstikkerne i motivvalg-området.
15 Klikk to ganger på flytt bakover-ikonet  til høyre for motivvalg-området for å flytte øyenstikkerne 

øverst i broderrekkefølgen.

Øyenstikkerne står nå over bikuben i motivvalg-området, og blir brodert først.

Bruk flytt forover-ikonet  til å flytte et motiv nedover i broderrekkefølgen. Du kan også høyreklikke på 
motivet i motivvalg-området, og velge å flytte forover eller bakover fra innholdsmenyen.

16 I motivvalg-området klikker du på biene for å gjøre dem til det aktive delmotivet. Klikk deretter på 
kombiner med forrige-ikonet . Bi-motivet og kube-motivet slås sammen, og begge motivene er nå 
fullt synlige i arbeidsområdet.
Du kan også høyreklikke på bikuben i motivvalg-området, og velge Combine with Previous (kombiner 
med forrige) fra innholdsmenyen.

Utjevning av søm
Bruk Compensate Stitches (utjevn søm)  (kategorien Modify (endre)) til å fremheve en 
blokk ved å øke den relative størrelsen på stingene. Lengden på stingene økes i 
ytterkantene av områdene ved hjelp av utjevningsfunksjonen. Bare synlige sting endres. 
Denne funksjonen utjevner stingenes tendens til å trekke seg innover, som varierer alt 
etter stofftype og -tykkelse.

Del opp sømmer
Bruk Break Up Stitches (del opp sømmer)  til å legg til flere stingpunkter i broderiet, slik 
at ingen av sømmene er lenger enn den angitte maksimumslengden. Bare synlige sting 
endres.
Det anbefales å dele opp sømmene dersom det gjenstår noen svært lange sting når du har brukt 
funksjonen for å fjerne stingpunkter i fyll før du lager mønster.
Bruk innstillingen Extreme (ekstrem) til å dele opp sømmer som er skjult i 3D, men synlige 
i 2D.

Design Separator (motivdeling)
Bruk Design Separator-ikonet  til å dele opp et broderi i to deler. Når du klikker på 
ikonet, endres musepekeren til pekeren for å legge til punkt . Sett inn en linje i 
broderiet rundt området du ønsker å dele. Det dannes automatisk to nye broderier, ett for 
hver del. De nye broderiene vises som separate delmotiver i Design Select-området 
(motivvalg) i hjem-kategorien.
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Design Separator-funksjonen kan brukes til å klippe ut en del av et broderi som du ønsker 
å beholde, eller til å klippe bort en del av et broderi som du ønsker å kassere. Dette kan 
være å foretrekke i stedet for å merke et område og deretter velge Cut (klipp ut), ettersom 
Design Separator lager et rent snitt hvor sømmen fortsetter når det er nødvendig å sy 
videre langs den delte linjen. Design Separator-funksjonen kan også brukes til å dele et 
broderi i to delmotiver og brodere dem.

Hvis du ønsker å dele opp et broderi automatisk for å flytte rammen og brodere det flere ganger i en 
bestemt ramme, anbefales det å bruke PREMIER+™ 2 Embroidery Extra eller PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Density Advisor
Bruk Density Advisor-funksjonen  (kategorien Modify (endre)) til å vise stingtettheten 
i broderiet, og om ønskelig redusere stingtettheten på steder der stingpunktene står tett 
sammen. 
Vis et broderi med Density Advisor-funksjonen for å avgjøre om det vil skape problemer å 
sy det ut. Hvis det finnes store områder med svært høy eller ekstremt høy stingtetthet, kan 
det for eksempel føre til at tråden ryker eller at nålen brekker.

Bare synlige sting endres. Alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har valgt en blokk.

Det opprinnelige broderiet En utskilt del

Vis informasjon om 

Opprinnelig broderi

Oversikt over stingtettheten 
i broderiet

Velg stingtetthetsnivået 

Reduser stingtettheten

Zoome inn eller ut

Juster broderiets synlighet

stingtetthet

du vil vise
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Sømoptimalisering
Klikk på Stitch Optimizer (sømoptimalisering)  (kategorien Modify (endre)) for å 
forbedre utsyingen av broderiet, når det gjelder både hastighet og kvalitet. En av 
effektene av sømoptimaliseringsfunksjonen er å fjerne unødvendige korte sting. 
Sømoptimaliseringsfunksjonen påvirker kun synlige sømmer. Det vises en 
bekreftelsesmelding som viser hvor mange sting som er fjernet fra broderiet.
Du kan gjerne prøve å bruke sømoptimaliseringsfunksjonen i de fleste broderier, særlig etter at du har gjort 
endringer i broderiet, og før du lagrer det endelige resultatet. Sømoptimaliseringsfunksjonen blir også 
brukt automatisk etter at du har brukt Resize (endre størrelse). Bruk sømoptimaliseringsfunksjonen før du 
bruker eksport-ikonet , eller som en del av eksportprosessen. 

Klippekommandoer
I menyen over klippekommandoer  bruker du alternativet for å legge til 
klippekommandoer automatisk  til å legge til klippekommandoer før de fleste 
bevegelige sømmer i det synlige sømområdet. Klikk på fjern alle klippekommandoer-
ikonet  for å fjerne alle klippekommandoer i motivet automatisk.

Trykk på Sett inn klippekommando (sett inn klippekommando)  for å legge til enkeltstående 

klippekommandoer i et broderi, og trykk på Delete Commands (slett kommandoer)  for å fjerne 
enkeltstående klippekommandoer.
Hvis du vil legge til klippekommandoer automatisk i et broderi uten klippekommandoer, med det samme du 
åpner det, velger du Add trims automatically when opening a file (legg til klippekommandoer automatisk 

ved åpning av fil) i delen Opening Files (åpne filer) under Preferences (innstillinger)  (fil-menyen).

Tråklesøm
Bruk en tråklesøm til å feste stoffet før du begynner å brodere. Tråklesøm for synlige 
sømmer  setter inn en søm rundt de synlige sømmene, og tråklesøm for alle 
motiver  setter inn en søm rundt alle motivene på skjermen.
Bruk tråklesømmen for synlige sømmer  til å sette inn en 
rektangulær tråklesøm automatisk, rundt de synlige 
sømmene. Dette fester stoffet og stabiliseringen før du 
begynner å brodere. Angi marg og stinglengde i delen 
Basting Line (tråklesøm) under Preferences (innstillinger) .
Tråklesømmen opprettes automatisk rett før de synlige sømmene, i en 
farge som passer til det valgte bakgrunnsstoffet.
Bruk tråklesømmen for alle motiver  til å sette inn en 
rektangulær tråklesøm automatisk, rundt alle motivene på 
skjermen. Dette fester stoffet og stabiliseringen før du 
begynner å brodere, og er praktisk når du broderer et 
prosjekt med flere deler.  Angi marg og stinglengde under Preferences (innstillinger).
Tråklesømmen opprettes automatisk som det første delmotivet, i en farge som passer til det valgte 
bakgrunnsstoffet.
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Sømjusteringer
Bruk Alignment Stitches (sømjusteringer)  (kategori Modify (endre)) til å markere det 
første eller siste delmotivet som et delmotiv med sømjusteringer.
Bruk sømjusteringer til å justere broderiet etter bakgrunnsstoffet eller et annet broderi.

Velg sømjustering-delen i arbeidsområdet ved hjelp av valgfunksjonene i kategorien 
Home (hjem). Klikk deretter på sømjustering-ikonet  i kategorien Modify (endre) for å 
merke den som et sett med sømjusteringer.
Hvis du vil merke et sett med sømjusteringer som et vanlig delmotiv, velger du denne delen i kategorien 

Home (hjem), og deretter velger du bort sømjusteringer  i kategorien Modify (endre).

Sømjusteringer
Det første eller det siste delmotivet i et motiv kan markeres som en sømjustering. 
I kategorien Home (hjem) angis et sømjustering-delmotiv med bokstaven ”A” i Design 
Select-feltet (motivvalg), i stedet for nummeret som brukes for standard delmotiver.
De fleste redigeringsfunksjoner er ikke tilgjengelige for delmotiver som er sømjusteringer. Du kan redigere 
delmotivet ved å endre det til et vanlig delmotiv, redigere det, og deretter endre det til en sømjustering 
igjen når du er ferdig å redigere.

 Når du åpner  et .vp4-motiv med sømjusteringer, beholdes sømjusteringene. 
 Når du setter inn  et .vp4-motiv med sømjusteringer i et prosjekt, slettes 

sømjusteringene.

Hvis du vil endre sømjusteringene i et broderi i .vp3-format til et sømjustering-delmotiv, bruker du Design 
Separator  til å lage to ulike delmotiver, ett for broderiet og ett for sømjusteringene. I området Design 
Select (motivvalg) i kategorien Home (hjem) flytter du deretter sømjusteringene helt frem (eller helt bak) 

i motivet. Velg sømjusteringene og klikk på Alignment Stitches (sømjusteringer)  i kategorien Modify 
(endre) for å endre dem til et sømjustering-delmotiv (”A”).
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8Relieffer
Bruk relieff-funksjonene til å legge til vakre mønstre i broderiene dine.

Effekter
Bruk Effect (effekt) til å endre styrken for relieff- eller mønster-effekter. Velg mellom 
Standard eller Super.
Super-effekten skaper et mer fremhevet mønster, ettersom flere av stingpunktene som omgir mønsteret 
eller reliefflinjen, fjernes.

Stingpunkter
Bruk funksjonene for Emboss Line (reliefflinje)  (Freehand Tablet 
Emboss Line (linjerelieff med frihåndslinje)  og Freehand Point 
Emboss Line (linjerelieff med frihåndspunkter) ) til å lage reliefflinjer 
i områder med søm. Trykk på Remove Needle Points in Fill (fjern 
stingpunkter i fyll)  for å fjerne stingpunkter før du lager relieffer.
Det anbefales at du velger Remove Needle Points in Fill (fjern stingpunkter i fyll) for 
de synlige sømmene i broderiet, før du velger Stamp Fill (mønsterfyll).

Linjerelieff med frihåndsblokk
Trykk på Freehand Tablet Emboss Line (linjerelieff med frihåndsblokk)  for å tegne en linje å 
lage relieff av i et sømområde. Du kan flytte punktene i linjen etter at du har tegnet den, ved å 
holde pekeren over et av punktene. Flytt punkt-pekeren  vises. Flytt punktet etter ønske.
Når du skal endre et rundt punkt (buet linje) til et firkantet punkt (rett linje), holder du 
nede Ctrl-tasten og klikker på punktet mens du flytter det.
Hver linje du setter inn og avslutter ved å høyreklikke, blir behandlet hver for seg når du bruker angre-
funksjonen.

1. Originalmønster 2. Stingpunkter fjernet 3. Roser brukt som 
mønsterfyll

4. Roser i 3D

Velg styrken på strukturen i relieffet eller mønsteret

Lag et relieff av en linje i et sømområde
Fjern stingpunktene i et fyll

Velg en mønsterkategori Velg et mønster

Last inn et .4qb-bilde som et mønster

Lag et mønster av tekst

Angi størrelse og vinkel for mønster

Speilvend det valgte mønsteret

Velg ett enkelt mønster, mønster

Kategorien Emboss (relieffer)

 på linje eller mønsterfyll
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Linjerelieff med frihåndspunkter
Trykk på Freehand Point Emboss Line (linjerelieff med frihåndspunkter)  for å sette inn 
punkter og lage et linjerelieff i et sømområde.
Dersom underliggende sømmer ikke er skjult, fjernes stingpunktene også i disse. Om ønskelig kan du bruke 
glidefeltene for tegneområdet til å skjule underliggende sømmer slik at de ikke påvirkes.

Mønster
Mønster brukes til å sette inn flere stingpunkter på eksisterende tråder for å lage et symbol 
eller mønster som er definert på forhånd. Du kan sette inn mønster ett og ett, eller flere på 
en linje, eller du kan fylle alle synlige sømmer med det valgte mønsteret. Funksjonen 
Stamp (mønster) finner du i kategorien Emboss (relieff ).

Velg et mønster
Det finnes 7 navngitte kategorier for mønster.
Velg en mønsterkategori ved å bla deg frem til det aktuelle navnet i rullegardinlinsten til 
venstre for mønsterprøvene.
Bruk pilene til høyre for mønsterfeltet 
til å bla gjennom mønstrene i en 
kategori, eller klikk på rullegardinpilen 
for å vise mønstergalleriet.
Når du ser mønsteret du vil bruke, 
klikker du på det. Det fremheves i en 
annen blånyanse og vises i prøvefeltet 
i gjeldende størrelse og vinkel.
Bruk Load Stamp File (last mønster)  
til å laste en .4qb-fil som du kan bruke som et mønster. Dette ikonet åpner dialogboksen 
Åpne, hvor du kan se miniatyrbilder av .4qb-filer.

Lage et tekstmønster
Ved hjelp av Create a Text Stamp (lag et tekstmønster)  kan du bruke TrueType®- eller 
OpenType®-skriftene på datamaskinen til å lage et mønster av et utvalg bokstaver. Velg 
mellom vanlig, fet, kursiv eller fet kursiv skriftstil, og juster skriftstørrelsen punkt for punkt. 
Skriv inn ønsket tekst og klikk OK. Da vises teksten i forhåndsvisningen i relieff-kategorien. 
Lag tekst over flere linjer ved å trykke på ENTER mens du skriver i tekstboksen.

Legge til et navn under Sweet Rose-broderiet
1 Klikk på ny fil-ikonet  for å åpne et nytt vindu.
2 Klikk på sett inn-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
3 I Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch laster du inn broderiet ”Girl with Rose Background”.

Du kan også bruke broderiet du laget i “Sett inn mønster som bakgrunn for broderiet ”Sweet Rose”” på 
side 45.
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4 I kontrollfeltet klikker du på ikonet for å tegne neste fargeblokk . Hele bakgrunnen vises.
Ingen stingpunkter fjernes, så det er ikke nødvendig å isolere de synlige stingene i tegneområdet. 

5 La bakgrunnen være som den er, og angi effekten Super. 
Super-effekten skaper et mer fremhevet mønster, ettersom flere 
av stingpunktene som omgir mønsteret, fjernes.

6 Klikk på ikonet for å lage et tekstmønster . Dialogboksen 
for å lage tekst vises.

7 Velg Georgia som skrifttype i rullegardinlisten til venstre..
8 Velg Bold (fet skrift) i rullegardinlisten over skriftstiler.
9 Kontroller at 144 er valgt i rullegardinlisten helt til høyre 

(skrifttstørrelse).
Du kan endre høyden på mønsteret før du bruker det, så skriftstørrelsen har ikke noe å si.

10 Klikk inni tekstboksen. Musepekeren endres til en I-stolpe .
11 I tekstboksen skriver du følgende:

SWEET ROSE
12 Klikk på OK. Teksten er nå plassert i forhåndsvisningsfeltet for mønsteret.
13 Klikk på enkeltmønster-ikonet , og beveg deretter musepekeren 

over arbeidsområdet. Musepekeren er nå teksten ”SWEET ROSE”.
14 Bokstavene er litt for store til at de passer inn i feltet nederst på bildet. 

Still inn størrelsen på 6 mm.
15 Flytt mønsteret slik at bokstaven ”T” er over midtlinjen i rutenettet. 

Klikk for å sette inn mønsteret.
16 Høyreklikk for å fjerne merkingen av tekstmønsteret. I kontrollfeltet 

klikker du på ikonet for å tegne alle sømmer .

Mønsterstørrelse
Angi størrelsen på mønsteret fra 2 til 50 mm i trinn på 1 mm. 
Hvis du vil se hvor stort mønsteret er, velger du Single Stamp (enkeltmønster) og beveger musepekeren 
over broderiet.

Retning for mønster
Roter mønstrene i alle retninger fra 0 til 359 grader. Bruk 
dette alternativet for å oppnå best mulig resultat, slik at 
eventuelle rette linjer i mønsteret går i en annen retning 
enn trådene i broderiet. Når du har parallelle linjer mellom 
mønsteret og trådene, settes det inn færre stingpunkter 
og mønsteret blir mindre synlig.
Mønsterprøven til høyre for størrelse- og vinkel-boksene 
viser hvordan mønsteret vil se ut. Bruk Single Stamp 
(enkeltmønster) til å vise hvordan mønsteret vil bli brukt i 
broderiet og for å se etter parallelle linjer.
Bruk Vertical Flip (speilvend i lengden)  til å speilvende det valgte mønsteret fra øverst 
til nederst. Bruk Horizontal Flip (speilvend sideveis)  til å speilvende det valgte 
mønsteret fra venstre mot høyre.

Bruke mønster
Du kan bruke følgende metoder for å sette inn mønster i broderiet. Bare synlige sting 
endres. Bytt mønster, størrelse og vinkel uten å velge det vekk.
Bruk enkeltmønster-ikonet  til å sette inn enkeltstående mønster. Musepekeren endrer 
utseende til det valgte mønsteret når du beveger den over arbeidsområdet. Bruk denne 
funksjonen til å se hvor stort mønsteret vil være i broderiet. Klikk for å sette inn mønsteret. 
Høyreklikk for å velge det bort. 

0 grader

45 grader

Mønster
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Bruk mønsterlinje-funksjonene  til å lage en mønsterlinje. Bruk ikonet for frihåndsblokk 
på mønsterlinje  til å tegne en mønsterlinje i en hvilken som helst retning. Klikk og dra 
for å tegne en mønsterlinje, forhåndsvis konturene rundt mønsteret, juster punktene på 
linjen og høyreklikk for å sette inn mønsterlinjen.  Bruk Freehand Point Stamp Line 
(frihåndspunkter på mønsterlinje)  til å sette inn punkter for mønsterlinjer i en hvilken 
som helst retning. Sett inn punktene for å forhåndsvise konturene rundt mønsteret, juster 
punktene og høyreklikk for å sette inn mønsterlinjen.
Bruk mønsterfyll-ikonet  til å fylle alle synlige sømmer med det valgte mønsteret. Det 
spilles av en animasjon mens mønsterfyllingen pågår. Funksjonen velges vekk automatisk.

Sett inn mønster som bakgrunn for broderiet ”Sweet Rose”
1 Klikk på ny fil-ikonet  for å åpne et nytt vindu, og klikk deretter på sett inn-ikonet  på 

verktøylinjen for hurtigtilgang.
2 Bla til mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch. Last inn broderiet ”Girl with Rose”.
3 I kontrollfeltet klikker du på tegn neste fargeblokk-ikonet  én gang for å vise fargen bak hodet 

til jenta.
4 Klikk på skyggemodus-ikonet .  Sømmene som var skjult, vises nå med bleke farger.
5 Flytt tegn til enden-håndtaket på høyre side av glidefeltet omtrent til stingnummer 3114. Da skjules 

bakgrunnsområdene mellom hodet og håret til jenta og under portrettet.
De angitte stingnumrene er kun ment som veiledning. Det er viktigere å passe på at de riktige stingene blir 
skjult eller vises enn å følge nøyaktige stingnumre. Bruk pilene til å justere sting for sting.
Klikk i mellomrommet i glidefeltet på hver side av håndtaket for å skyve 
det i den aktuelle retningen og endre stingnummeret med 50 sting om 
gangen. Du kan også klikke og holde inne for å endre stingnummeret 
raskere, men håndtaket stopper når det når pilen.

6 Klikk på relieff-kategorien. Klikk på fjern stingpunkter i fyll-ikonet . 
Stingene som danner det flate fyllemønsteret, fjernes.
Det anbefales at du bruker alternativet Remove Needle Points in Fill (fjern 
stingpunkter i fyll) før du lager mønster i et område med sømmer. Da vil du 
kunne se det nye mønsteret tydelig, i stedet for at det legges til i et 
eksisterende fyllmønster.

7 Angi effekten Standard.
8 I mønsterområdet velger du Plants (planter) i rullegardinmenyen over 

kategorier.
9 Når du klikker på rosemønsteret (nummer 3), vises det i 

forhåndsvisningsfeltet for mønsteret.
10 Klikk på enkeltmønster-ikonet , og beveg deretter musepekeren over arbeidsområdet. 

Musepekeren har nå form av en rose.

11 Plasser rosepekeren over området mellom skuldrene og håret til jenta. 
I standardstørrelsen (10 mm) er mønsteret litt stort til å brukes på 
dette området; en mindre størrelse ville tatt seg bedre ut.

12 Still inn størrelsen på 8 mm og beveg rosepekeren tilbake over 
arbeidsområdet. Nå er pekeren mindre.
Pekeren vises i den størrelsen og retningen du velger i mønsterområdet. 

13 Klikk på Stamp Fill (mønsterfyll) . De nye stingpunktene beregnes. 
Deretter vises det nye fyllmønsteret, som danner en rosebakgrunn bak 
hodet og skuldrene til jenta.

14 Klikk på tegn alle sømmer-ikonet .
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9Redigere objekter

Velge objekter
I objektvinduet på PREMIER+™ 2 Modify er motivene satt sammen av en sekvens med 
linjer og områder (f.eks. sømlinjer, fyll og stolper). Hvert område, linje eller kolonne angis 
av en rekke punkter.

Velg objektet som skal redigeres
Beveg musepekeren over broderiet i objekt-vinduet. Da ser du punktene og konturene i 
de ulike områdene. Klikk på  inni en linje eller et område for å velge objektet. I Edit 
Properties-delen (rediger egenskaper) i kategorien Object (objekt) vises det hvilken 
objekttype det er.
Du kan merke flere områder ved å holde nede Ctrl-tasten mens du merker. Det kan ofte være nyttig å bruke 
Draw Previous Color Block (tegn forrige fargeblokk)  eller Draw Next Color Block (tegn neste 
fargeblokk)  til å isolere områder for å redigere objekter.
Når du har funnet det ønskede objektet, klikk og dra punktene for å endre formen på 
objektet. Du kan sette inn flere punkter  eller slette punkter du ikke trenger  i det 
valgte objektet.
Du kan også klikke på egenskaper-knappen eller høyreklikke på objektet, for å få tilgang til en dialogboks 
hvor du kan endre egenskaper som for eksempel fyllmønster eller stinglengde.

Redigere egenskaper
Sømtypen for det valgte objektet vises i rediger egenskaper-
området.
Hvis du har valgt mer enn ett objekt, kan du se flere sømtyper i 
rullegardinlisten for sømtyper.
Klikk på egenskaper-knappen  for å endre egenskapene for 
den valgte sømtypen, eller velg Properties (Egenskaper) ved å høyreklikke og åpne 
innholdsmenyen. Egenskaper-dialogboksen for den aktuelle sømtypen åpnes.
Klikk på lavere stingtetthet-ikonet  for å gjøre sømmene i valgt(e) objekt(er) mer åpne. 
Når du klikker på dette alternativet, økes stingtettheten med 1.
Klikk på høyere stingtetthet-ikonet  for å gjøre sømmene i valgt(e) objekt(er) mer 
lukket. Når du klikker på dette alternativet, reduseres stingtettheten med 1.

Velg objekt og sømtype

Rediger objektets egenskaper

Gjør sømmen åpnere eller tettere
Endre objektets sømtype

Fjern stingene under objektet

Juster kildehåndtakene for flere valgte fyllområder

Vis bare det valgte objektet

Legg til eller fjern punkter i en objektkontu

Legg til eller fjern en bølget li
fra et MultiWave-fyllområde

Objekt-kategorien
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Konvertere
Bruk konverteringsfunksjonen til å endre det valgte objektet 
til en annen sømtype.
Velg objektet du vil konvertere. Klikk deretter konverter  
og velg en ny sømtype fra rullegardinmenyen. Dialogboksen 
for sømegenskaper vises. 
 Hvis du har valgt mer enn ett objekt, kan det være mer enn én sømtype 
å konvertere fra.
Velg de ønskede egenskapene og klikk på OK for å endre 
sømtype. 
Du kan også høyreklikke og velge sømtypen du vil konvertere til fra 
innholdsmenyen.

Søm- og områdetyper
Sømtypene i de følgende to gruppene kan endres til en hvilken som helst annen sømtype 
i begge gruppene:

Linjer

Områder

Stolper
Objekter i denne gruppen kan endres til en hvilken som helst annen sømtype i gruppen:

Alle stolper kan endres til et satengsøm-område, men de kan ikke endres tilbake.

Forsting Dobbel søm Dobbel sikksakksøm 

Trippelsømmer Satengsømmer Motivlinje 

Mønsterfyll Motivfyll Formfyll 

Strålende fyll Spiralfyll QuiltStipple-fyll 

Konturfyll Crosshatch-fyll Curved Crosshatch-fyll 

MultiWave-fyll Echo-fyll Satengsøm-område 

Satengsømstolpe Fjærsøm 

Richelieu-felt Motiver med spiss plattsøm 
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Områdetyper
Pattern Fill-områder 
(mønsterfyll)  
inneholder små 
sømmer med mønstre 
som gjentas. Disse 
kan velges blant 
innebygde fyllmønstre.

Contour Fill-områder 
(konturfyll)  benyt-
ter kontursømlinjer. 
Varier mellomrommet 
mellom sømlinjene og 
lengden på sømmene, 
bruk forsting, dobbelt-
søm eller trippelsøm.

Shape Fill-områder 
(formfyll)  benytter 
én a 75 ulike former. 
Varier stingtettheten, 
bruk forsting eller 
motivlinjer i fyllet.

Radial Fill-områder 
(strålende fyll)  
benytter et mønster med 
linjer som stråler ut fra et 
midtpunkt som kan flyttes. 
Varier stingtettheten.

Spiral Fill-områder 
(spiralfyll)  benytter 
et spiralmønster ut fra 
et midtpunkt som kan 
flyttes. Bruk konstant 
eller varierende 
stingtetthet.

QuiltStipple Fill-
områder  bruker 
stiplesøm i buede eller 
rette linjer. Varier mel-
lomrommet mellom 
sømlinjene, bruk for-
sting eller trippelsøm.

Motif Fill-områder (motiv-
fyll)  inneholder gjen-
tatte små sømmer, som 
du syr ved å velge ett av 
Universal- eller motiv-
mønstrene på maskinen. 
Motivene kan settes inn i 
hvilken som helst retning 
og i ulike størrelser, og de 
kan varieres på annen-
hver linje.

Crosshatch Fill-områder 
(krysskravering)  
benytter ruteformede, 
firkantede og parallelle 
krysskraveringsmønstre. 
Du kan også velge retning 
selv. Angi mellomrom, stil, 
linjens vinkel, sømtype og 
stinglengde.

MultiWave Fill-
områder  bruker et 
bølgemønster som 
angis av en linje, eller 
linjer, som tegnes i 
fyllområdet. Varier 
stingtettheten, eller 
bruk et motiv på 
sømlinjene.

Echo Fill-områder 
(Echo-fyll)  
benytter echo-linjer i 
eller rundt en form. 
Bruk avrundede, 
firkantede og 
diagonale hjørner, og 
angi mellomrommet 
mellom echo-linjene.

I Curved Crosshatch Fill-
områder (buet 
krysskravering)  benyt-
tes det et nett av buede 
linjer. Varier buen og 
mellomrommet mellom 
linjene, og bruk forsting, 
dobbeltsøm, trippelsøm 
eller motivsømmer.
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Satengsøm-områder
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.
Satengsøm-områder kan konverteres til enhver type fyllområde.

Satengsømstolpe
Bruk Satin Column (satengsømstolpe)  til å lage en rett eller buet 
stolpe med parallelle sømmer. Stolpen kan være hvor lang som helst.
Anbefalt maksimumslengde for sting i satengsøm er omtrent 8–10 mm. 

Fjærsøm
Bruk Feathered Satin (fjærsøm)  til å lage naturtro fjær eller pels. Her 
er start- og endepunktene i sømmene tilfeldige i stedet for parallelle. Du 
kan også sy fjærsøm hvor bare den ene siden har utstikkere – siden hvor 
det første (A) eller det andre (B) punktet ble satt inn.

Richelieu-felt
Bruk richelieu-felt  til å lage en stolpe med korte felt med satengsøm 
som står vinkelrett på stolpens retning. Velg antall stolper og bredden på 
satengsømmen.
Richelieu-stolper brukes vanligvis i hullsømmotiver.

Motiver med spiss plattsøm
Bruk motiver med spiss plattsøm-funksjonen  til å lage en linje med 
motiver som varierer i størrelse i samsvar med bredden på stolpen.
Motiver med spiss plattsøm brukes ofte i blondemønster.

Fjærsøm på 
begge sider 

Fjærsøm side A Fjærsøm side B
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Forsting, dobbeltsøm og trippelsøm
Still inn forsting  på fra 0,3-12 mm. Still inn dobbeltsøm , dobbelt sikksakksøm  
og trippelsøm  på en hvilken som helst lengde fra 1 mm til 12 mm.

Forsting kan også brukes med hullsømnåler.
Dobbel sikksakksøm er en spesialsøm som er anbefalt til blonder. En søm med forsting trekkes sammen til 
et sikksakkmønster for å lage et nett.

Motivlinje
Motivlinjer  er linjer i de valgte Universal-mønstrene eller 
motivmønstrene på maskinen.

Satengsømmer
Lag satengsømmer  når du vil ha en linje eller bord med 
satengsøm i konstant bredde. Linjen opprettes langs midten av den 
valgte linjen.

Én enkelt søm
Én enkelt søm broderes i den lengden de lages. Du kan 
eventuelt velge å dele dem opp i mindre sømmer. Da deles 
de opp i sømmer med forsting i lengder på alt fra 1 mm til 
12 mm.
Én enkelt søm kan ikke konverteres til en annen sømtype.

Redigere linjer og områder
Du kan endre formen på en linje eller et område i objekt-
vinduet ved å flytte på punktene som angir konturen.
Flytt pekeren rundt til det aktuelle området er uthevet, 
og klikk for å merke det i arbeidsområdet. Når ønsket 
linje eller område er valgt, kan de tilhørende punktene 
flyttes. Punktene vises som små sirkler eller firkanter.
Firkantede punkter brukes til rette linjer og i hjørner. Runde punkter 
brukes til buede linjer.
Objekter som for eksempel fyllområder, forsting og 
satengsøm kan ha et hvilket som helst antall punkter, og 
punkter kan settes inn og slettes, slik at man får bedre kontroll over formen. Start- og 
endepunktene for fyll- og satengsøm-områder kan endres, og dette gjøres vanligvis for å 

Forsting Dobbel Trippel
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redusere behovet for klipping. Satengsøm-områder har vinkellinjer som brukes til å styre 
vinkelen på satengsømmen.

Flyttbare punkter
Punktene som skisserer det valgte sømobjektet (satengsømstolpe, fyllområde, forsting 
osv.) vises som små firkanter og sirkler.
Objekttypen vises i området Edit Properties (rediger egenskaper) i kategorien Object 
(objekt). Punktene som brukes i begynnelsen og slutten av fyll- og satengsøm-områder, 
vises ved hjelp av start-  og sluttmarkører . Enkelte typer fyllområder har også en 
kilde, som markeres med en oransje sirkel , eller for Pattern Fill (mønsterfyll) en oransje 
sirkel med et håndtak . Satengsøm-områder har også sømvinkellinjer med 
sekskantede ender.
Når punktene vises, klikker og drar du i firkantene eller sirklene for å flytte dem. Det første 
punktet deles med det forrige objektet, og det siste punktet deles med det neste objektet, 
så hvis du flytter disse punktene, vil dette også endre formen på de andre objektene.
Når du velger et annet punkt som begynnelse eller slutt for et fyll- eller satengsøm-
område, kan du legge til et flyttesting (klipp) for å hindre at det forrige eller det neste 
objektet endrer form.
Hvis du flytter punktene som avgrenser et satengsøm-område, kan dette også påvirke sømvinkellinjene. 
Hvis du flytter sømvinkellinjene, vil dette derimot ikke ha noe å si for formen på et satengsøm-område.

Gjøre linjene rette eller buede
Konturene rundt de fleste sømlinjer og områder kan ha både buede og rette deler:
Buede linjer må bestå av minst fire punkter. Det første punktet i et fyllområde eller 
satengsømområde er alltid et ””hjørnepunkt” (firkantet). Det første og sist paret av punkter 
i en stolpe er alltid firkantede.
Når du skal endre et buet linje-punkt (rundt) til et firkantet punkt, holder du nede Ctrl-
tasten og klikker på punktet uten å flytte det. Når tilstøtende punkter er hjørner, er 

Fyllområder har så mange punkter de behøver 
for å angi konturene rundt dem, og de har også 
flyttbare start-, slutt- og kildemarkører.

Satengsøm-områder har flyttbare start- og 
sluttmarkører, og justerbare sømvinkellinjer

Start-
markør

Kilde-
markør

Slutt-
markør

Start-
markør

Slutt-

Sømvinkel-
linjer

markør
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sømmen mellom dem en rett linje. Dette er nyttig dersom for eksempel et punkt ikke ble 
lagt til som et hjørne på ønsket sted i et fyllområde eller på en sømlinje.

Dersom du vil endre et hjørnepunkt til et buet linje-punkt (rundt), klikker du på punktet 
uten å flytte det. Det må være minst to runde punkter ved siden av hverandre for å lage 
buede linjer, så hvis det er ett rundt punkt mellom to firkantede punkter, er linjene til det 
runde punktet rette.
Dersom en sømlinje ikke har nok punkter til å lage en bue der du vil ha det, bruker du Insert Points (sett inn 
punkter)  for å legge til et ekstra punkt som du kan bruke i buen.

Flytt start- og endepunktene for områder
Start- og endepunktene for fyll- og satengsømområder vises med runde markører. 
Startmarkøren  befinner seg på innsiden av objektet, og sluttmarkøren  befinner 
seg på utsiden av objektet.
Klikk og dra i den ønskede markøren. Flytt markøren til det punktet du vil bruke som det 
nye start- eller endepunktet for området. Slipp på ønsket sted. Da endres plasseringen av 
markøren.
Markøren festes til det nærmeste punktet på kanten av objektet. Dersom det ikke er plassert et punkt på 
ønsket sted i et område, bruker du Insert Points (sett inn punkter)  for å legge til et ekstra punkt.

Flytt kilden for områdene
Enkelte typer fyllområder har en kilde, som er markert med en oransje sirkel . Denne 
brukes til å flytte midtpunktet for fylltypene Radial (stråle), Spiral (spiral) og Shape (form), 
eller startpunktet for mønsteret i et Pattern Fill (mønsterfyll). For mønsterfyll har 
kildemarkøren også et justeringshåndtak som du kan bruke til å angi vinkelen for 
mønsteret .
Det vil si at du kan kontrollere hvordan mønsteret gjentas i et fyllmønsterområde.
Kilden kan flyttes for områder med strålefyll, spiralfyll og formfyll. Dette angir startpunktet 
for fyllet, for eksempel punktet som sømmene stråler ut ifra i et strålefyll.

Bruk Juster kilde-håndtak  (juster kilde-håndtak) til å justere kilden for flere fyllområder.

Endre sømvinkelen for satengsømområder
Satengsømområder har sømvinkellinjer som viser og justerer vinkelen på sømmene som 
krysser området. Sømvinkellinjene har rosa håndtak i hver ende, og disse bruker du til å 
justere hver enkelt linje.
Klikk og dra i det ønskede rosa håndtaket. Slipp på ønsket sted. Da endres plasseringen av 
sømvinkellinjen. Hvis sømmen ikke flytter seg, er det fordi det nye endepunktet ikke er 

Punktet er en bue Punktet er et hjørne etter Ctrl + klikk
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brukbart. Dette skjer hvis du for eksempel prøver å tvinge to vinkellinjer til å krysse 
hverandre innenfor området.
Du kan slette vinkellinjer ved å klikke på Delete Points (slett punkter) , og deretter 
klikke på sekskanten i hver ende av linjen du vil slette. Høyreklikk når du er ferdig med å 
slette sømvinkellinjer og/eller punkter.
Et satengsømområde må ha minst én sømvinkellinje. Du kan derfor ikke slette den siste sømvinkellinjen.

Sett inn punkter
Bruk Insert Points (sett inn punkter)  for å legge til et nytt punkt på den valgte linjen.
Du kan sette inn punkter på alle typer linjer og områder. Du kan også sette inn punkter på MultiWave-
linjer.
Klikk på sett inn punkter-ikonet , og klikk deretter på stedet der du vil legge til punktet 
i det valgte objektet.
Når sett inn punkter-funksjonen brukes på en stolpe, settes det inn to punkter.

Slett punkter
Bruk Delete Points (slett punkter)  til å slette punkter fra den valgte linjen. 
Du kan slette punkter fra alle typer linjer og områder. Du kan også slette punkter fra MultiWave-linjer.
Klikk på slett punkter-ikonet , og klikk deretter på punktene du vil slette i det valgte 
objektet. Du kan fjerne sømvinkellinjer fra satengsøm-områder ved å klikke på det 
sekskantede kontrollpunktet i hver ende av linjen. Høyreklikk for å fullføre.
Du kan ikke slette alle punktene i et objekt. Et fyll- eller satengsømområde må inneholde minst tre punkter. 
Satengsømborder, motivlinjer og forsting samt dobbel- og trippelsømlinjer må inneholde minst to 
punkter. Et satengsømområde må også ha minst én sømvinkellinje.

MultiWave-linjer
Bruk ikonet for frihåndsblokk på en MultiWave-linje  til å tegne en linje som danner 
bølgemønsteret i et MultiWave-fyll.

Bruk en lang linje til å plassere sømlinjene i et broderi, eller bruk en kort linje for å gi sømmen struktur. 
Linjene behøver ikke å være inne i fyllområdet, men de skal ikke krysse hverandre. Varier stingtettheten 
eller bruk et motiv for å endre effekten.
Bruk ikonet for frihåndspunkter på en MultiWave-linje  til å sette inn punkter og lage en 
linje som danner bølgemønsteret i et MultiWave-fyll.

MultiWave-fyllområder, med to MultiWave-linjer 
som skaper flyten i fyllet i vingene.

MultiWave-fyll, med en kort MultiWave-
linje som skaper struktur i et broderi
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Slett en MultiWave-linje
Bruk Delete MultiWave Line (slett MultiWave-linje)  til å slette én eller flere MultiWave-
linjer fra det valgte MultiWave-fyllområdet. Klikk på firkanten (punktmarkøren) i hver ende 
av linjen du vil slette. Høyreklikk når du er ferdig med å slette MultiWave-linjer.

Endre objekt
Fjern underliggende sømmer
Bruk Remove Underlying Stitches (fjern underliggende sømmer)  i kategorien Object 
(objekt) til å fjerne alle synlige sømmer innenfor området til det valgte objektet, med 
unntak av sømmer i selve objektet, og de som er sydd etterpå. Bruk den samme 
funksjonen til å fjerne den tette sømmen under et fyll, før du konverterer det til et fyll hvor 
stingene står lenger fra hverandre, for eksempel et MultiWave-fyll. 

Juster kilde-håndtak
Bruk Align Origin Handles (juster kilde-håndtak)  til å justere mønstrene eller 
fokuspunktene i flere fyllområder. Da settes de oransje kilde-håndtakene  i 
fyllområdene i samme posisjon som håndtaket i objektet som er sist i broderrekkefølgen.
Align Origin Handles (juster kilde-håndtak) er nyttig når du justerer fyllmønstre for Pattern Fill 
(mønsterfyll) eller fokuspunkter for Shape (form-), Radial (stråle-) og Spiral Fill (spiralfyll).

Justere sømmene i biens vinger
1 Klikk på ny fil-ikonet  for å åpne et nytt vindu.
2 Klikk på sett inn-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang.
3 I mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch laster du broderiet ”Bumblebee 2”.
4 Klikk på kategorien Object (objekt). Pekeren endres til peker for objektvalg.
5 Flytt pekeren rundt til den øverste vingen er uthevet, og klikk for å merke det.
6 Klikk på Remove Underlying Stitches (fjern underliggende sømmer)  

i området Modify Object (endre objekt).
7 Klikk deretter på den nedre vingen for å merke den, og klikk på Remove 

Underlying Stitches (fjern underliggende sømmer) . Det siste 
sømnummeret i kontrollfeltet er nå lavere.
Funksjonen for å fjerne underliggende sømmer fjerner underliggende 
sømmer, eller andre sømmer som ligger under fyllområdet. Da kan du 
tydelig se sømlinjene i spiralfyllet du er i ferd med å lage.

8 Velg den øverste vingen, og trykk deretter på Ctrl + klikk for å velge den 
nederste vingen.

9 I rullegardinlisten Convert (konverter) velger du Pattern Fill to Spiral Fill (mønsterfyll til spiralfyll). 
Dialogboksen med egenskaper for spiralfyll vises.

10 I kategorien Options (alternativer) angir du 15 som Density (stingtetthet) og klikker på OK. Biens 
vinger er nå fylt med spiralfyll.

11 Klikk på Align Origin Handles (juster kilde-håndtak) for å justere kilde-håndtakene for de valgte 
områdene.

12 Flytt det oransje kilde-håndtaket  over nedre del av vingen. Spiralmønsteret i begge områdene 
følger kildepunktet.

Vis bare objekt
Bruk Show Only Object (vis bare objekt)  for å flytte håndtakene på glidebryteren slik at 
du bare ser det valgte objektet.
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10Slik kommer du i gang med 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
Velkommen til PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Med PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kan du lage 
vakre korsstingsbroderier på maskinen. De ulike korsstingstypene omfatter hele korssting, 
halve korssting, kvarte korssting, korssting i halv høyde, korssting i halv bredde og mini-
korssting.
Sett inn konturer sydd med standard og frihånds stilkesting, og bruk franske knuter for 
perfekt avslutning. Lag tradisjonelle korsstingsmotiver på skjermen eller bruk Cross Stitch 
Design Wizard til å lage motiver automatisk av utklipp, tegninger og fotografier.
Fyll hele områder med korssting i alle farger. Du kan også velge et ferdiglagd korsstings- 
eller blackwork-broderi, og du kan lage dine egne fyllmønstre. Bruk den fantastiske 
Multiply-funksjonen for å vise mønsteret ditt opptil åtte ganger forstørret. Tegn former 
med konturer og fyll av ulike typer. Sett inn tekst med TrueType®- eller spesialdesignede 
faste skrifttyper.

Prøvefiler
I eksempler og veiledninger kan du se prøvefiler. Prøvefilene installeres i undermapper 
under Documents\Premier+2\Samples\Cross eller i ønsket mappe.

Starte opp PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
 I PREMIER+™ 2 Embroidery klikker du PREMIER+™ 2 Cross Stitcher-ikonet  på QuickLink-

verktøylinjen. PREMIER+™ 2 Cross Stitcher startes opp.

Programvarens komponenter
Tittellinjen øverst i vinduet fremheves dersom PREMIER+™ 2 Cross Stitcher er aktivert. 
På verktøylinjen for hurtigtilgang finner du ikoner for følgende hyppig brukte funksjoner: 
Sett inn, lagre, lagre som, eksporter, skriv ut, angre, gjenta, Life View og Design Player. Hvis 
du har åpnet mer enn én forekomst av PREMIER+™ 2 Cross Stitcher, viser hvert enkelt åpne 
vindu navnet på filen med korsstingsmotivet.
Det er åtte kategorier i menyfeltet: File (fil), Home (hjem), Create (lag), Multiply (lag flere), 
Letter (bokstaver), Pattern (mønster), 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, U for å fjerne ubrukte farger i motivet. 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.

Klipp ut, kopier, lim inn eller slett valgte sømmer

Bruk et valgfunksjon til å velge sømmer Vis motivet slik det vil se ut når det broderes

Roter de valgte sømmene
Vis og skjul korssting, stilkesting og knuter

Fjern farger som ikke brukes i motivet

Kategorien Home (hjem)
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Bruk kategorien Home (hjem) til å velge, kopiere, flytte og rotere deler av et motiv; til å vise 
og skjule korssting, stilkesting og knuter, og til å vise motivet ved hjelp av Life View og 
Design Player.
Bruk kategorien Create (lag) til å tegne og slette korssting, stilkesting og franske knuter, til 
å fylle hele områder med korssting eller et mønster, og til å tegne former.
Bruk kategorien Multiply (lag flere) til å gjenta sømplasseringer eller 
redigeringshandlinger automatisk ved å speilvende sideveis eller nedover, eller rotere. 
Bruk kategorien Letter (bokstaver) til å legge til bokstaver ved å bruke faste skrifttyper 
eller TrueType-skrifter. Lag nye skrifttyper basert på de fleste TrueType®- eller OpenType®-
skrifttypene på datamaskinen.
Bruk kategorien Pattern (mønster) til å velge fyllmønstre til former og bokstaver, og til å 
lage nye mønstre av et lite sømmotiv.
Bruk kategorien View (vis) til å justere rutenettet, måle opp et motiv, vise og skjule 
bakgrunnsbildet og endre visningsmodus. 

Motivområdet er det området i arbeidsområdet hvor du kan sette inn og redigere 
sømmer. Bruk View Mode (visningsmodus) til å veksle mellom sømvisningene 3D , 
2D  og Block (blokk) . Når Grid (rutenett) er aktivert, vises det et rutenett i 
motivområdet med lik avstand mellom linjene. Hver rute tilsvarer ett korssting i motivet. 
Hvis det er lagt til et bakgrunnsbilde, vises dette bare i motivområdet.
Til høyre for arbeidsområdet finner du motivpanelet. I informasjonsfeltet finner du målene 
(høyde  og bredde ), antall sting  og antall farger  for det aktive motivet.
Trådfarger legges til automatisk eller etter ønske. Bruk knappene for å flytte og slå 
sammen farge til å endre trådrekkefølgen. Bruk Notes-feltet (notater) til å skrive inn 
detaljinformasjon om motivet.

TittellinjeVerktøylinjen for Kategorier i menyfeltet

Statuslinje Design Area (motivområde) Design Panel (motivpanel)

Menyfelt
hurtigtilgang
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PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Vilkår og 
konvensjoner
Pekere på skjermen
Pekeren vises vanligvis som en pil  på skjermen.
Hvis den plasseres over en tekstboks, for eksempel boksen Letters (bokstaver) i kategorien 
Letter (bokstaver), endres den til en I-stolpe  og du kan skrive inn tekst. Hvis du har valgt 
å zoome til rektangel , vises zoom inn-pekeren . Hvis du har zoomet inn og bruker 
panoreringsfunksjonen til å flytte rundt på skjermen, vises panoreringspekeren . 
Pekeren for Box Select (valgramme) , Freehand Select (frihåndsvalg)  eller Freehand 
Point Select (frihåndsvalg av punkt)  vises når du har valgt den tilhørende 
valgfunksjonen. Når du beveger pekeren over et utvalg, vises en firehodet pil  som 
angir at utvalget kan flyttes.
Når du har valgt tegnefunksjonene i kategorien Create (lag), ser pekeren slik ut:

Tegnepekerne er røde når de skal brukes til sletting.
Når Pick Color (velg farge) brukes til å velge en farge i motivområdet, eller til å velge flere 
farger på trådfarger-siden på Cross Stitch Design Wizard, vises fargevalg-pekeren . 
Målepekeren  vises når du velger Get Length (mål lengde).

Filformater

Filer med korsstingsmotiver
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher laster inn og lagrer filer med korsstingsmotiver med filnavnet 
.krz.

Bildefiler
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kan laste alle de følgende bildefilformatene: 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).

Broderifiler
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kan eksportere broderifiler i alle de følgende formatene: 
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), Janome (.jef og .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) og Toyota (.10*).
Merk: Foretrukket filformat ved eksport av broderier er .vp4, da dette bevarer informasjon om trådfarge og 
notater.

Helt korssting Kvart korssting Halvt korssting 
forover

Halvt korssting 
bakover

Mini-korssting Korssting i halv 
bredde

Korssting i halv 
høyde

Standard 
stilkesting

Frihånds 
stilkesting

Fransk knute Fyll område
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Tips til planlegging av korsstingsmotiver
Motivstørrelse
Hvor stort motivområdet er, angis av bredden x korsstingsstørrelsen og høyden x 
korsstingsstørrelsen.  Dette vises på siden for motivstørrelse i Cross Stitch Design Wizard 
og i egenskapene for motivet.
Verdiene for bredde og høyde i motivinformasjonen i motivpanelet angir den faktiske 
størrelsen på broderiet som blir laget på grunnlag av det gjeldende korsstingsmotivet.
Hvis det er lagt inn franske knuter langs kantene av et motiv, kan broderiets bredde og høyde være større 
enn motivstørrelsen.

Fyll område
Når et område fylles helt, har ikke fyllet noen tilknytning til bakgrunnsbildet. Et tomt 
område kan fylles helt med korssting til det dukker opp eksisterende korssting og/eller 
stilkesting. Et sammenhengende område med korssting i samme farge kan fylles helt, til 
det dukker opp et tomt område, stilkesting eller korssting i en annen farge.
Av og til kan det være lurt å skjule bakgrunnsbildet slik at du ser det området du ønsker å 
fylle, helt tydelig, for eksempel hvis det er linjer i bakgrunnsbildet som ligner på 
stilkestingene.

Flere sømlag og flyttesting i broderiet
Når du lager et broderi fra et korsstingsmotiv, genererer PREMIER+™ 2 Cross Stitcher 
korssting i samme rekkefølge som i paletten. Fargerekkefølgen i paletten gjentas for 
stilkesting og franske knuter.
Hvis det skal sys stilkesting og franske knuter i samme farge, blir stilkestingene sydd først 
og deretter de franske knutene, alt som én enkelt fargeblokk. Du kan sørge for at de 
franske knutene sys ut etter stilkesting i en annen farge, ved å bruke fargevalgfeltet til å 
endre rekkefølgen for trådfargene i paletten.

Korssting og flyttesting
Flyttesting settes automatisk inn mellom hvert fargeområde, og mellom korssting i 
samme farge dersom de ikke henger sammen. Reduser bruken av flyttesting til et 
minimum ved å knytte korsstingene i én farge til minst ett annet korssting i den samme 
fargen. Da bruker du også mindre tid på å klippe stingene når du er ferdig å brodere.
Klipp flyttestingene før hvert trådfargeskift, for å lage en pen avslutning på korsstingsbroderiet.

Standard stilkesting og frihånds stilkesting
Standard Backstitch (standard stilkesting)  tegnes i korte deler 
som fester seg til sidene og diagonalene i rutene i rutenettet. Det 
vil si at endepunktene for standard stilkesting er i hjørnene av 
rutene i rutenettet.
Freehand Backstitch (frihånds stilkesting)  tegnes som et 
separat lag i forhold til standard stilkesting. Frihånds stilkesting 
settes inn ved hjelp av endepunkter som kan festes til halve sider 
i rutene, hvor som helst i motivet. Det vil si at én enkelt del av 
frihånds stilkesting kan ha en hvilken som helst lengde som passer 
i inn i motivet
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Selv om skjermen viser standard stilkesting og frihånds stilkesting som separate lag, 
broderes de sammen når de har samme farge. Det dannes flyttesting mellom de ulike 
delene av stilkestingene hvis de ikke henger sammen i et endepunkt. Frihånds stilkesting 
knyttes ikke til andre stilkesting uten et flyttesting hvis det bare krysser over uten av 
endepunktene henger sammen. Hvis du vil bruke færre flyttesting, plasserer du 
frihåndsstilkestingene slik at endepunktene knyttes til andre avdelinger med standard 
stilkesting eller frihånds stilkesting.
Det er mulig å plassere frihånds stilkesting rett oppå standard stilkesting og brodere begge deler samtidig. 
Dette kan benyttes som en spesialeffekt, for eksempel hvis du ønsker å gjøre sømmen tykkere uten å måtte 

endre antall tråder i Color Properties (fargeegenskaper) .

Franske knuter og flyttesting
Franske knuter sys hver for seg. De henger ikke sammen med andre sting. Derfor er det 
flyttesting til og fra alle franske knuter. Bruk franske knuter for å legge til dekorative 
detaljer i motivene dine.

Stingtall
Antallet sting som vises i motivpanelet og på utskriftene er omtrentlig, og det kan være at 
det ikke stemmer overens med det antallet som vises når du kopierer broderiet eller laster 
det inn i andre PREMIER+™ 2 Embroidery System-moduler.

Skrive ut et mønsterark
Bruk utskriftsalternativene på fil-menyen eller utskriftsikonet  til å skrive ut et 
mønsterark for broderiet du har laget på bakgrunn av motivet.

Informasjon til deg som syr korssting for hånd
På PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kan du benytte mange effekter som gir korsstingssømmen 
et håndsydd preg. Endre korsstingsstørrelsen, endre antall tråder og velg ulike sømtyper 
for å lage mange ulike stiler.

Korsstingsstørrelse
Ved å variere korsstingsstørrelsen (i Design Properties (motivegenskaper)), kan du lage en 
lang rekke ulike broderier. Små korssting, for eksempel 1,4 mm, ligner på petit point. 
Større korssting, for eksempel 1,8 mm eller 2 mm ligner mer på tradisjonell gros point eller 
korssting. Hvis du vil lage korsstingsmotiver i samme størrelse som det faktiske stingtallet 
i stoffet, må du angi korsstingsstørrelsen på følgende måte:

Aida-
stingtall

Korsstings-
størrelse Aida-stingtall Korsstings-

størrelse
Aida-
stingtall

Korsstings-
størrelse

11 2,3 mm (0,091") 16 (også 32 på lin) 1,6 mm (0,063") 22 1,2 mm (0,047")

14 1,8 mm (0,071") 18 1,4 mm (0,055")



60          PREMIER+™ 2 Cross Stitcher   Slik kommer du i gang med PREMIER+™ 2 Cross Stitcher 

Antall tråder
Du kan også lage en spesialeffekt ved å endre antall tråder (i Design Properties 
(egenskaper for motiv) og Color Properties (egenskaper for farge) ). Ved bruk av én 
enkelt tråd blir korsstingene tydeligere. Ved bruk av to og tre tråder ser broderiene mer ut 
som ”billedved” eller strameibroderi. Antall tråder kan også varieres avhengig av 
korsstingsstørrelsen – mindre korssting, for eksempel 1,4 mm, tar seg ofte best ut med én 
enkelt tråd. Korsstingsstørrelser på 1,6 mm, 1,8 mm eller 2,0 mm egner seg ofte godt til to 
tråder. I motiver med større korssting kan du gjerne bruke tre tråder, dette gjelder særlig 
stilkestingtråder.

Sømtyper
Du kan sy mange ulike sting på PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Et helt korssting er det 
samme som et helt korssting når du syr for hånd, og det er dette du går ut fra når du setter 
inn kvarte og halve korssting 

Små sting kan også sys med halv bredde, halv høyde og som mini-korssting.

Bruk Standard Backstitch (standard stilkesting)   og Freehand Backstitch (frihånds 
stilkesting)  til å lage konturer. Du kan også plassere franske knuter  i alle de ni ulike 
posisjonene i rutenettet for å lage dekorative detaljer.

Fargekombinasjoner
Ved å ta i bruk enkelte teknikker fra håndsydd korsstingssøm, kan du lage broderifiler for 
maskinen som det er enklere å brodere. Du kan for eksempel kombinere farger der det er 
mulig, for å redusere antall trådskifter. Prøv alltid å knytte korssting i én farge til minst ett 
annet korssting i den fargen. Da unngår du å sy flyttesting som du må klippe etter at du er 
ferdig å brodere.

Multiply (lag flere)
Bruk Multiply (lag flere) til å gjenta sømplasseringer eller redigeringshandlinger 
automatisk ved å speilvende sideveis eller nedover, eller rotere. Slik kan du lage 
symmetriske motiver på en rask og enkel måte. Alle endringer i motivet, som å legge til 
og fjerne sømmer, lime inn utvalg og sette inn motiver, gjentas flere ganger.
Du kan ikke bruke valgfunksjonene til å velge nye områder når Multiply-funksjonen er aktivert. Du kan 
derimot bruke dem før du aktiverer Multiply for å velge og kopiere et utvalg, som deretter kan limes inn 
og gjentas flere ganger.

Helt korssting Kvart korssting Halvt korssting forover Halvt korssting bakover 

Mini-korssting Korssting i halv høyde Korssting i halv bredde 
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Velg alternativene du ønsker for speilvending og rotering, for å gjenta handlingene. 
Forhåndsvisningene viser hvordan handlingene gjentas i samsvar med gjeldende utvalg. 
Klikk på Use Multiply (bruk Lag flere)  for å slå på og av denne funksjonen. De blå 
speilvendingslinjene vises i arbeidsområdet når du har slått på Multiply-funksjonen.

Motivstiler
Bruk PREMIER+™ 2 Cross Stitcher til å lage tradisjonelle korssting og andre broderistiler.

Østeuropeisk korsstingssøm
Korsstingsbroderier i én eller to farger, ofte i rødt og svart eller oransje og svart, er 
populære i bondebroderier i Russland, Romania og mange andre land i Øst-Europa. 
Disse kan du sy ved hjelp av PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Assisi-broderi
Ved hjelp av PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kan du kopiere denne tradisjonelle håndsydde 
korsstingssømmen, som har fått navn etter byen Assisi i Italia,. Motivet broderes som en 
svart kontur og med to eller tre tråder. 

Bruk Reflect Across (speilvend sideveis) 
til å speilvende motivet vannrett.

Bruk Reflect Down (speilvend nedover) 
til å speilvende motivet loddrett.

Bruk Reflect Across and Down 
(speilvend sideveis og nedover) til å lage 
fire kopier rundt Multiply-midtpunktet.

Bruk Rotate (roter) til å lage fire roterte kopier 
rundt Multiply-midtpunktet.

Bruk Reflect 8-Way (speilvend 8 ganger) til 
å lage åtte kopier. Flere blå linjer viser de 
åtte segmentene.
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Denne kontursømmen kalles også for holbeinsøm. 
Bakgrunnen for motivet broderes med korssting 
med én tråd i en sterk farge, vanligvis fajanseblått, 
men rødt kan også brukes. Her skal det kun brukes 
hele korssting, ikke halve eller mindre 
korsstingstyper. På denne måten oppnår du en 
”motsatt” effekt eller en relieff-effekt. 1,8 mm er en 
passende korsstingsstørrelse for denne typen 
broderier. Denne typen korssting broderes vanligvis 
på lin med ganske løs veving, eller på bomullsstoff, 
men tar seg også godt ut på andre stoffer. Denne 
korsstingssømmen egner seg best for enkle former.

Blackwork og redwork
I disse stilartene benyttes det kun stilkesting, vanligvis med bare 
svart eller bare rød tråd. Stilkesting i tradisjonelle mønstre brukes 
til å fylle områder i motivet, i stedet for at man bruker vanlige 
korssting. Det finnes en rekke fyllmønstre på maskinen som kan 
brukes til denne typen broderier. Du kan enkelt veksle mellom 
blackwork og redwork ved å endre trådfargen i et fyllmønster.
Motiver som er laget bare med stilkesting, kalles ofte 
blackwork. I disse motivene brukes det ofte bare én enkelt farge 
(blackwork eller redwork – blackwork var populært i England på 
1500-tallet; redwork har vært mye brukt i quiltearbeider i Nord-
Amerika). På PREMIER+™ 2 Cross Stitcher finner du mange vakre 
blackwork-fyllmønstre.

Gobelin
Gobelin-søm settes inn som parallelle loddrette eller skråstilte 
sting som er like lange, og brukes til å fylle områder med et 
enkelt sømmønster. På PREMIER+™ 2 Cross Stitcher bruker du 
halve korssting forover eller halve korssting bakover til gobelin-
sting som skråner 45 grader, eller du kan bruke frihånds 
stilkesting til loddrette eller nesten loddrette gobelin-sting.

Ris-søm
Dette er et vanlig korssting med et lite sting over hver ”arm” i korsstinget. 
Det gir et inntrykk av at korsstingene overlapper hverandre. For å skape 
denne effekten, bruker du store korssting i motivet og plasserer de små 
stingene over ”armene” ved å bruke frihånds stilkesting. Disse har ofte en 
annen farge enn hovedkorsstinget.

Blonder
Bruk blackwork-søm til å sy falske blonder, som ligner på tradisjonelle sømmer som for 
eksempel Tenerife-blonder, hardangersøm eller Filet-Guipure. Bruk stilkesting til å lage 
konturene, og fyll deretter ut med blackwork-mønstre. Broder motivene på tynt stoff med 
åpen veving (lignende det som blir brukt i brudeslør), og bruk en tykk, vannløselig 
stabilisering. Vask deretter stoffet for å fjerne stabiliseringen.
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11Bruke Cross Stitch Design 
Wizard
Bruk Cross Stitch Design Wizard til å konvertere bilder automatisk til korssting. Du kan 
også bruke Cross Stitch Design Wizard til å laste inn et bilde kun som bakgrunn, laste et 
eksisterende korsstingsmotiv eller begynne på et nytt motiv uten bilde.
Cross Stitch Design Wizard åpnes når du trykker på New (Ny), og også når du starter opp 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Tips og råd om QuickCross-motiver
Bruk ulike trådtyper
Velg ulike trådtyper og antall tråder for å se hvilken effekt dette gir. Neonfargede tråder gir 
for eksempel en ”popkunsteffekt”.

Sett inn glanslys i øynene
Når du konverterer et portrett, kan du bruke Pick Color (velg farge) på siden for trådfarger 
til å sette inn glanslys i øynene. Dette gjør øynene lysere og er en forbedring av det 
konverterte bildet.

Fjern korssting som står for seg selv
Når du har laget et motiv, må du se etter korssting som står for seg selv. Dersom et 
enkeltstående korssting ikke er en viktig detalj, kan du erstatte det med den 
omkringliggende fargen eller en tilstøtende farge. På denne måten kan du reduserer 
antall flyttesting i det ferdige motivet.

Reduser antall fargeendringer
Reduser antall farger i motivet. Dette gjør du ved å velge en farge du ønsker å beholde, og 
deretter fylle området helt eller male med hele korssting over lignende farger til bare de 
valgte fargene står igjen. Du kan også bruke Merge Colors (slå sammen farger)  i 
fargevalgfeltet i motivpanelet til å endre alle korsstingene i én farge til en annen farge. 
Det anbefales at du gjør dette for én farge om gangen, slik at du ser hvilken effekt hver 
fargeendring har. Når du reduserer antall farger på denne måten, oppnår du en annen 
effekt enn når du sletter farger i Cross Stitch Design Wizard.

Fargerekkefølge
Bruk fargevalgfeltet i motivpanelet til å endre fargerekkefølgen slik at motivet sys innenfra 
og ut. Dette bidrar til å hindre at stoffet drar seg.

Legg til border
Legg til en enkel bord med bakoversøm langs kanten av motivet. Bruk en kontrastfarge 
som gjør borden mer fremtredende.
Sett inn en mer forseggjort bord ved å øke størrelsen på motivet med noen ruter, og fyll 
deretter helt opp med korssting eller et mønster i de tomme rutene rundt kanten.  Du må 
konvertere bildet i en størrelse som gjør det mulig å få plass til motivet og en bord inni 
ønsket ramme.
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Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet fjernes når du endrer størrelsen på motivet. Lagre motivet først slik 
at du har en kopi av motivet med bakgrunnsbildet, og angi deretter et nytt navn for motivet med en bord.

Slik bruker du Cross Stitch Design Wizard
Lage en korsstingssøm fra et fotografi

1 Klikk på ny-ikonet  for å åpne startsiden for Cross Stitch Design Wizard.

Lage et QuickCross-motiv Laste inn bilde til et nytt korsstingsmotiv

Lag et nytt motiv ved å konvertere de 
fargede delene av et bilde til korssting. 
Velg maksimalt antall farger og trådtypen 
du ønsker å bruke til korsstingene.

Lag et nytt motiv ved å laste inn et bilde, 
som du beskjærer eller strekker ut etter ønske. 
Angi korsstingsstørrelse og motivområde. 
Bildet lastes inn på PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Last inn et eksisterende 
korsstingsmotiv

Begynn på et nytt korsstingsmotiv uten bilde

Åpne et eksisterende korsstingsmotiv for 
å forhåndsvise det i veiviseren. Deretter 
lukker du veiviseren og laster motivet inn i 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Motivområdet 
og paletten konfigureres i samsvar med 
motivet som lastes inn.

Velg ønsket korsstingsstørrelse og motivområde, lukk 
deretter Cross Stitch Design Wizard og begynn med 
et tomt arbeidsområde. 
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2 La det være merket av for Create 
QuickCross Design (lag 
QuickCross-motiv) og klikk på 
Next (neste). Siden for valg av 
bilde i Cross Stitch Design 
Wizard vises.

3 Klikk på Last et bilde.  
Da vises dialogboksen for 
bildevisning.

4 Bla til mappen 
Documents\Premier+2 \Samples 
\Cross\Pics, klikk på filnavnet 
”Linnet.jpg”, og klikk deretter på 
OK. Du kan se en 
forhåndsvisning av bildet i 
veiviseren.

5 Klikk på Neste for å åpne siden 
hvor du kan rotere og beskjære 
bildet.

6 I utgangspunktet velges hele 
bildet. I bildefeltet flytter du 
pekeren til håndtaket øverst til 
høyre på bildet. Klikk og dra i 
håndtaket for å gjøre 
beskjæringsboksen mindre. 
Flytt høyre side av 
beskjæringsboksen til den er 
halvveis over øret på høyre side. 
Slipp deretter museknappen 
eller løft pennen.

7 Klikk og dra i håndtaket øverst til 
venstre til linjen er halvveis over 
øret på venstre side.

8 Klikk og dra i håndtaket nederst 
til høyre, og flytt det oppover til 
det berører knappen rett under 
kinnet til jenta.

9 Klikk og dra i midthåndtaket øverst til høyre, og flytt det nedover til beskjæringsboksen er firkantet.
10 Klikk på Next (neste). Siden for 

motivstørrelse vises.
11 Endre korsstingsstørrelsen til 

1,4 mm.
Mindre korsstingsstørrelser, som for 
eksempel denne som tilsvarer Aida-
stingtall 18, gir flere detaljer når du 
lager korsstingsmotiver av 
fotografier.
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12 Klikk på Velg ramme for å åpne dialogboksen for rammevalg. Pass på at Universal er angitt som Hoop 
Group (rammegruppe). Angi deretter rammestørrelsen 100 mm x 100 mm – Universal Square Hoop 1. 
Når du klikker på OK, beregnes og forhåndsvises det nye motivområdet.

13 Klikk på Next (neste). Siden for valg av trådfarge vises, og her ser du bare det beskårne området av 
bildet.
Originalbildet påvirkes ikke av Cross Stitch Design Wizard.

14 Velg Robison-Anton rayon 40 som trådtype.
15 Still antall farger på 20 og klikk på Bruk. Trådvalget beregnes automatisk.
16 Merk at trådutvalget fra Robison-

Anton Rayon 40 har mange 
bruntoner for dette bildet. Klikk 
på rullegardinpilen Change All To 
(endre alle til) og velg Sulky 
Rayon 40 i stedet.

17 Klikk på Apply (bruk) én gang til.
Du kan endre trådtype så ofte 
du vil.
Det kan være at forhåndsvisningen 
av fargene på korsstingene og 
trådfargelisten ikke stemmer helt 
overens med resultatet som vises. 
Årsaken er at selv små forskjeller i 
forhold til det beskårne området 
vil gi ulike resultater i 
korsstingsmotivet.

18 Klikk på Neste. Forhåndsvisningssiden vises.
Her ser du broderiet slik det blir brodert, med informasjon om mål, antall sting og antall farger.

19 Klikk på Finish (fullfør). Korsstingsmotivet opprettes og vises på skjermen. Alle like farger kombineres 
automatisk til én farge i fargearket.

20 Klikk på kategorien Create (Lag), og klikk deretter på fargeblokken til venstre i kategorien.
21 I paletten som åpnes, klikker du på Legg til farge.  Dialogboksen for fargevalg åpnes, slik at du kan 

velge en ny farge.
22 Velg Sulky Rayon 40 som trådtype.
23 Klikk på den gule hurtigfargen. Da hopper trådlisten til 1124 (Sun Yellow).
24 Denne fargen er ganske skarp, så klikk på den blekere gulfargen 1061 over Sun Yellow i listen (1061 

Pale Yellow).
25 Klikk på OK. Den nye fargen legges til i paletten 

og velges automatisk.
26 Klikk på korsstingsfyll-ikonet . Da endres 

pekeren til et malingsspann .
27 Klikk på de fylte bakgrunnsområdene til venstre 

og til høyre.
Om ønskelig kan du også fylle inn enkeltstående 
fargede korssting langs kanten av bakgrunnen, der 
den møter genseren og håret til jenta. På denne 
måten kan du reduserer antall flyttesting i det 
ferdige motivet.

28 Flytt glidebryteren i zoom-feltet til 100 % for å 
vise motivet i den størrelsen det skal broderes.

29 Klikk på Design Properties (egenskaper for 
motiv) i kategorien Home (hjem). I dialogboksen 
Design Properties (motivegenskaper) 
kontrollerer du at Single (2 Threads) (enkel 
(2 tråder)) er angitt under Thread Count, Crosses 
(trådtelling, korssting). Klikk på OK.
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30 Klikk på rediger notater-ikonet  og skriv inn ”Familiebilde” i dialogboksen Notes (notater) Klikk på 
OK.

31 Klikk på lagre som-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang. Da vises dialogboksen Save As 
(lagre som).

32 I feltet Save In (lagre i) blar du til mappen Documents\Premier+2\My Designs. I feltet File Name 
(filnavn) skriver du inn navnet som ”Linnet”, slik det ble brukt for bildet. Klikk på Save (lagre).
Da lagres motivet som en korsstingsmotivfil (.krz).

33 Klikk på eksporter-ikonet  på verktøylinjen for hurtigtilgang. Da vises dialogboksen Export 
(eksporter).

34 Kontroller at .vp4 er valgt i rullegardinlisten File Format (filformat). 
35 Klikk på OK. Dialogboksen Lagre som vises, og du kan lagre broderiet.

I feltet Save In (lagre i) blar du til mappen Documents\Premier+2\My Designs. I boksen File Name 
(filnavn) kontrollerer du at navnet er ”LinnetExported”, og deretter klikker du på Export (eksporter).
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12Lage sømmer og former

Tegn sømmer av ønsket type og farge i motivområdet. Musepekeren viser hvilken 
sømtype som er valgt, og tegnefargen vises i trådfarge-feltet.

Paletten

Bruk sletteikonet  til å slette sømmer av angitt type. Deretter kan du bruke det til å 
slette sømmer når du har valgt å tegne en søm.  

Korssting
Det finnes fire typer korssting:

 Et helt korssting fyller en hel rute i rutenettet. Deler av hele korssting (kvarte korssting, 
halve korssting forover og halve korssting bakover) kan settes inn eller fjernes for kvarte, 
halve og tre-kvart store korssting.

 Et korssting i halv høyde er et korssting i den øvre eller nedre delen av en rute i rutenettet. 
 Et korssting i halv bredde er et korssting i den venstre eller høyre delen av en rute i 

rutenettet.
 Et mini-korssting er et lite korssting i et hvilket som helst hjørne av ruten.

Når du tegner korssting, kan alle typer korssting erstatte hele eller enhver del av alle andre 
typer korssting. Størrelsen på den valgte korsstingstypen avgjør hvor mye av ruten som 
erstattes eller slettes.
Stilkesting og franske knuter blir ikke påvirket av at du tegner og sletter korssting.

Tegn hele, halve eller kvarte korssting

Velg en trådfarge til tegning
Slett sømmer av den valgte typen

Tegn stilkesting eller franske knuter
Tegn et område fylt med korsstings- eller mønsterfyll

Velg mellom ikke fyll, korsstingsfyll 

Velg mellom ikke kontur, stilkestingkontur eller korsstingskontur

Velg en form og dra den til arbeidsområdet

Jevn ut formen

Tegn en blokk- eller punktform

Kategorien Create (Opprett)

eller mønsterfyll

Klikk for å åpne paletten

Legg til en farge i paletten fra dialogboksen for fargevalg
Velg en farge fra bakgrunnsbildet eller fra motivet

Klikk på en farge for å velge den til tegning
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Stilkesting og franske knuter
Det finnes to typer stilkesting på PREMIER+™ 2 Cross Stitcher: Standard  og 
Freehand . Standard Backstitch (standard stilkesting)  tegnes i korte deler som fester 
seg til sidene og diagonalene i rutene i rutenettet. Endepunktene for standard stilkesting 
er i hjørnene av rutene i rutenettet. Freehand Backstitch (frihånds stilkesting)  tegnes 
som et separat lag i forhold til standard stilkesting. Frihånds stilkesting settes inn ved hjelp 
av endepunkter som kan festes til halve sider i rutene, hvor som helst i motivet. Én enkelt 
del av frihånds stilkesting kan ha en hvilken som helst lengde som passer i inn i motivet
Bruk fransk knute-ikonet  til å sette inn  franske knuter som festes midt på linjen i en 
rute. Hver enkelt franske knute kan settes inn eller slettes med et enkelt klikk.

Korsstings- eller mønsterfyll
Bruk korsstingsfyll-ikonet  eller mønsterfyll-ikonet  til å fylle  et område med 
korssting eller et fyllmønster. Et tomt område kan fylles helt med korssting til det dukker 
opp eksisterende korssting og/eller stilkesting. Et sammenhengende område med 
korssting i samme farge kan fylles helt, til det dukker opp et tomt område, stilkesting eller 
korssting i en annen farge. Korssting regnes ikke som knyttet sammen i et fylt område hvis 
de bare henger sammen i et hjørne.

Tegne former
Tegn en av 75 former med Place Shape (sett inn form) , eller tegn et område eller en 
kontur av en hvilken som helst form ved hjelp av Freehand Tablet Shape (frihåndsform, 
blokk)  og Freehand Point Shape (frihåndsform, punkter) .

Lage en form
1 Velg hvilken type fyll og kontur du vil bruke, i Shape-

delen av kategorien Create (lag). 
2 Hvis du tegner en form med en stilkestingkontur , 

kan du velge Smooth (jevn ut) for å jevne ut 
konturen rundt formen ved å bruke trekvart store 
korssting i stedet for korssting i full størrelse.
Korsstingskonturer  blir ikke påvirket av Smooth 
(jevn ut).

3 Klikk på trådfargene for fyllet og konturen du har 
valgt, for å velge en farge til korstingssfyllet og 
konturen.

4 Du kan endre fargene eller mønsteret i et mønsterfyll  ved å velge mønsteret og de tilhørende 
fargene i kategorien Pattern (mønster).  Se ”Bruke mønster” på side 74.
Dersom du velger en farge som ikke finnes i paletten, legges den automatisk til i paletten når du tegner en 
form i denne fargen.

5 Velg en form på rullegardinmenyen for former.
6 Klikk på Place Shape-knappen (sett inn form)  for å sette inn formen i 

arbeidsområdet.
De valgte fargene og sømtypen benyttes i konturen og fyllet.

7 Dra formen til ønsket plassering, og endre størrelse etter ønske, ved hjelp 
av de firkantede håndtakene i hjørnene.
Hold nede Ctrl-tasten mens du drar for å endre størrelsen proporsjonalt. 
Hold nede Shift-tasten for å endre størrelsen fra midten.

8 Høyreklikk på formen for å sette den inn i arbeidsområdet
9 Tegn om ønskelig en ny form, eller bruk angre-tasten og tegn formen 

på nytt.
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Tegn form
Bruk alternativene under Draw Shape (tegn form) , Freehand Tablet Shape 
(frihåndsform, blokk)  og Freehand Point Shape (frihåndsform, punkter) , til å tegne 
et område eller en kontur rundt en hvilken som helst form. Bruk frihåndsform, blokk-
ikonet  til å tegne en linje for å lage en form. Når du tegner en linje, lukkes den 
automatisk for å danne en form. Juster formen ved å flytte punktene. Bruk Freehand Point 
Shape (frihåndsform, blokk)  til å lage en form ved å sette inn punkter og lage en 
uregelmessig kontur av buede og rette linjer rundt det ønskede området.

Alternativer for former
Bruk et korsstingsfyll  til å tegne et område fylt med korssting, eller et mønsterfyll  til 
å tegne et område fylt med et mønster etter ønske. Bruk ikke fyll-funksjonen  når du 
bare vil lage en kontur.
Klikk på trådprøven under Fill color (fyllfarge), og velg en farge på rullegardinmenyen. 
Klikk på Add Color (legg til farge)  for å velge en farge i dialogboksen for fargevalg, eller 
på Pick Color (velg farge)  for å velge en farge fra bakgrunnsbildet.

Velg fargene til et mønsterfyll  i kategorien Pattern (mønster) i menyfeltet. 

Bruk Backstitch Outline (stilkestingkontur)  til å tegne former med en frihånds 
stilkestingkontur, eller bruk Cross Outline (korsstingskontur)  til å tegne tomme former 
som en korsstingskontur. Bruk No Outline (ingen kontur)  til å lage et fyllområde uten 
kontur. Klikk på trådprøven under Outline color (konturfarge), og velg en farge i paletten 
som åpnes.
Bruk utjevningsfunksjonen til å jevne ut konturen rundt formene.

Tegne et hus med sømmer
1 Åpne PREMIER+™ 2 Cross Stitcher  og velg Load Picture for New Cross Stitch Design (last bilde for 

nytt korsstingsmotiv) på startsiden for Cross Stitch Design Wizard. Klikk deretter på Next (neste). På 
siden for valg av bilde klikker du på last bilde-ikonet  og laster inn 
Documents\Premier+2\Samples\Cross\Pics\Small House.jpg. Deretter klikker du to ganger på Next 
(neste). På siden for motivstørrelse kontrollerer du at 2,0 mm er angitt som korsstingsstørrelse, og at 
bredde og høyde er angitt til 40 korssting. Klikk deretter på Finish (fullfør) for å vise huset i motivfeltet.

2 I kategorien Home (hjem) klikker du på Design Properties (egenskaper for motiv), og i dialogboksen 
Design Properties (egenskaper for motiv) kontrollerer du at Single (2 Threads) er angitt for Thread 
Count (antall tråder), Crosses (korssting) og Backstitch (stilkesting). Klikk på OK.

3 I kategorien View (vis) kontrollerer du at hver 5. linje  er angitt under Grid Size (rutenettstørrelse).
4 Klikk på kategorien Create (lag). 
5 Kontroller at No Fill (ikke fyll)  er valgt i delen for former (ikonet til venstre i Fill-området (fyll).
6 Klikk for å velge alternativet for stilkestingkontur  

(det midtre ikonet i Outline-området (kontur)).
7 Klikk på trådfargen for konturen, og klikk på legg til 

farge-ikonet  i paletten. Dialogboksen for fargevalg 
vises. 

8 Velg Sulky Rayon 40 i rullegardinlisten for trådtype.
Velg en hvilken som helst trådtype fra produsenten eller en av trådtypene i MyThreads som du har 
laget, ved hjelp av PREMIER+™ 2 Thread Cache.

9 Når du skriver inn 1005 i boksen Find Thread (finn tråd), fremheves Sulky Rayon 40 1005 (Black) i 
listen. Klikk på OK.
Tråden i konturen er nå svart.

10 Kontroller at rektangel (form 1) er valgt i rullegardinmenyen for former.
11 Klikk på Place Shape (sett inn form) . En rektangulær form settes inn i midten av motivområdet.
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12 Klikk og dra i hjørnene av formen for å lage et rektangel som passer akkurat inni konturen av forsiden 
av huset. Rektangelet skal være 24 ruter bredt og 11 ruter høyt.
Det plasseres omtrent 10 ruter inn og 15 ruter ned fra øvre venstre hjørne av motivområdet, altså fra øverst 
til venstre på forsiden av huset.

13 Høyreklikk for å sette inn formen.
14 Velg Cross Fill (korsstingsfyll)  under fyll.
15 Klikk på trådfargen for fyll, og klikk på legg til farge-ikonet  i paletten. Dialogboksen for fargevalg 

vises. 
16 Når du skriver inn 1246 i boksen Find Thread (finn tråd), fremheves Sulky Rayon 40 1246 (Orange 

Flame) i listen. Klikk på OK.

Et rødt korsstingsfyll  og en svart stilkestingkontur  er valgt, og rektangel er angitt som form.
17 Klikk på Place Shape (sett inn form) . En rektangulær form settes inn i midten av motivområdet.
18 Klikk og dra i hjørnene av formen slik at det 

dannes et rektangel som er seks ruter bredt og 
ni ruter høyt, for å lage en dør.

19 Høyreklikk for å sette inn formen.
20 Klikk på trådfargen for korssting til venstre i 

menyfeltet, og velg den svarte fargen i paletten.
Dette er Sulky Rayon 40 1005 (Black) som du 
valgte ovenfor.

21 Klikk på hele korssting-ikonet .
22 Tegn en takrenne helt øverst langs veggen, 

én rute dyp og én rute bredere enn veggen 
på hver side av huset.

23 Klikk på ikonet for standard stilkesting . Da tegnes det stilkestingkonturer langs sidene og 
diagonalene i rutene.

24 Nå kan du tegne taket. I venstre ende av 
takrennen klikker og drar du fra én rute inn 
fra enden (1), for å sette inn en linje med 
fem diagonale deler standard stilkesting 
oppover og mot høyre. Deretter slipper du 
museknappen eller løfter pennen (2).
Hvis du ønsker det, kan du sette inn hver 
enkelt del av sømmen med standard stilkesting med ett enkelt klikk. Sletting er angitt for høyreklikk, så du 
kan slette enkeltstående deler av søm med standard stilkesting med ett enkelt høyreklikk.

25 I høyre ende av takrennen klikker og drar du fra én rute inn fra enden (3), for å sette inn en linje med 
fem diagonale deler standard stilkesting oppover og mot venstre.

26 Klikk og dra langs linjen i rutenettet for å sette inn en stilkestingsøm langs toppen av taket (2 til 4).
27 Nå kan du tegne skorsteinen. Begynn øverst til høyre på taket, to ruter fra enden. Klikk og dra for å 

sette inn en linje tre ruter rett opp, og deretter en ny linje tre ruter mot venstre, og en tredje linje tre 
ruter tilbake ned på taket.

28 Klikk på ikke fyll-ikonet  i Shape-delen av kategorien Create (lag).
29 Pass på at Backstitch Outline (stilkestingkontur)  er valgt.
30 Klikk på Smooth-funksjonen (utjevning) for å merke av for den.

Bruk utjevningsfunksjonen til å jevne ut konturen rundt formene.
31 Velg sirkelen (form 2) i rullegardinmenyen for former.
32 Klikk på Place Shape (sett inn form) . En sirkel settes inn i midten av 

motivområdet.
33 Dra sirkelen over vinduet i huset. Hold deretter nede Ctrl-tasten og flytt 

håndtakene i boksen slik at de ligger langs linjene som omgir vinduet. Når 
du holder inne Ctrl-tasten, endres størrelsen proporsjonalt.

34 Når du klikker på zoom til rektangel-ikonet  endres pilen til zoom inn-pekeren .
35 Klikk og dra rundt den venstre halvdelen av huset, og slipp deretter museknappen for å zoome inn.
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36 Kontroller sirkelens plassering, og høyreklikk for å sette inn formen.
Dersom vinduet ikke passer i bildet, klikker du på angre-tasten og prøver på nytt.

37 Se på motivpanelet. Fargevalgområdet inneholder tråder som er 
tilgjengelige for bruk i et motiv.
Farger kan legges til hver for seg, og deretter tas i bruk, eller de kan legges til 
automatisk når du setter inn motiver, former eller bokstaver med trådfarger 
som ikke allerede finnes i paletten. Når du holder musepekeren over en farge i 
dette området, kan du se et verktøytips som viser hele navnet på trådfargen.

38 Klikk på trådfargen for korssting til venstre for menyfeltet, og klikk på legg 
til farge-ikonet  i paletten. Dialogboksen for fargevalg vises. 

39 Kontroller at trådtypen som er angitt, er Sulky Rayon 40, og skriv inn 1030 i boksen Find Thread (finn 
tråd). Da hopper du til Sulky Rayon 40 1030 (Periwinkle) i listen. Klikk på OK. Fargen legges til i 
fargevalgområdet, og angis som tegnefarge i menyfeltet.

40 Klikk på korsstingsfyll-ikonet . Da endres pekeren til et malingsspann .
41 Når du klikker inni vinduet, fylles det med blekblå korssting.
42 Klikk på trådfargen for korssting til venstre i menyfeltet, og velg den svarte fargen i paletten.
43 Klikk på ikonet for frihånds stilkesting .

Bruk ikonet for frihånds stilkesting til å sette inn stilkestingkonturer i en hvilken som helst lengde i et motiv. 
Frihånds stilkesting kan festes midt på linjen i en rute. Standard stilkesting kan derimot bare settes inn med 
linjer i faste lengder, som festes til sidene og diagonalene i rutene.

44 Klikk og dra en linje over midten av vinduet, og dra deretter en ny linje ned langs midten av vinduet.
45 Klikk på kategorien Home (hjem). Klikk på valgramme-ikonet .
46 Klikk og dra en firkant rundt vinduet.
47 Klikk på kopieringsikonet . Klikk på zoom for å tilpasse-ikonet . 

Klikk på lim inn-ikonet . En ny kopi av vinduet vises øverst til venstre 
på skjermen.

48 Klikk og dra vinduet til høyre side av huset, og plasser det symmetrisk 
med vinduet til venstre.

49 Klikk på kategorien Create (lag).
50 Klikk på trådfargen for korssting til venstre for menyfeltet, og klikk på legg 

til farge-ikonet  i paletten. Dialogboksen for fargevalg vises. 
51 Skriv inn 1066 boksen Find Thread (finn tråd). Sulky Rayon 40 1066 Primrose velges. Klikk på OK.
52 Klikk på korsstingsfyll-ikonet . Da endres pekeren til et malingsspann .
53 Klikk på veggen på fremsiden av huset.
54 Klikk på trådfargen for korssting til venstre i menyfeltet, og velg den røde fargen i paletten.
55 Klikk på hoveddelen av taket og skorsteinen.

Merk at du kan endre fyllfargen mens verktøyet for 
korsstingsfyll fremdeles er aktivert.
Dersom hele bildet fylles med korssting, klikker du på 
angre-tasten og ser etter om det er åpne ruter i 
stilkestingkonturen rundt taket.

56 Klikk på trådfargen for korssting, og velg den svarte 
fargen i paletten (Sulky Rayon 40 1005 Black).
Klikk på ikonet for hele korssting .

57 Klikk og dra under døren for å sette inn en rad med 
seks svarte korssting som en dørstokk. (Du kan også 
klikke seks ganger for å sette inn enkeltstående 
korssting.)

58 Klikk på ikonet for franske knuter .
59 Klikk én rute inn fra venstre dørkant og fire ruter opp for å sette inn et dørhåndtak.
60 I Shape-delen (form) velger du Cross Fill (korsstingsfyll)  og velger No Outline (ingen kontur) .
61 Klikk på trådfargen for fyll, og klikk på legg til farge-ikonet  i paletten. Dialogboksen for fargevalg 

vises. 
62 Når du skriver inn 1011 i boksen Find Thread (finn tråd), fremheves Sulky Rayon 40 1011 (Steel Gray) i 

listen. Klikk på OK.



PREMIER+™ 2 Cross Stitcher   Lage sømmer og former              73

63 Velg rektangelet (form 1) i rullegardinmenyen for former.
64 Klikk på Place Shape (sett inn form) . En rektangulær form settes inn i midten av motivområdet.
65 Klikk og dra i hjørnene av formen, slik at rektangelet plasseres under dørstokken, og danner en kort 

vei som er seks korssting bred og tre korssting høy.
66 Klikk på trådfargen for fyll, og klikk på legg til farge-ikonet  i paletten.
67 I dialogboksen for fargevalg skriver du inn 1100 i boksen Find Thread (finn tråd) for å velge ”Lt. Grass 

Green” i Sulky Rayon 40. Klikk på OK.
68 Sett inn et rektangel med korssting som er 11 sting bredt og fire sting høyt til venstre for dørstokken 

og veien. Det skal være to firkanter bredere enn huset.
69 Når du klikker på zoom til rektangel-ikonet  endres pilen til zoom inn-pekeren .
70 Klikk og dra rundt gressrektangelet.
71 Klikk på trådfargen for korssting til venstre for menyfeltet, og klikk på legg til farge-ikonet  i paletten.
72 I dialogboksen for fargevalg velger du Sulky Rayon 40 1187 (Mimosa Yellow). Klikk på OK.
73 Klikk på ikonet for franske knuter .
74 Begynn to firkanter inn og to firkanter ned fra øverste venstre hjørne av gresset, og klikk i midten av 

firkanten i rutenettet for å sette inn den første blomsten. Gå mot høyre og sett inn fire blomster til i 
midten av annenhver rute.

75 Klikk på trådfargen for korssting, og klikk på legg til farge-
ikonet  i paletten.

76 I dialogboksen for fargevalg velger du Sulky Rayon 40 569 
(Garden Green). Klikk på OK.

77 Klikk på ikonet for frihånds stilkesting .
78 Begynn fra midten av en rute som inneholder en gul 

blomst, og klikk og dra for å tegne en stilkestingsøm to 
ruter rett nedover. Dette er stilken til blomsten. Gjenta 
dette for de andre fire blomstene.

79 Klikk på kategorien Home (hjem). Klikk på 
valgramme-ikonet .

80 Klikk og dra en valgramme rundt gresset og 
blomstene.

81 Klikk på kopieringsikonet . Klikk på zoom 
for å tilpasse-ikonet . Når du klikker på 
lim inn-ikonet  vises rektangelet med 
gress og blomster øverst i venstre hjørne. 
Klikk og dra det innlimte gresset til høyre 
side av veien.

Bruk File, Save As (fil, lagre som) for å lagre motivet som Small House.krz, og bruk Export (eksporter)  for 
å eksportere motivet som Small House_Exported.vp4.
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Bruke mønster

Når du skal velge et fyllmønster, bruker du mønsterdelen i kategorien Pattern (mønster) i 
menyfeltet. Velg først en kategori, og klikk deretter på et mønster i galleriet. Når du velger 
et fyllmønster, brukes det som Pattern Flood Fill (mønsterfyll)  og i stedet for korssting 
inni former og TrueType®-tekst.
Du kan også lage dine egne fyllmønstre (se i brukerveiledningen for PREMIER+™ 2 Cross 
Stitcher eller i den elektroniske hjelpen for å få vite alt om hvordan du lager mønster).

Velg en mønsterkategori

Klikk på et eksempel for å velge et mønster

Bytt trådfargene for mønsteret Forhåndsvis mønsteret

Lag et nytt mønster
Kategorien Pattern (mønster)
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13Lage tekst
Bruk Bokstav-kategorien til å legge til tekst og monogrammer i motivene dine. Du kan 
bytte fritt mellom TrueType®- og faste skrifttyper til du har fått teksten slik du vil ha den.

TrueType-skrifttyper
Velg skrifttypen TrueType i kategorien Letter (bokstaver) for å konvertere TrueType®- eller 
OpenType®-tegn til korssting, korssting med stilkestingkonturer eller bare en 
stilkestingkontur. Hvis du har valgt et fyllmønster, benyttes dette i stedet for korssting når 
teksten settes inn.

Lage TrueType-tekst
1 Klikk på kategorien Letter (bokstaver) i menyfeltet.
2 Til venstre i denne kategorien klikker du på TrueType-skrifttype.
3 Skriv inn ønsket tekst i boksen Letters (bokstaver). Trykk på Enter for å lage flere tekstlinjer.
4 I feltet for TrueType-skrifter klikker du på rullegardinmenyen Font (skrifttype) og velger TrueType®-

skrifttypen du vil bruke.
5 Velg ønsket tekststil på rullegardinmenyen. Tekststilen Regular (vanlig) benyttes dersom du ikke 

velger noen annen stil.
6 Hvis det er mer enn én tekstlinje, velger du justering mot venstre , midten  eller høyre .
7 Juster størrelsen etter ønske. Det anbefales å bruke minimum størrelse 12. Maksimumsstørrelsen er 200.
8 Under Fill (fylltype) velger du korsstingsfyll , mønsterfyll  eller ikke fyll .
9 Under Outline (kontur) velger du stilkestingkontur  eller ikke kontur .
10 Når du skal velge et fyllmønster, klikker du på kategorien Pattern (mønster), velger et av de 

tilgjengelige fyllmønstrene, og klikker deretter på kategorien Letter (bokstaver). 
11 Klikk om ønskelig på alternativet Smooth (jevn ut) slik at dette blir valgt, for å jevne ut kantene på 

tegnene.
Korssting i trekvart størrelse benyttes i stedet for korssting i full størrelse når kantene skal jevnes ut. Det 
anbefales at dette benyttes kun til store tegn.

12 Hvis du har valgt korsstingsfyll, klikker du på korsstingsfargen for å åpne dialogboksen for fargevalg. 
Velg en ny korsstingsfarge til selve teksten, og klikk OK.

13 Hvis du har valgt stilkestingkontur, klikker du på Konturfarge for å åpne dialogboksen for fargevalg. 
Velg ny farge til en standard stilkestingkontur rundt bokstavene, og klikk på OK.
Hvis du bruker farger som ikke er i paletten, legges de automatisk til i paletten når teksten er satt på plass i 
motivet.

14 Klikk på Bruk. Teksten vises på motivet i en valgramme, og Box Select (valgramme) aktiveres automatisk.
15 Klikk og dra inni valgrammen for å flytte teksten til ønsket plassering.
16 Hvis du ønsker det, kan du endre teksten eller tekstvalgene (inkludert fyllmønster) og klikke på Apply 

(bruk) én gang til for å endre teksten før du setter den inn.
17 Klikk utenfor valgrammen for å sette inn teksten.

Dersom du skal sette inn flere tekstavsnitt, må du gjøre dette for hvert avsnitt.

Angi en fast skrifttype eller  

Velg en TrueType-skrift, stil og størrelse

Skriv inn tekst

Angi hvor teksten skal 

Velg korsstings- eller  

Plasser bokstavene i arbeidsområdet
Angi konturtype og farge

Kategorien Text (tekst)
mønsterfyll og farge

en TrueType-skrifttype

plasseres
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Fast skrifttype
Velg Fixed Font (fast skrifttype) i kategorien Letter (bokstaver) i menyfeltet for å sette inn 
tekst med forhåndsdefinerte skrifttyper. Fast tekst benyttes i samsvar med utformingen av 
tegnene, som kan inneholde alle typer sømmer.

Lage fast tekst
1 Klikk på kategorien Letter (bokstaver) i menyfeltet.
2 Til venstre for denne kategorien klikker du på Fast skrifttype.
3 Skriv inn ønsket tekst i boksen Letters (bokstaver). Trykk på Enter for å lage flere tekstlinjer.
4 Du kan velge en skrifttype ved å klikke på rullegardinpilen til høyre for skrifttypevisningen, og velge 

en kategori og skrifttype i galleriet.
5 Hvis det er mer enn én tekstlinje, velger du justering mot venstre , midten  eller høyre .
6 Hvis du vil bruke andre farger enn standardfargene, klikker du en trådfarge i Fixed Font Colors (farger 

for fast skrifttype). Da åpnes dialogboksen for fargevalg. Velg en ny farge og klikk på OK.
Hvis du bruker farger som ikke er i paletten, legges de automatisk til i paletten når teksten er satt på plass i 
motivet.

7 Klikk på Bruk. Teksten vises på motivet i en valgramme.
8 Klikk og dra inni valgrammen for å flytte teksten til ønsket plassering.
9 Hvis du ønsker det, kan du endre teksten eller noen av tekstalternativene og klikke på Apply (bruk) én 

gang til for å lage en ny versjon av teksten.
10 Klikk utenfor valgrammen for å sette inn teksten.

Dersom du skal sette inn flere tekstavsnitt, må du gjøre dette for hvert avsnitt.
Faste skrifttyper bruker ikke fyllmønstre når teksten anvendes. Det er imidlertid mulig å fylle tegnene helt med 

et hvilket som helst mønster ved hjelp av fyll med mønster-ikonet  etter at de er festet på riktig sted.

Lage tekst til prøvebroderiet ”Happy House”
1 I kategorien Home (hjem) klikker du på Design Properties (egenskaper for motiv), og i dialogboksen 

Design Properties (egenskaper for motiv) kontrollerer du at Single (2 Threads) er angitt for Thread 
Count (antall tråder), Crosses (korssting) og Backstitch (stilkesting). Klikk på OK.

2 I kategorien View (vis) kontrollerer du at hver 
10. linje  er angitt for Grid (rutenett).

3 Klikk på ny-  eller åpne-konet  på fil-menyen 
og last inn 
Documents\Premier+2\Samples\Cross\Krz\Line of 
buds for Happy House.krz..

4 Klikk på kategorien Letter (bokstaver).
5 På venstre side av denne kategorien klikker du på 

Fast skrifttype.
6 I Fixed Font-området (fast skrifttype) klikker du på 

rullegardinfilen for å vise skrifttypegalleriet.
7 Klikk og dra rullefeltet til høyre for boksen ned til 

kategorien Modern font (moderne skrifttype).

Navnene på de faste skrifttypene inneholder typen sting i skrifttypen, og tallet i slutten av navnet er 
høyden på bokstaven A i ruter. 

Bruk en fast skrifttype eller 

Velg en fast skrifttype fra galleriet

Skriv inn tekst

Angi hvor teksten skal plasseres

Velg fargene på bokstavene

Plasser bokstavene 

Kategorien Text (tekst)

en TrueType-skrifttype

i arbeidsområdet
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Skrifttyper som bruker mer enn én farge, får i tillegg 2C (to farger) eller 3C (tre farger) i navnet.
8 Klikk på skrifttypen Sans Cross Narrow 7. Galleriet lukkes.
9 Klikk i Letters-feltet (tekst) og skriv inn ”Welcome To Our”.
10 Klikk på Apply (bruk). Teksten vises på motivet og plasseres automatisk i en valgramme.
11 Klikk og dra i utvalget slik at teksten midtstilles under den øverste borden med knupper, med den 

øverste delen av de store bokstavene to ruter under knuppene. Den venstre siden av W-en skal være 
tre ruter fra venstre kant. Valgrammen ligger over knuppene, men det har ikke noe å si.

12 Klikk utenfor valgrammen for å oppheve merkingen av teksten og sette den inn.

13 Velg Sans Cross 9 i rullegardinmenyen over skrifttyper.
14 I Letters-feltet (tekst) sletter du den forrige teksten, skriver inn ”Happy”, trykker på Enter, og skriver 

deretter inn ”House” slik at teksten går over to linjer. 
15 I feltet Fixed Font Colors (farger for fast skrifttype) klikker du på den blå fargeblokken. Da vises 

dialogboksen for fargevalg.
16 Kontroller at Robison-Anton Rayon 40 er valgt som som trådtype. I tekstboksen Find Thread (finn 

tråd) skriver du inn 2378. Da hopper du til 2378 (rød) i listen. Når du klikker på OK, endres fargen i 
fargeblokken til rødt.
Dette endrer fargen på bokstavene fra blåfargen som brukes av skrifttypen, til rødt.

17 Når du klikker på Apply (bruk), vises 
teksten på motivet, og den velges 
automatisk med valgrammen.

18 Klikk og dra i den merkede teksten 
for å plassere den i midten, med en 
avstand på to ruter under ”Welcome 
To Our”-linjen. Klikk utenfor 
valgrammen for å sette inn teksten.

19 Valgramme-funksjonen  er 
fremdeles valgt, så du kan klikke og 
dra en valgramme rundt ordet 
”House”.

20 Flytt ordet ”House” nøyaktig fire 
ruter opp fra gjeldende posisjon, slik 
at øverste del av ”H” er bare én rute 
under ”y” i ”Happy”.

21 Klikk utenfor teksten for å oppheve merkingen og sette den inn.
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14Redigere motiver

Redigere korssting, stilkesting og franske knuter
Tegnefarge og sletteikon
Velg en trådfarge fra paletten som åpnes i området Color (farge) under kategorien Create 
(opprett) for å velge en tegnefarge. Klikk på sletteikonet  for å slette sømmer når du 
tegner, eller høyreklikk for å slette sømmer mens du tegner med en farge.

Redigere korssting
Du kan bruke en hvilken som helst type korssting til å erstatte og slette andre typer 
korssting. Når du tegner hele korssting, erstatter eller sletter disse alle kombinasjoner av 
små eller halve korssting i rutene i rutenettet. Når du tegner korssting i andre størrelser, 
erstatter eller sletter disse andre korssting i samsvar med sin egen størrelse og form. Du 
kan tegne, erstatte og slette korssting med bare et enkelt klikk, eller ved å klikke og dra.

Redigere stilkesting
Standard og frihånds stilkesting må redigeres hver for seg.
Standard stilkesting erstatter eksisterende standard stilkesting dersom de tegnes på 
samme sted. Du kan tegne, erstatte og slette standard stilkesting med bare et enkelt klikk, 
eller ved å klikke og dra.
Frihånds stilkesting erstatter eksisterende frihånds stilkesting bare dersom de tegnes med 
nøyaktig de samme endepunktene. Hvis endepunktene er ulike, legges det til en ny søm 
med frihånds stilkesting. Frihånds stilkesting tegner og erstatter du én søm om gangen 
ved å klikke og dra, og du sletter også én søm om gangen med ett enkelt klikk.

Redigere franske knuter
Franske knuter tegner, erstatter og sletter du hver for seg med ett enkelt klikk. Det kan 
bare være én fransk knute på hver halve rute i rutenettet.

Velge
Ved hjelp av valgfunksjonene i kategorien Home (hjem) kan du velge et sømområde. Det 
valgte området kan roteres i trinn på 90 grader, speilvendes, flyttes, kopieres og klippes ut.
Du kan ikke bruke valgfunksjonene til å velge nye områder når Multiply-funksjonen er aktivert.***
Når sømmene er valgt, plasseres det en ramme rundt dem i motivfeltet. Klikk og dra inni 
rammen for å flytte den.
Når du velger ut sømmer, er det bare sømmene som befinner seg på punkter i rutenettet som omsluttes 
fullstendig av valgrammen, som tas med i utvalget.

Sette inn eller lime inn et utvalg
Når du bruker lim inn-, sett inn- eller bokstav-funksjonen til å legge til et nytt utvalg i 
motivet, settes det automatisk inn en valgramme rundt utvalget. Utvalget plasseres øverst 
til venstre i det synlige området av motivet.
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Velge vekk et utvalg
Klikk i arbeidsområdet utenfor en blokk for å fjerne merkingen av den. Valgrammen rundt 
blokken forsvinner, og utvalget blir en del av motivet. Dersom det finnes farger i utvalget 
som ikke var med i paletten, legges disse til i paletten.
Merkingen av utvalget forsvinner også automatisk når det legges til et nytt utvalg i 
motivet, eller når du aktiverer andre funksjoner som påvirker motivet.

Valgramme
Bruk Box Select (valgramme)  til å velge korssting og stilkesting i et rektangulært 
område. Når du klikker på valgrammen, endres musepekeren til pekeren for 
valgrammen . Klikk og dra rundt området du vil merke. Det er bare sømmene som 
befinner seg på punkter i rutenettet som omsluttes fullstendig av valgrammen, som tas 
med i utvalget. Når du slipper museknappen, viser blokken hvor langt det merkede 
området strekker seg. Klikk på utsiden av blokken for å merke et nytt område ved hjelp av 
denne metoden.

Frihåndsvalg
Bruk Freehand Select (frihåndsvalg)  til å velge en blokk med sømmer innenfor et 
område i alle typer former. Når du klikker på frihåndsvalg, endres musepekeren til pekeren 
for frihåndsvalg . Klikk og dra for å tegne en uregelmessig kontur rundt det ønskede 
området. Når du slipper musepekeren, lukkes området automatisk med en rett linje 
mellom startposisjonen og den siste plasseringen til musepekeren. Blokken viser deg 
området du har valgt. Høyreklikk for å velge det bort.

Frihåndsvalg av punkt
Bruk Freehand Point Select (frihåndsvalg av punkt)  til å velge en blokk med sømmer 
innenfor et område i alle typer former som er laget av rette og buede linjer. Når du klikker 
på frihåndsvalg av punkt, endres musepekeren til pekeren for frihåndsvalg av punkt . 
Klikk på en rekke punkter for å lage en uregelmessig kontur av rette og buede linjer rundt 
motivområdet. Trykk på Ctrl-tasten samtidig som du klikker, for å plassere et firkant-punkt 
(rett linje). Klikk og dra  for å flytte et eksisterende punkt. Klikk på sletteikonet for å 
fjerne punktet du satte inn sist. Høyreklikk når området er ferdig merket. Blokken viser deg 
området du har valgt. Det er bare sømmene som befinner seg på punkter i rutenettet som 
omsluttes fullstendig av valgrammen, som tas med i utvalget. Når du skal plassere 
valgrammen mest mulig nøyaktig, kan det være enklere å bruke frihåndsvalg av punkt 
enn bare frihåndsvalg. Høyreklikk for å velge det bort.

Velg alle synlige
Bruk velg alle synlige-ikonet  til å velge hele motivet automatisk ved hjelp av 
valgrammen. Valgrammen vises rundt kanten av motivet. Klikk utenfor rammen, 
i arbeidsområdet utenfor motivet, for å fjerne merkingen.

Ingen valgt
Bruk Select None (ingen valgt)  til å velge vekk alle sømmene i motivområdet.
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Endre et utvalg
Speilvend den valgte blokken med sømmer i lengden eller sideveis ved hjelp av 
håndtakene på valgrammen. 

Når du beveger musepekeren over ett av håndtakene, blir det til en tohodet pil. Klikk på 
speilvendingshåndtaket for å speilvende blokken vannrett eller loddrett.
Bruk roter 90  til å rotere et utvalg i trinn på 90 grader.
Størrelsen på valgrammen kan endres når du roterer et utvalg. Dette hjelper deg til å se hvor utvalget vil bli 
plassert hver gang det roteres.

Kopierer broderi
Klikk på Copy Embroidery (kopier broderi)  for å plassere de valgte sømmene som et 
korsstingsbroderi på utklippstavlen. Du kan deretter lime inn dette broderiet i en annen 
PREMIER+™ 2 Embroidery System-modul.

Speilvend i lengden-håndtak

Speilvend 
sideveis-håndtak
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