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Välkommen till PREMIER+™ 2 Create, programvaran som hjälper dig att skapa underbara
broderier. Förvandla dina favoritbilder till broderier och se dem på skärmen exakt som de
kommer att sys. Arbeta med bilder från sociala medier eller en skanner eller digitalkamera,
använd ClipArt eller skapa egna bilder med hjälp av de inbyggda rit- och
målningsverktygen.
Med PREMIER+™ 2 Font Create kan du skapa vackra typsnitt och SuperDesigns till
PREMIER+™ 2 Embroidery. Du kan skapa fonter med de flesta TrueType®/OpenType®typsnitt eller digitalisera tecken och SuperDesigns från skannade bilder eller ClipArt.

ExpressDesign Wizard
I PREMIER+™ 2 Create ingår ExpressDesign Wizard. Med den kan du automatiskt skapa
mönster av en bild, ladda ned bilder till nya mönster, öppna ett befintligt eller börja på ett
helt nytt mönster utan någon bild. I ExpressDesign Wizard kan du skapa mönster som ska
passa i en viss båge, och i en storlek som du anger eller till ett område som du markerar.
Välj mellan följande tre mönstertyper:

Express Embroidery skapar
ett standardbrodérmönster
med satin, fyllnadsytor och
konturer.

Express Trace ritar upp
konturerna i en bild när du
exempelvis ska skapa
Redwork eller
quiltschabloner.

Express Border skapar satinkanter,
applikationer, rakstygn, tredubbla
stygn och motiv runt kanten på
fyllda färgområden i bilden.

Skapa bilder
Du kan skapa bilder med hjälp av rit- eller målningsverktygen och MiniPics. Du kan filtrera
och förbättra bilderna och lägga till intressanta effekter. Spara bilder du har ritat eller
målat eller skicka dem till ExpressDesign Wizard. Konvertera vektorbilder till objekt
automatiskt.

Quick Create och formfunktioner
Funktionerna QuickStitch™ och QuickTrace på Quick Create-fliken är alternativ till
ExpressDesign Wizard som du kan använda för att skapa delar av mönster.
Klickar du på en mönsteryta i QuickStitch™, så skapas stygnen automatiskt på ett
ögonblick! Dekorera dina mönster med motiv, rakstygn, dubbla eller tredubbla
konturstygn, motivlinjer, bårder med valfri kombination av raka linjer och kurvor eller
applikationer. Du kan också skapa fyllnadsytor, linjer och satinytor.
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QuickTrace-funktionen skapar automatiskt stygn som följer en kontinuerlig linje. Skapa en
Double trace
, Quadruple trace , satinlinje
eller motivlinje
.
På Quick Create kan du också automatiskt skapa någon av de 75 formerna som en
fyllnadsyta eller linje.

Freehand Create och Precise Create
Med funktionerna inom Freehand Create och Precise Create kan du arbeta med stygnen i
detalj. Rita en kontur, placera punkter eller rita bezierkurvor runt en del av bilden. Stygnen
visas med det mönster du väljer. Lägg till en satinkant eller en annan kant om du vill, och
ställ in sömnaden i önskad vinkel. Sätt in hål var du vill.
Välj satinstolpe
(mer än 250 mönster samt alternativ för flera olika graderingar och
flerfärgsgradering för färgblandning), satinytor
eller satinlinjer med jämn bredd
och gör dem upphöjda med nålpunktsdetaljer. Lägg till fjädersatin
och struktur på ena
eller båda kanterna av satinstygnen för att skapa specialeffekter på päls eller blommor.
Skapa stolpar med taperingsmotiv .
Skapa enkelt cutworkbroderier med richelieustolpar
och rakstygn med cutworklinjer.
Använd andra funktioner som dubbel sicksack
, korsstreckad fyllnad
och böjd
korsstreckad fyllnad
för att skapa fristående spetsmotiv.
Lägg till enskilda stygn i raka eller böjda linjer med rakstygn och dubbla eller tredubbla
stygn från 1 till 12mm.

Mönsterval
Du kan enkelt ändra i ett mönster med hjälp av redigeringsfunktionerna: Förflytta dig i
mönstret med hjälp av bildbandet, växla enkelt mellan linjer, fyllnader, stygntyper,
mönster och mycket annat. För applikationer finns det fyra olika sömnadsalternativ,
inklusive export för automatiska nålar eller tygknivar.
Våra fyllnadsmönster och -tekniker är fantastiska. Du kan välja bland över 250
fyllnadsmönster
eller skapa egna. Skapa upphöjda fyllnads- eller satinytor eller stolpar
med personliga detaljer. Ange början och slutet på fyllnadsytan och använd upp till
500 hål. Ändra tätheten för enfärgsgradering och skapa vackra skuggeffekter eller
tätheten för flerfärgsgradering och skapa graderade färgskiftningar i mönstret.
Välj mellan våra vackra fyllnadstyper, bl.a. radialfyllnad
, spiralfyllnad
,
formfyllnad
(med 75 form- och motivalternativ), QuiltStipple
, konturfyllnad
och korsstreckad fyllnad
. Med MultiWave-fyllnad
skapar du böljande vågor av
stygn med motivalternativ. Med ekofyllnad
upprepas en yta med skuggeffekter. Med
böjd korsstreckad fyllnad
skapar du underbara genomkorsande mönster som ger en
tredimensionell effekt.
Välj mellan maskinstygnsmotiv och universalmotiv som de vackra
motivfyllnadsytorna
i handsydd stil. Du kan också skapa egna motiv!
Infoga befintliga mönster, broderier, bokstäver eller SuperDesigns i ditt sömnadsprojekt.
Med grupperingsfunktionerna kan du hålla samman flera mindre delar av ett broderi.

Hitta information
Användarhandbok och Referensguide
I användarhandboken och referensguiden visar vi hur du startar modulen. Där får du
också en snabbgenomgång av huvudskärmen. Därefter följer information om
2

PREMIER+™ 2 Create Komma i gång med PREMIER+™ 2 Create och Font Create

huvudfunktionerna och några exempel som lär dig att använda modulen. Referensguiden
innehåller även fullständig referensinformation. Referensguiden levereras i pdf-format
anpassat för utskrift.
Du hittar alla referens- och exempelguider till PREMIER+™ 2 Embroidery Systemprogrammet om du väljer panelen Skrivbord på startskärmen i Windows® 10 och 8. I
Windows® 10, 8 eller 7 dubbelklickar du sedan på genvägen till PREMIER+™ 2 Embroidery
System på skrivbordet och dubbelklickar på Referensguider eller Exempelguider. Välj
önskad guide.

Sample Files (Exempelfiler)
Exempel finns i instruktionsexemplen och de interaktiva övningarna. Exempelfilerna
installeras i undermappar till Dokument\Premier+2\Samples\Skapa eller i en mapp du
själv väljer.

Starta PREMIER+™ 2 Create och PREMIER+™ 2 Font Create
Q

Q

Öppna PREMIER+™ 2 Create i PREMIER+™ 2 Embroidery genom att klicka på ikonen
verktygsfältet QuickLink i PREMIER+™ 2 Create. PREMIER+™ 2 Create startar.
Öppna PREMIER+™ 2 Font Create i PREMIER+™ 2 Embroidery genom att klicka på
Accessories
på verktygsfältet QuickLink och sedan på PREMIER+™ 2 Font Create

på

.

Programfönstrets delar
Namnlist
Namnlisten i fönstrets överkant är markerad om PREMIER+™ 2 Create är aktivt.
I verktygsfältet för snabbåtkomst finns ikoner för följande ofta använda funktioner: Infoga,
spara, spara som, exportera, skriva ut, byta båge, ångra, göra om, förhandsgranska och
mönsterspelare.
Om PREMIER+™ 2 Create har öppnats i fler än ett fönster visas brodérfilens namn i varje
öppet fönster.

Menylist
Det finns 9 menyflikar: File, Home, Quick Create, Freehand Create, Precise Create, Edit,
Draw or Paint, View och Help.
Du kan använda antingen fliken Draw eller fliken Paint i ett mönster. File-menyn innehåller olika alternativ
beroende på om du använder fönstret Draw eller fönstret Paint. I PREMIER+™ 2 Font Create finns endast
fliken Paint.
Ett annat sätt att komma åt flikarna är att trycka på Alt och sedan på den markerade bokstaven på fliken
följt av den markerade bokstaven för objektet på fliken, t.ex. Alt, H, M, S. Vissa funktioner kommer du åt
genom att trycka på Ctrl och en annan tangent samtidigt. Dessa genvägar visas i knappbeskrivningen för
respektive funktion.

På fliken Home kan du markera, kopiera, gruppera, flytta, storleksändra och rotera delar av
ett broderi. Här kan du också lägga till, ändra och ta bort punkter i objektkonturer, infoga
mönster, broderier, text, ExpressDesigns och SuperDesigns, byta båge samt
förhandsgranska broderier med Life View och Design Player.
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Ändra storlek på och rotera det markerade blocket
Välj objekt med ett markeringsverktyg

Visa broderiet som det kommer att sys
Infoga ett broderi

Gruppera och avgruppera objekt
Välja en båge
Klipp ut, kopiera, klistra in eller
Flytta, lägg till, ta bort och konvertera punkterna för ett objekt
ta bort markerade objekt

Med funktionerna QuickStitch™ och QuickTrace på fliken Quick Create kan du skapa
fyllnader, linjer och satinytor automatiskt genom att klicka på färgområden i bilden.
Använd formfunktionerna för att skapa fyllnads- eller linjeformer direkt på mönsterytan,
där du kan ändra storleken.
Lägg till färgbyte
Välj en form och använd den som linje eller fyllnadsyta
Skapa en fyllnadsyta eller linje automatiskt

Ange egenskaper för stygntyperna
Rita en bild som en söm

Välj stygntyp och applikation Skär ett hål i en fyllnadsyta
Skapa en upphöjd linje i en fyllnadsyta eller kolumn
Placera en våglinje på en MultiWave-fyllnadsyta

Skapa en satinyta

På fliken Freehand Create kan du rita konturer för linjer, satinytor och fyllnadsytor med en
penna på en grafikplatta, eller genom att dra med musen. Du kan också rita hål, upphöjda
linjer och MultiWave-linjer för fyllnadsytor. Placera ut punkter för satinstolpar, fjädersatin,
richelieustolpar och stolpar med taperingsmotiv.
Lägg till färgbyten, enstaka stygn, placeringsstygn och stopp Ange egenskaper för stygntyperna
ut punkter
Välj stygntyp och applikation Rita en fyllnadsyta eller linje Placera
för en stolpe

Skär ett hål i en fyllnadsyta
Skapa en upphöjd linje i en fyllnadsyta eller kolumn

Rita en satinyta
Placera en våglinje på en
MultiWave-fyllnadsyta

På fliken Precise Create kan du placera ut en serie punkter eller bezierkurvor som
definierar konturen för linjer, fyllnader och satinytor. Placera ut punkter eller bezierkurvor
för att lägga till hål i fyllnadsytor samt för att skapa satinstolpar, fjädersatin,
richelieustolpar och stolpar med taperingsmotiv. Du kan också placera ut punkter för att
lägga till upphöjda linjer och MultiWave-linjer för fyllnadsytor.
Lägg till färgbyten, enstaka stygn, placeringsstygn och stopp Ange egenskaper för stygntyperna
Välj stygntyp och applikation
Skapa en fyllnadsyta eller linje Skapa en stolpe

Skär ett hål i en fyllnadsyta
Skapa en upphöjd linje i en fyllnadsyta eller kolumn
4

Skapa en satinyta
Placera en våglinje på en
MultiWave-fyllnadsyta
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Använd
Bezier Mode

På fliken Draw kan du öppna eller skapa en vektorbild till ditt broderi. Ändra bilden som
du vill eller rita en egen vektorbild. Du kan också ladda en rasterbild och använda den som
bakgrund. Dessutom kan du skapa motiv eller schabloner för PREMIER+™ 2 Modify.
På fliken Paint kan du öppna, skanna eller skapa en bakgrundsbild till ditt mönster i
fönstret Paint. Ändra en bild som du vill eller rita en egen bild.
På fliken View kan du justera rutnätet, mäta broderiet, visa och tona bakgrundsbilden, visa
FilmStrip och byta visningsläge eller båge.

Fönster
I PREMIER+™ 2 Create finns tre fönster: Design, Draw (rita) och Paint (måla). Du kan växla
mellan fönstren genom att klicka på flikarna högst upp i fönstret eller använda Ctrl + tabb.
Design-fönstret används på alla flikar på menyfliken utom Draw och Paint.

Fönstret Design
Verktygsfältet för
snabbåtkomst

FilmStrip

Menyflikar

Arbetsyta

Namnlist

Menylist

Statusfält

Design Panel

Använd fönstret Design när du vill lägga till nya ytor, linjer, stolpar eller kommandon i
mönstret eller ändra egenskaperna för stygn.
Skapa stygnytor och -linjer med hjälp av funktionerna QuickStitch™, QuickTrace, Freehand
och Precise Create på menyflikarna. Välj färger och välj linje- eller fyllnadstyp för linjer eller
kanter, till exempel enkla linjer, rakstygn, dubbla linjer, dubbla linjer med sicksack,
tredubbla linjer, satinlinje eller motivlinje; för fyllnader, till exempel mönster-, motiv- eller
formfyllnad eller korsstreckad fyllnad; för richelieustolpar och taperingsmotiv samt för
satinstolpar och satinytor. I fönstret Design visas mönsterstygnen i 3D, 2D eller
objektvisning. Använd Life View
eller mönsterspelaren
om du vill se stygnen utan
att några objekt är markerade.
I arbetsytan visas punkterna för det objekt som för tillfället är markerat. Fyllnadsytor,
satinytor och stolpar har markeringar som visar var de börjar
och slutar . För vissa
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typer av fyllnadsytor har utgångspunkten
betydelse för stygnets position. Det finns
också markeringar för färgbyten , stoppkommandon
och placeringsstygn .
Till vänster om arbetsytan i Design-fönstret återfinns FilmStrip och till höger Design Panel.
På Create-flikarna kan du skapa stygn. Använd fliken Edit, FilmStrip och snabbmenyn för
att redigera broderier.
Design Panel innehåller färgarbetsbladet, anteckningar och inställningar för broderiet
samt Urklipp och översiktsfönstret.

Fliken Font och PREMIER+™ 2 Font Create
Öppna eller spara ett typsnitt eller en SuperDesign-uppsättning
Ställ in rekommenderad storlek
Ändra egenskaper för typsnitt eller SuperDesign
Kopiera flera tecken, t.ex. versaler till gemener
Infoga extra punkter på raka eller böjda linjer
Använd ett Windows-typsnitt som bakgrund för varje tecken
Justera typsnittets rutnät och stödlinjer och placera ut
navigeringsobjekt
Uppdatera miniatyrerna när typsnittet eller uppsättningen sparas
Välja teckenuppsättning
Visa andra sidor med tecken i typsnittet

Välj ett tecken som ska redigeras (digitaliserade tecken är gröna)

Öppna eller spara en miniatyrbild för vald SuperDesign
Välj närmaste punktposition för det aktuella tecknet
Justera storleken för förhandsgranskning av typsnittet
eller SuperDesign-uppsättningen

Q

Q
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Fliken Font på Design Panel i PREMIER+™ 2 Font Create innehåller funktioner som du kan
använda för att öppna, spara, exportera och redigera ett typsnitt eller en SuperDesignuppsättning. Här kan du också visa och positionera typsnittets rutnt, stödlinjer och
bakgrundstecken. Välj ett bakgrundstypsnitt och en teckenuppsättning. Välj sedan det
tecken eller den SuperDesign som ska redigeras. Ange närmaste punkt-positionerna för
typsnitten och ladda och spara miniatyrbilder för SuperDesigns. Förhandsgranska
typsnittet eller SuperDesign-uppsättningen i olika storlekar.
Om du vill skapa ett typsnitt eller en SuperDesign-uppsättning startar du PREMIER+™ 2
Font Create och väljer ett typsnitt eller en SuperDesign-uppsättning i dialogrutan Create
or Edit Font. Sedan kan du antingen redigera ett befintligt typsnitt eller en befintlig
uppsättning eller ange namn, typ och storlek för ett nytt typsnitt eller en ny SuperDesignuppsättning.
Fliken Font och de gemensamma funktionerna PREMIER+™ 2 Create och PREMIER+™ 2
Font Create kan användas för att lägga till tecken eller mönster till ett typsnitt eller en
SuperDesign-uppsättning.
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För att använda PREMIER+™ 2 Font Create behöver du goda kunskaper i de stygntyper, koncept och
verktyg som används i PREMIER+™ 2 Create.
Mer information om hur du skapar typsnitt och SuperDesign-uppsättningar finns i referensguiden för
PREMIER+™ 2 Font Create.

Fönstret Paint (måla)
Verktygsfältet för
snabbåtkomst

Menyflikar

Arbetsyta

Namnlist Menylist

Kontrollpanelen

Statusfält

Använd fönstret Paint (måla) för att ladda, skanna eller skapa en bakgrundsbild till ditt
mönster. Hämta bilder från många olika social medier. Ändra en bild eller rita en egen bild.
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Fönstret Draw (rita)
Verktygsfältet för
snabbåtkomst

FilmStrip

Menyflikar

Arbetsyta

Namnlist Menylist

Kontrollpanelen

Statusfält

Använd fönstret Draw (rita) för att ladda eller skapa en vektorbild till ditt mönster. Ändra
en teckning efter egna önskemål, rita en egen teckning för att skapa ett motiv eller en
schablon eller öppna en rasterbild att använda som bakgrund.

8

PREMIER+™ 2 Create Komma i gång med PREMIER+™ 2 Create och Font Create

Termer och regler för PREMIER+™ 2 Create
Pekare på skärmen
Pekaren har normalt formen av en pil på skärmen.
Om den placeras över en textruta, ändras den till I-form och du kan t.ex. skriva
anteckningar i dialogrutan Edit Notes på Design Panel.
Om du väljer Zoom To Rectangle
visas zoompekaren
. Om du har valt
panoreringsfunktionen för att kunna flytta runt på skärmen visas panoreringspekaren .
Om du väljer Get Length
visas mätpekaren
.
På sidan Rotate and Crop Picture i ExpressDesign Wizard ändras pekaren till en
dubbelpil
när du flyttar beskärningslinjerna och till en pil med fyra spetsar
när du
flyttar det beskurna området. När du använder Express Embroidery ändras pekaren till en
pipett
som du kan använda för att plocka upp färger från en bild till trådfärger eller
plocka upp en bakgrundsfärg med.
På fliken Freehand Create blir pekaren till en penna
om du väljer någon av FreeHand
Create-funktionerna.
På fliken Precise Create blir pekaren till en cirkel
om du väljer någon av Precise Createfunktionerna. I Bezier Mode blir pekaren en Bezier-pekare
när linjer ritas. I Bezier Mode
blir pekaren en pekare för Convert Points to Symmetric
när punkter konverteras till
symmetriska punkter, en pekare för Convert Points to Smooth
när punkter konverteras
till utjämningspunkter och en pekare för Convert Points to Corner
när punkter
konverteras till hörn.
När nodpunkter på punktlinjer eller bezierlinjer ändras, eller om tyghandtaget
används för att justera ett tyg, blir pekaren ett litet kors
(en förflyttningspekare).
Om du väljer Insert ExpressDesign
visas pekaren för rita rektangel
.
När funktionen Pick Color
är vald har pekaren formen av en pipett
.
Pekare för rutmarkering , frihandsmarkering
eller frihandsmarkering med
punkter
visas när motsvarande markeringsfunktion har valts. Pekaren för
ellipsmarkering
respektive Magic Wand
visas när du väljer respektive funktion i
fönstret Paint.
En diagonal dubbelpil visas när muspekaren placeras över ett fyrkantigt
hörnhandtag . En vågrät dubbelpil
visas när muspekaren placeras över ett handtag
för vågrät vändning
. En lodrät dubbelpil visas när muspekaren placeras över ett
handtag för lodrät vändning
. Pekaren ändras till en pil med fyra spetsar
(en
förflyttningspekare) när du håller musen över en markeringsruta.
I fönstret Paint ändras pekaren till en färghink
när du väljer Flood Fill , till en
penselspets
när du väljer Paintbrush
och till en kalligrafipekare
när du väljer
Calligraphy
.
Create Cursor är inte en muspekare, utan en markör som visar var nästa objekt kommer
att läggas till om det sker i slutet av broderiet. De här pekarna visas endast när minst ett
objekt har digitaliserats på aktuellt tecken eller aktuell SuperDesign och något av Createverktygen har valts.
Q
Q

När objekt läggs till i slutet av ett broderi är markören rosa
.
När objekt ska läggas till (d.v.s. när det valda objektet inte är det sista objektet i broderiet)
är markören som anger slutpunkten för det markerade objektet orange
.
PREMIER+™ 2 Create Komma i gång med PREMIER+™ 2 Create och Font Create
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Q

När objekt ska läggas till anger en blå markör
objekt i broderiet.

positionen för den första punkten i nästa

Bildfiler
I PREMIER+™ 2 Create kan du läsa in följande bildfilsformat: Windows eller OS2 Bitmap
(.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif och .jpeg), Portable Network Graphics (.png),
okomprimerat Tagged Image File Format (.tiff och .tif ), 4QB (.4qb), QuiltSewClever/Quilt
Artist/Shirley Stitcher QCC (*.qcc), Windows Meta File (.wmf ), Windows Enhanced Meta
File (.emf ), CorelDraw (.cdr version 7–13, .cmx), Encapsulated PostScript (*.eps), Scalable
Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp och *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher (*.qli),
AutoCAD (*.dxf ), CompuQuilter (*.cmd och *.cqp), Handi Quilter (*.hqf ), IntelliQuilter
(*.iqp) och Windows Icon (.ico). Därutöver kan ExpressDesign Wizard läsa in .4dq-filer
skapade i Grace Company PatternCAD-modulen.
I PREMIER+™ 2 Create kan du spara en bild i följande bildfilsformat: Windows eller OS2
Bitmap (.bmp), JPEG-filer i låg kvalitet (.jpg), JPEG-filer i hög kvalitet (.jpg), okomprimerat
Tagged Image File Format (.tif ) och Portable Network Graphics (.png). En bild kan sparas i
formatet 4QB (.4qb) och användas för att skapa ett motiv eller stygn för vissa symaskiner
eller en schablon för PREMIER+™ 2 Modify. Bilden sparas också som en del av
mönsterkonturfilen (.edo).
I PREMIER+™ 2 Create kan du ladda upp bilder och videoklipp på broderier från Design
Player och Life View till Facebook®
, Flickr® , Twitter®
och YouTube®
.

Mönsterfiler
I PREMIER+™ 2 Create laddas och sparas brodérmönster (mönsterkonturer) i filer med
ändelsen .edo. När ett mönster sparas, sparas bilden ihop med det.
I PREMIER+™ 2 Create kan en .can-konturfil (från 5D™ Design Creator), utan bilden, infogas.

Brodérfilformat
I PREMIER+™ 2 Create kan följande broderifilformat infogas: Bernina (.art version 1, 2 och
3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2–10),
Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking/Pfaff (.vp4 .vp3 och .vip), Husqvarna (.hus,
.shv och .dhv), Janome (.jef och .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) och Toyota (.10*).
PREMIER+™ 2 Create kan exportera följande brodérformat: Husqvarna Viking/Pfaff (.vp4
och .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes
version 2–10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking/Pfaff (.vip), Husqvarna
(.hus, .shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) och Toyota (.10*).
Det bästa filformatet att exportera broderier i är .vp4 eftersom de enskilda delarna i flerdelade broderier
bevaras i detta format. I detta format sparas även information om brodérbåge, bakgrund och
applikationer samt trådfärger och anteckningar.
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Skapa mönster
PREMIER+™ 2 Create används för att skapa brodérmönster.

Du kan närsomhelst använda ett mönster som har skapats i PREMIER+™ 2 Create för att skapa ett fint
broderi. Du kan också använda samma mönster för att skapa identiska broderier för olika brodérbågar.

Du behöver inte göra några ändringar i de enskilda stygnen.

Börja med en bild.

Visa och skapa objekt i mönstret på
Create-flikarna.

Skapa ett broderi med
ExpressDesign Wizard.

Visa och redigera objekt i 3D, 2D eller som konturer.

Lägg till ytor, till exempel taperingsmotiv
eller richelieustolpar, eller infoga
nya element.
11

PREMIER+™ 2 Create Skapa mönster

Redigera ytor, till exempel med
specialfyllnad.

Q

Q

Q

Det finns tre olika sätt att skapa ett nytt mönster på:
Skapa ett broderi automatiskt med ExpressDesign Wizard. I guiden måste du ha en bild att
konvertera till ett broderi.
Hämta eller rita en bild. Skapa sedan ett mönster genom att följa bilden automatiskt med
funktionerna QuickStitch™ och QuickTrace på fliken Quick Create. Du kan lägga till
ytterligare mönsterelement med hjälp av Freehand Create (rita konturer med musen eller
på ritplatta) eller Precise Create (placera ut punkter), samt former och stolpar.
Skapa ett mönster på fri hand utan bakgrundsbild med hjälp av Freehand Create och
Precise Create samt stolp-, form- och kommandofunktionerna.
Starta ett nytt mönster med ExpressDesign Wizard genom att klicka på File, New
eller
File, New Window . I guiden kan du automatiskt skapa ett nytt mönster, ladda en bild till
ett nytt mönster, ladda ett befintligt mönster eller påbörja ett nytt mönster utan bild.
I huvudfönstret kan du infoga
ett mönster. Via File-menyn kan du öppna
ett mönster
eller öppna senast använda mönster. Du kan också hämta ett mönster genom att dra och
släppa. Om du vill öppna en mönsterkonturfil i .can-format använder du funktionen Insert.

Använda en bild som bakgrund
När du börjar med ett tomt mönster behöver du bara välja en brodérbåge och sedan börja
skapa mönstret med Freehand-, Precise-, kommando- och stolpfunktionerna. Det är dock
vanligare att man använder en bild för att skapa ett mönster. Skapa en egen bild med
funktionerna i fönstren Draw (rita) och Paint (måla). Öppna en befintlig teckning med
Open Drawing
eller Insert Drawing . Öppna en befintlig målning med Open
Picture , Insert Picture
eller hämta en bild från en skanner eller digitalkamera med
hjälp av funktionen From Scanner or Camera
.
Om du vill öppna ett broderi som ett mönster använder du File, New
påbörja ett broderi utan bild och Insert Embroidery

eller File, New Window

för att

för att konvertera ett broderi till ett mönster.

När du har skapat eller redigerat bilden som du vill ha den bör du spara den. Du kan
antingen skicka bilden till ExpressDesign Wizard
via File-menyn eller gå till fönstret
Design och skapa mönstret med funktionerna QuickStitch™, Freehand och Precise.
Infoga befintliga mönster, broderier, bokstäver eller SuperDesigns i ditt sömnadsprojekt.
Spara färdiga mönster med Save
eller Save As
och skapa sedan ett broderi med
funktionen Export
.

ExpressDesign Wizard
Använd ExpressDesign Wizard för att automatiskt skapa nya mönster från bilder. I
ExpressDesign Wizard kan du skapa tre olika typer av mönster: Express Embroidery,
Express Trace och Express Border.

Från en bild...
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...till ett färdigt mönster och broderi.

Det finns tre sätt att öppna ExpressDesign Wizard när du ska skapa ett nytt mönster.
Q

Q

Q

Klicka på File, New
eller File, New Window . Fönstret PREMIER+™ 2 Create rensas och
ett nytt mönster kan skapas.
Klicka på Send To Wizard i fönstret Draw eller Paint. Då skickas den aktuella bilden till
ExpressDesign Wizard.
Klicka på Insert ExpressDesign . Ett nytt mönster skapas i ExpressDesign Wizard som
anpassas till en rektangel som du ritar eller den aktuella brodérbågen.
Om du har börjat med File, New
eller File, New Window
kan du också använda
ExpressDesign Wizard för att hämta en bild till ett nytt mönster, hämta ett befintligt
mönster eller påbörja ett nytt mönster utan bild.

Använda befintliga mönster
Du kan använda vilken bild som helst som utgångspunkt för ett nytt mönster. Det kan
också vara ett mönster som du själv har skapat i ExpressDesign Wizard och som du kan
ändra och snygga till som du vill.
Ett mönster kan till exempel ändras betydligt om du lägger till eller tar bort en kant,
ändrar fyllnadstypen eller ändrar mönstret i en fyllnadsyta. Om du vill använda ett
mönster i en annan storlek kan du också ändra linjetyperna från satin till rakstygn,
tredubbla stygn eller motivstygn. Alla linjer eller ytor kan ändras till applikation.
Använd befintliga mönster och mönster som har skapats i ExpressDesign Wizard för att
skapa nya mönster och mönstercollage.

Vad består ett mönster av?
Q

Ett mönster i PREMIER+™ 2 Create består av ytor, linjer, stolpar och kommandon.
Ytor och linjer
Ytfunktionerna används för att skapa olika typer av fyllda ytor eller stygnområden där
fyllnader som mönsterfyllnad
(och hål) kan placeras. Du kan också skapa rakstygn
dubbla stygn
motivlinjer

, dubbel sicksack

, tredubbla stygn

, satinlinjer

,

och

. Linjer kan skapas separat eller som kant runt en yta.

Linjer definieras av punkter som kan flyttas för att ändra linjens form eller området som omsluts av linjen.
Q

Q

Stolpar
Stolpfunktionerna används för att skapa satinstolpar
richelieustolpar
Kommandon

och taperingsmotiv

, fjädersatin

.

Kommandon är instruktioner, till exempel ett trådfärgsbyte
eller ett stopp

,

, ett placeringsstygn

.

Termen ”objekt” används för att referera till ett eller flera av funktionerna.

När ett broderi skapas från ett mönster konverteras varje linje eller yta till stygn och
ordningsföljden på stygnen bestäms av objektens ordning i mönstret.
Objektens ordning visas i bildbandet.

Det finns flera sätt att lägga till objekt i ett mönster:
• Använd ExpressDesign Wizard för att skapa ett helt mönster med alla linjer, ytor och
kommandon som behövs. Redigera eller lägg till objekt i mönstret.
PREMIER+™ 2 Create Skapa mönster
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• Använd Create-flikarna för att lägga till nya objekt i ett mönster (som kan baseras på en
bild som visas i bakgrunden) och för att ändra objektens egenskaper.
• På fliken Home kan du infoga hela mönsterelement, broderier
eller SuperDesigns

, typsnittstecken

, eller kopiera och klistra in valda delar.

Bilder
De flesta mönster baseras på bilder, antingen med ExpressDesign Wizard eller genom att
man följer en bild med funktionerna på Create-flikarna. Fönstren Draw och Paint i
PREMIER+™ 2 Create kan användas både för att redigera befintliga bilder och skapa nya.

Ändra en bild när mönstret skapas
Du kan göra ändringar i en bild när mönstret skapas. Du kanske till exempel vill dela upp
eller slå ihop färgytor för att uppnå ett visst resultat med QuickStitch™ eller QuickTrace. Du
kan också bland annat rita nya funktioner, lägga till MiniPics eller flytta, kopiera och ändra
storlek på markerade ytor.

Bilder till ExpressDesign Wizard
Om du vill ändra en bild innan du använder den i ExpressDesign Wizard måste du hämta
den direkt till fönstret Draw eller Paint. Klicka på File, New
eller File, New Window
och välj aktuellt alternativ. Läs sedan in bilden. Du kan också läsa in bilden i ett öppet
Draw- (rita) eller Paint-fönster (måla).
Du kan endast redigera vektorbilder i fönstret Draw (rita). Rasterbilder kan användas som bakgrund i
fönstret Draw (rita) eller redigeras i fönstret Paint (måla).

I fönstret Draw eller Paint kan du justera bilden, spara den med ett nytt namn och sedan
använda den nya bilden i ExpressDesign Wizard med hjälp av File, Send To Wizard .
När du skickar vektorbilder via guiden från fönstret Draw med alternativet Retain
individual object layers är broderiets ordningsföljd detsamma som ordningsföljden i
fönstret Draw i FilmStrip.
Linjerna konverteras till rakstygn (0,5 eller 1 mm) tredubbel (2 mm) eller satinstygn (3 mm eller mer)
beroende på deras bredd. Fyllda ytor konverteras till mönsterfyllnad.
Vi rekommenderar att du sparar originalbilden om du skulle vilja ändra den igen med andra alternativ.

Framhäva detaljer
Detaljernas betydelse i en bild beror på bildens totala storlek när den har beskurits, och
små detaljer är viktigare i en mindre bild. Små detaljer förstoras när storleken på mönstret
ökar, så extra detaljer kan framträda när du gör ett större mönster av samma bild.
Mycket små detaljer i en bild kan ibland försvinna eftersom de inte är tillräckligt viktiga för
att få skapa ett eget område eller en kontur i broderiet. Om du vill framhäva detaljer väljer
du Picture Options i ExpressDesign Wizard. Kontrollera att Expand Pixel-Thin Lines är
markerat och sätt Area Sensitivity till High. Om det inte fungerar kan du antingen förstora
detaljerna i fönstret Paint (måla) eller, när det gäller konturer, koppla ihop små detaljer så
att de bildar en enda kontur.

Bilder till QuickStitch™ och Freehand
Den optimala storleken på en bakgrundsbild till PREMIER+™ 2 Create är ca
1 500 x 1 500 pixlar (eller mer).
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Om du bara vill använda en liten del av en bild som du har laddat ned kan du med Box
Select (Markera ruta) markera önskad yta och sedan använda Crop (beskär) och ta bort
resten av bilden.
QuickStitch™-funktionerna använder definierade färgytor för att placera ut ytor och linjer.
Med funktionen Color Tolerance (färgtolerans) kan du slå ihop olika färgnyanser så att
ytans storlek kan ändras.

Bilder som bakgrunder
Använda broderi för att framhäva en bild
Om du använder PREMIER+™ 2 Create med bilder kan du välja olika stygn för att framhäva
önskade detaljer i en bild som ska skrivas ut på tyg. Du kan till exempel dra upp konturen i
en form med en kompletterande eller kontrasterande färg, använda metalltrådar för att
lägga till glitter, skapa tredimensionella effekter med skuggor och dekorera med motiv.
För att du lättare ska se stygnen mot bilden kan du använda skjutreglaget för
bakgrundsläge på fliken View och växla mellan att visa , tona ned
och stänga av
bakgrunden.
Använd placeringsstygn
för att placera broderiet på en bild som du har skrivit ut på tyg.

Skriva ut bilder på tyg
Det är bäst att testa utskriften av bilder på det tyg som ska användas, eftersom färgerna
kanske inte återges på samma sätt på tyget som på skärmen.
Bilden kan skrivas ut med färgerna nedtonade till 50 %. Det är en effektiv teknik som gör
att broderiet framträder tydligt över bilden.

Skapa blomblad med ExpressDesign Wizard
1
2
3
4
5
6

7
8

Klicka på File, New
eller File, New Window
. Sidan Choose Design Type i ExpressDesign Wizard
visas.
Låt Create Express Embroidery vara markerat och klicka på Next (nästa). Sidan Choose Picture (välj
bild) visas.
Klicka på Load a Picture
så öppnas visningsverktyget.
Bläddra till Dokument\Premier+2\Samples\Skapa\Pics i bildvisaren. Bilderna i mappen visas.
Om du placerar pekaren över en miniatyr utan att klicka på den visas namnet på bilden. Bilden heter
Petals.wmf. Du kan också välja en ikonvisning som gör att namnen visas.
Klicka på miniatyren ”Petals.wmf” och sedan på OK. Bilden hämtas till sidan Choose Picture och
namnet på den visas under förhandsgranskningsområdet.
Klicka på Next så öppnas sidan Rotate and Crop Picture.
Lägg märke till att bilden ännu inte har någon bakgrundsfärg. Det beror på att bilder i wmf-format
(Windows Meta File) kan ha tom bakgrund. När bilden har beskurits är tomma ytor dock vita i
ExpressDesign Wizard.
Om du inte vill ha vit tråd i bakgrunden på ett Express Embroidery, kan du ta bort den på sidan Choose
Thread Colors (välj trådfärg). Den vita bakgrunden ignoreras i Express Trace och Express Border.
Du behöver inte göra några justeringar av det beskurna området, utan klicka bara på Next (nästa).
Då visas sidan Design Size (mönsterstorlek).
Välj Fit Design To Hoop (anpassa till båge).

PREMIER+™ 2 Create Skapa mönster
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9
10
11

12

13
14

15
16

17

18
19
20
21

22
23

Klicka på Change hoop (byt båge). Då
visas dialogrutan Hoop Selection
(välja båge).
Kontrollera att alternativet Enter Hoop
Size är avmarkerat.
Välj gruppen Universal Hoop och sätt
bågstorleken till 240 x 150 mm Universal Large Hoop 2. Kontrollera
att riktningen är roterad och klicka på
OK. Den valda bågen förhandsvisas.
Klicka på Next (nästa). Då visas sidan
Choose Thread Colors (välj trådfärger).
Lägg märke till att alla 5 av 5 möjliga
färger automatiskt har hämtats.
Om trådintervallet i rutan Change All
To (ändra alla till) inte anger RobisonAnton Rayon 40, klickar du på nedrullningspilen längst ner och väljer Robison-Anton Rayon 40.
Under Background Color (bakgrundsfärg) visar den stora vita rutan att det är vitt som är
bakgrundsfärg. Den vita bakgrunden behövs inte. Kontrollera därför att alternativet Automatically
Remove Background Color (ta bort bakgrundsfärg automatiskt) är markerat. Ett rutmönster visar var
det inte kommer att finnas några stygn.
Klicka på Next (nästa). Stygnen
skapas. Därefter visas sidan Fabric and
Stitch Type Options.
Kontrollera att tyget är inställt på
Woven (vävt).
Observera att mönstret förhandsvisas
på det valda tyget. Detta kan skilja sig
från det tyg som har valts i PREMIER+™
2 Configure, men den bakgrundsfärg
som har valts i PREMIER+™ 2 Configure
används alltid.
Kontrollera att alternativet Design
Underlay (underlag) är avmarkerat
och låt skjutreglaget Preferred Stitch
Type (stygntyp) stå kvar längst åt
vänster.
I det här fallet ska några av blombladen ändras till fyllnadsmönster med glesa stygn, vilket skulle innebära
att underlaget syns om det lämnas kvar.
Klicka på Finish (slutför). Då visas det slutliga mönstret och dess bild på arbetsytan.
Klicka på knappen Edit
bredvid rutan Notes på Design Panel.
Skriv Floral i dialogrutan Notes (anteckningar).
Använd nyckelordsväljaren och lägg till nyckelorden Flowers and Gardens (blommor och trädgårdar).
Klicka sedan på OK.
De anteckningar du har skrivit in för mönstret sparas också i broderiet när det exporteras i .vp4-format.
Anteckningar används när du vill söka efter broderier med nyckelord i Windows® Explorer.
Klicka på Save
och bläddra till mappen Dokument\Premier+2\MyDesigns.
Ändra filnamnet till PetalsBasicFill och klicka på Save (spara).
Projektet sparas som en mönsterfil i formatet .edo.

Ändra en fyllnadsyta till ett bladmönster
1
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Klicka på File, New
eller File, New Window
och välj Load Existing Design på sidan Choose
Design Type i ExpressDesign Wizard. Klicka på Next. Klicka på Load a Design
på sidan Open
Existing Design. Bläddra till mappen Dokument\Premier+2\Samples\Skapa\Edo och läs in filen
”PetalsBasicFill”.
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2
3
4

5
6
7

8

9
10

11
12
13
14

Du kan också använda blombladsbroderiet som du skapade i ”Skapa blomblad med ExpressDesign
Wizard” på sidan 15.
Klicka på File, Preferences
och kontrollera att alternativen Color Tolerance och Tie Off Before and
After Trim är markerade (ikryssade).
Klicka på fliken View och sätt rutnätsstorleken till 5 mm.
Markera kryssrutan för den fjärde färgen (slate blue) i färgarbetsbladet på
Design Panel. Då döljs alla objekt (mest satinkanter) där denna trådfärg
används. På så sätt blir det lättare att markera fyllnadsytorna.
När pekaren hålls stilla över en färg i arbetsbladet, visas en pop-up-beskrivning av
tråden.
Klicka på fliken Home (hem).
Kontrollera att alternativet Edit Points
är markerat.
Klicka inne i det vänstra kronbladet
nära kanten. Punkterna som anger
fyllnadsytans form visas. Fyllnadsytan
visas som mönsterfyllnad i statusfältet
och bildbandet.
Om Box Select (markera ruta) visas i
statusfältet är detta alternativ aktiverat
istället för Edit Points (redigera
punkter)
. Klicka på Edit Points
(redigera punkter) och kontrollera en
gång till.
Högerklicka i arbetsytan. Dialogrutan
Fill Area and Line visas med
egenskaperna för mönsterfyllnad.
I dialogrutan Fill Area and Line kan du
ändra fyllnads- och linjetyper i broderiet
och justera egenskaperna för linjer och
fyllnader.
Klicka på nedåtpilen nedanför
fyllnadsexemplet i mönsterområdet.
Fyllnadskategorin är inställd på
Standard 1. Bläddra uppåt i
fyllnadsgalleriet till kategorin
Plants & Flowers 1.
Placera muspekaren över mönsterexemplet i rad två, kolumn två. Mönsternumret är 164.
Du kan också välja mönster direkt genom att skriva in önskat nummer i rutan Pattern.
Välj mönster 164 genom att klicka.
Kontrollera att tätheten är satt till 2 som det var tänkt.
Ändra vinkeln till 45. Klicka på Apply så visas det nya
mönstret i det vänstra kronbladet. Klicka sedan på OK.
Även om du klickar på Cancel (avbryt) har du ändrat stygnen
genom att trycka på Apply (verkställ). Om du vill återgå till
originalmönstret måste du därför klicka på Undo
.
Fler övningar med PREMIER+™ 2 Create finns i referensguiden
för PREMIER+™ 2 Create.

PREMIER+™ 2 Create Skapa mönster
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Visa broderier

På fliken View kan du ange hur broderiet, bakgrundsbilden och brodérbågen ska visas.
Mät ett objekt eller broderi

Visa och justera rutnätet

Ändra visningsläge

Visa och tona bakgrunden

Öppna Design Panel och FilmStrip

Välj en annan båge

Visningsläge
Med View Mode kan du växla mellan 3D-visning , 2D-visning
och objektvisning
av stygn. 3D-läget
visar hur broderiet kommer att se ut med tredimensionell
skuggeffekt. I 2D-läget
visas enskilda stygn utan skuggeffekt. Stygn med flera färger
ritas med enbart den första färgen. Med objektvisning
visas konturerna på objekten i
mönstret.

3D-visning

2D-visning

Objektvisning

Klicka på Show Grid
för att visa eller dölja rutnätet. Rutnätet kan göra det lättare att
placera stygnobjekt och kontrollpunkter. Ställ in rutornas storlek till mellan 1 och 50 mm.
Den rutstorlek som anges i fönstret Design påverkar även fönstren Paint och Draw.

Använd skjutreglaget för att visa, tona eller dölja bakgrundsbilden.

Om du klickar på
Background On
visas bilden
på bakgrunden.

Om du klickar på Fade
tonas
färgerna med 50 %.

PREMIER+™ 2 Create Visa broderier

Om du klickar på Background Off
döljs bilden.
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Mönsterpanelen
På Design Panel kan du se mönsterinformation, visa och ändra färger, visa och ändra
anteckningar och inställningar samt visa fönstren Clipboard och Overview.

Kontrollera broderiinformation
Visa och ändra trådar och effekter i broderiet
Volymmellanlägg
Sekundära trådfärger för fyllnader med bårder
eller graderade färger
Dubbeltrådseffekt
Ändra en trådfärg
Visa och dölj sekundära trådfärger
Markera informationen i Notes and Settings
(anteckningar och inställningar)
Redigera informationen i Notes and Settings
(anteckningar och inställningar)
Visa det aktuella fönstrets position på arbetsytan
Visa innehållet i Urklipp

Färger
Med Color Change
och Pick Color
på Create-flikarna eller Insert Color Change
i
FilmStrip kan du välja en ny trådfärg för de stygnobjekt du vill lägga till i broderiet. Det
första färgbytet är som standard satt till färgen mellanblå. Ett färgbyteskommando
markeras med en liten blå cirkel med ett C
.
Om du vill ändra en befintlig färg dubbelklickar du på önskad färg i färgarbetsbladet på
Design Panel eller väljer färgen i arbetsbladet och klickar på Change Color . Du kan
också högerklicka på färgen i FilmStrip och välja Properties. Dialogrutan Color Selection
(färgval) visas.
Om du vill ta bort ett färgbyte klickar du på Color Change i FilmStrip eller på arbetsytan.
Därefter klickar du på raderingsikonen , använder Delete-tangenten eller högerklickar i
FilmStrip och väljer Delete. Det första färgbytet i ett broderi kan inte tas bort.
Om du vill infoga en färg markerar du det objekt efter vilket du vill placera färgbytet och
klickar på Color Change
på någon av Create-flikarna eller högerklickar i FilmStrip och
väljer Insert Color Change från snabbmenyn. Du kan också använda Pick Color
och
välja en färg från bakgrundsbilden.
Välj en färg i rutan Color Selection som öppnas. Du kan välja vilken färg du vill från de
tillgängliga trådtillverkarnas paletter (till exempel Sulky Rayon 40 eller Robison-Anton
Cotton 50) eller en tråd du har lagt till i MyThreads. Välj en färg genom att klicka på den
eller skriv in ett färgnummer. Du kan också välja ett ”Quick Color”-tema och sedan välja
någon av de 32 snabbfärgerna. Ett annat alternativ är att lägga till en tråd- eller nåleffekt
till den valda tråden. Klicka på OK när du har valt önskad färg.
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I färgarbetsbladet på
Design Panel och med
Med färgarbetsbladet kan
filtreringsknapparna Hide
du visa eller dölja en färg
Markera ett färgblock
Object Types på fliken Edit
genom att klicka på det
kan du visa och dölja
Symbol för trådeffekt
önskade färgblock och
Om du håller markören över
objekttyper i broderiet.
en trådfärg visas färgens namn
Du kan också använda
skjutreglagen för ritintervall Sekundär trådfärg
på fliken Edit och i FilmStrip
Visa eller dölj sekundära färger
för att ändra visningen av
Ändra vald färg
broderiet.
Andra broderispecifika
färger för vissa objekt (t.ex. fyllnader med flera graderingar och bårder till fyllnadsytor)
väljs i dialogrutan Properties för respektive objekt. De visas sedan som sekundärfärger på
färgarbetsbladet och kan justeras därifrån.

Mönsterfyllnad med en bård

I FilmStrip och på
arbetsbladet visas
båda färgerna

Ange en separat bårdfärg på fliken Line
i dialogrutan Properties

En flerfärgad graderad fyllnad eller satinstolpe visas som ett korsstreckat mönster i
FilmStrip. Om du vill att dessa färger ska visas i arbetsbladet måste du se till att Design
Property Colors
nedanför färgarbetsbladet på Design Panel till höger om Designfönstret är markerat.

Graderad mönsterfyllnad
med en bård

20

I FilmStrip och på
arbetsbladet visas alla färger
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Välj färger för den graderade fyllnaden i
dialogrutan Properties

FilmStrip
I FilmStrip kan du visa en numrerad objektsekvens, markera ett objekt, ändra
ordningsföljd på objekt, markera objekt som ska visas, ta bort objekt, infoga färgbyten och
stopp, visa egenskaper för det valda objektet och ändra objektegenskaper globalt eller för
en markering.
Det första objektet är en färg
eller grupp

Visa objektfärgen på
trådfärgslisten

Linje mellan kedjor av
sammanlänkade objekt

Både fyllnads- och bårdfärger visas
Flerfärgad graderad fyllnadsyta

Ingen linje mellan sammanlänkade
objekt
Bläddra upp och ned i FilmStrip

Objekt visas med sin
form eller markör

Visa objekttypens namn

Använd knapparna för layoutordning
för att flytta objekt i FilmStrip

Visa gruppinnehåll
Markera det sista synliga objektet

Trådfärgslisten
I färglisten visas färgen på alla objekt tillsammans med en ikon som representerar
eventuella trådeffekter, även om färgbyten är dolda.
För en fyllnadsyta med olikfärgad kant visas två färger. En flerfärgad graderad fyllnad eller satinstolpe
visas som ett korsstreckat mönster. Om du vill att dessa färger ska visas i arbetsbladet måste du se till att
Design Property Colors
markerat.

nedanför färgarbetsbladet på Design Panel till höger om Design-fönstret är

Visa grupper i FilmStrip
Grupper i FilmStrip visas som orange rubriker. När en grupp är markerad är grupprubriken
ett helorange block. För omarkerade grupper är rubriken en orange kontur. Objekten i
gruppen visas med en ljusgrå bakgrund i FilmStrip. Objekt som inte tillhör någon grupp
har däremot vit bakgrund. När en grupprubrik markeras väljs och markeras även alla andra
delar av gruppen.
Med funktionen Display Group Contents
kan du växla mellan att visa objekt inom grupper i FilmStrip
och att endast visa gruppernas rubrikrader i FilmStrip.
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Skapa mönsterelement

4

Ett mönster i PREMIER+™ 2 Create består av ytor, linjer, stolpar och kommandon (objekt).
När du har skapat en fyllnads- eller satinyta eller en stolpe kan du framhäva den genom att
placera ut nålpunkter som gör mönstret ännu snyggare.
Använd linjer som enskilda stygnlinjer eller bårder runt en yta eller en applikation.
Linjer definieras av punkter som kan flyttas för att ändra linjens form eller området som omsluts av linjen.

Välj fyllnadstyp (t.ex. mönsterfyllnad, motivfyllnad
osv.) och en linjetyp (t.ex. satinlinje eller rakstygn) för
respektive yta och lägg till applikationstyg och
placeringsstygn.
Ställ in knapparna för fyllnad, linje och applikation
som du önskar genom att klicka för att aktivera eller
inaktivera en typ av yta. Välj sedan linje- och
fyllnadstyp i nedrullningslistan under knappen. Ställ in
önskade egenskaper för linjen och fyllnaden i egenskaperna för Fill Area and Line. Använd
en av Create-funktionerna för att skapa ett nytt stygnobjekt när du har valt stygntyper.
Alla linjetyper kan i efterhand konverteras till en annan linjetyp och de flesta ytor kan ändras direkt till en
annan typ av yta.

Skapa stolpar genom att placera ut alternativa punkter. Kommandon är instruktioner, till
exempel ett trådfärgsbyte, placeringsstygn eller stopp.
När du är färdig högerklickar du för att avmarkera en funktion, eller så väljer du ett annat verktyg.

Ytor och linjer skapas med QuickStitch™-, QuickTrace-, Shape-, FreeHand Create- och
Precise Create-funktionerna, eller automatiskt med ExpressDesign Wizard. Rita en linje
med FreeHand Create- och Precise Create-funktionerna eller följ en linje i en bild med
QuickStitch™, QuickTrace och ExpressDesign Wizard.

Quick Create
Använd funktionerna på fliken Quick Create (QuickStitch™, QuickTrace och Shape) för att
skapa mönsterytor automatiskt.

Använda QuickStitch™, QuickTrace och Shape
Lägg till färgbyte
Välj en form och använd den som linje eller fyllnadsyta
Skapa en fyllnadsyta eller linje automatiskt

Ange egenskaper för stygntyperna
Rita en bild som en söm

Välj stygntyp och applikation Skär ett hål i en fyllnadsyta
Skapa en upphöjd linje (som stämplar) i en fyllnadsyta eller kolumn
Placera en våglinje på en MultiWave-fyllnadsyta

Skapa en satinyta

Klicka i en definierad färgyta eller på en definierad färglinje i bakgrundsbilden för att
skapa en linje eller fyllnad med QuickStitch™ eller QuickTrace. Det gör att ytans kontur fylls
eller linjen följs automatiskt.
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Använd Color Tolerance (färgtolerans) för att välja färgnyanser när du definierar ytan.

Använda Color Tolerance med QuickStitch™ och QuickTrace
1
2
3

4
5
6

Markera stygntyper och välj därefter önskad QuickStitch™- eller QuickTrace-funktion, beroende på
vilken typ av stygn du vill ha över bildytan som du ska markera.
Klicka på önskad yta (till exempel kattens vänstra sida) på
bilden om du vill använda QuickStitch™-funktionerna eller på
önskad linje om du vill använda QuickTrace-funktionerna.
Om Color Tolerance (färgtolerans) är aktiverat visas dialogrutan
Color Tolerance (färgtolerans).
En röd och rosa linje visar den yta i bilden som kommer att
fyllas eller ritas upp. Om du har valt att funktionen ska känna av
hål kommer eventuella hål i ytan att markeras med gröna och
gula linjer.
Använd skjutreglaget för att justera färgtoleransen tills önskad
del av bilden är markerad.
Välj antalet punkter som ska användas för konturen. Ett högt
antal ger mer detaljrikedom, medan ett lägre antal ger en
jämnare linje.
Klicka på OK för att bekräfta att önskad yta har markerats. Linjen eller ytan skapas.

Färgtolerans av
När Color Tolerance inte är aktiverat skapas stygnobjektet/stygnobjekten omedelbart
med endast det färgområde som har markerats. Du kan inaktivera funktionen Color
Tolerance under Preferences (inställningar) . Detta rekommenderas dock endast om
din bild har väl avgränsade, släta färgytor och du inte behöver markera mer än ett
färgområde för att skapa nya objekt.

Skapa former
Använd funktionen Shape (form)
för att placera en vald form i arbetsytan. Därefter kan
du ändra formens storlek och egenskaper. Välj en fyllnad och linje för att rita en fyllnadsyta
omgiven av en bård, eller välj enbart en linjetyp för att rita en sluten linje utan fyllnad.

Använda Freehand Create och Precise Create
Funktionerna på flikarna Freehand Create och Precise Create används för att skapa nya
stygnobjekt genom att skapa objektkonturer direkt i mönstret. Konturerna kan följa en
bakgrundsbild, men det krävs ingen bild för funktionerna Freehand Create och Precise
Create. De flesta Freehand Create-funktionerna används för att rita en kontur, medan de
flesta Precise Create-funktionerna används för att placera ut punkter eller rita bezierlinjer
för att definiera en kontur.

Freehand Create
När du använder Freehand Create-funktionerna kan du skapa linjer och ytor
genom att
fylla i konturerna till mönstret med en penna på en ritplatta eller genom att dra med
musen.
Alla Freehand Create-verktyg fungerar på samma sätt, förutom funktionerna för kommandon och stolpar.
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Lägg till färgbyten, enstaka stygn, placeringsstygn och stopp Ange egenskaper för stygntyperna
Välj stygntyp och applikation Rita en fyllnadsyta eller linje Placera ut punkter för en stolpe

Skär ett hål i en fyllnadsyta
Rita en satinyta
Skapa en upphöjd linje (som stämplar) i en fyllnadsyta
Placera en våglinje på en MultiWave-fyllnadsyta
eller kolumn

Rita en fyllnadsyta med Freehand Create
1
2
3
4
5
6

Välj stygntyper.
Klicka på Create Freehand Area or Line
på fliken Freehand Create.
Rita en sammanhängande linje för att skapa en linje eller yta.
Lyft pennan eller släpp musknappen när linjen eller ytan är klar.
Upprepa stegen ovan om du vill rita fler områden eller linjer.
När du är färdig högerklickar du för att avmarkera Freehand Create-funktionen, eller så väljer du ett
annat verktyg.
Med Freehand Create-funktionerna känns det mer naturligt att rita och de rekommenderas i de flesta fall.
När du har zoomat in använder du dig av rullningslisterna när du ritar nya objekt.

Precise Create
Med Precise Create-funktionerna kan du skapa linjer och ytor
rad punkter som definierar konturen.

genom att placera ut en

Alla Precise Create-verktyg fungerar på samma sätt, förutom funktionerna för kommandon och stolpar.
Ange egenskaper för stygntyperna
Lägg till färgbyten, enstaka stygn, placeringsstygn och stopp
Välj stygntyp och applikation
Skapa en fyllnadsyta eller linje Skapa en stolpe

Skär ett hål i en fyllnadsyta
Skapa en upphöjd linje (som stämplar) i en fyllnadsyta
eller kolumn

Skapa en satinyta
Placera en våglinje på en
MultiWave-fyllnadsyta

Använd
Bezier oe

Placera punkter med Precise Create
1
2

3

4
5
6
7
8
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Välj stygntyper.
Klicka på Create Precise Area or Line
visas.

på fliken Precise Create. Pekaren för frihandsmarkering

Använd Bezier Mode
för att skapa en yta med bezierlinjer.
Placera ut varje punkt genom att klicka en gång.
Om du håller ned Ctrl placerar du ut rutpunkter. De hjälper dig att placera ut hörn och raka linjer på rätt
plats.
Flytta en befintlig punkt genom att klicka och dra .
Klicka på Delete (ta bort) om du vill radera den senast placerade punkten.
Högerklicka när ytan är klar.
Upprepa stegen ovan om du vill placera ut fler områden eller linjer.
När du är färdig högerklickar du för att avmarkera Precise Create-funktionen, eller så väljer du ett
annat verktyg.
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Bezier Mode
Använd Bezier Mode
för att rita former med böjda linjer med exakt
gradering. Kontrollera linjens exakta form med hjälp av de svarta
handtagen på båda sidor om punkterna som du placerar ut.
Klicka för att placera ut hörnpunkter eller klicka och dra för att placera ut
kurvpunkter med handtag.
Information om kontrollpunkter och övriga redigeringsverktyg för bezierlinjer finns under ”Konvertera
punkter och bezierlinjer” på sidan 43. Mer information om Bezier Mode finns i referensguiden och hjälpen
till PREMIER+™ 2 Create.

Typer av ytor
En yta kan ha en kant, men den måste inte ha det. Kanten kan vara sluten eller öppen och
kan ha olika linjetyper. Hål kan definieras inuti alla fyllnadsytor. Applikationsegenskaper
kan ställas in för alla ytor eller linjer. Använd Break Apart (dela upp) på fliken Edit (redigera)
om du vill göra om en yta med en kant till separata objekt i form av en fyllnadsyta och en
linje.
Alla fyllnadsytor kan konverteras till satinytor, men eventuella hål i fyllnadsytan kommer att försvinna.
(Alla kantlinjer kommer att bevaras, inklusive kanten runt hålen.)

Mönsterfyllnad
Ytor med mönsterfyllnad
innehåller små stygn med repetitiva mönster. Välj från någon
av kategorierna eller importera en bild som ett My Fill-mönster. En mönsterfyllnadsyta kan
innehålla definierade hål inuti ytan. Stygnen kan ha vilken vinkel som helst, och du kan
bestämma om tätheten ska vara konstant, graderad eller flerfärgad. Fyllnadsytor med
jämn stygntäthet kan också ha automatiskt underlag som stängs av automatiskt på ytor
med varierande täthet.

Fyllnadsyta med satinbård och hål
skapade med mönsterfyllnad 109
från kategorin Hearts

Mönsterfyllnadsyta med
flerfärgad graderad fyllning

Motif Fill Area(sömfyllyta) med två
motiv (13 och 19) från kategorin
Hand Stitches 2

Om du ändrar en fyllnad med graderad täthet till standard måste du också välja önskat underlag.
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Formfyllnad
Det finns 75 olika former att välja mellan till formfyllnadsytor . Du kan variera stygnens
täthet och använda rakstygn eller motif linjer för att fylla hålen eller lägga till fler hål.

Formfyllnadsyta med form 23
och motiv 1 från Hand Stitches 1

Radialfyllnad med
utgångspunkten flyttad till
hjärtats topp

Spiralfyllnad med graderad täthet

Motif Fill (sömfyllyta)
Motif fyllnadsytor
innehåller små upprepade sömstygn som placeras med hjälp av ett
universalmönster eller maskinmönster. En motif fyllnadsyta kan också innehålla
definierade hål inuti ytan. Motifs (maskinsömmar) kan placeras i vilken vinkel som helst
och ha varierande storlek, och olika motiv kan användas omväxlande på olika linjer.

Radialfyllnad
I radialfyllnadsytor
används ett mönster med linjer som strålar ut från en flyttbar
punkt. Du kan variera stygntätheten och lägga till hål.

Spiralfyllnad
I spiralfyllnadsytor
används ett spiralmönster som utgår från en flyttbar punkt. Du kan
använda konstant eller graderad täthet och lägga till hål.

QuiltStipple-fyllnad
I QuiltStipple-fyllnadsytor
används böjda eller raka stipplade stygn. Du kan variera
avståndet mellan stygnlinjerna, använda raka eller tredubbla stygn samt lägga till hål.

QuiltStipple-fyllnad i kurvig stil

Konturfyllnad med tredubbla
stygn och 3,0 mm avstånd

Korsstreckad fyllnad med
diamantform och 75° vinkel

Konturfyllnad
I konturfyllnadsytor
används konturlinjer. Du kan variera avståndet mellan linjerna och
stygnens längd, använda rakstygn samt dubbla eller tredubbla stygn och lägga till hål.
26
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Korsstreckad fyllnad
Korsstreckade fyllnadsytor
kan ha diamantformade, rutiga, eller parallella
korsstreckade mönster eller korsstreckade mönster med valfri vinkel. Du kan ange
avstånd, stil, vinkel, stygntyp och stygnlängd för det korsstreckade mönstret och lägga till
hål i fyllnaden.
Korsstreckad fyllnad används ofta i spetsmönster, normalt med stygntypen dubbel sicksack.

Multivågfyllnad
I multivågfyllnadsytor
används ett vågmönster som definieras av en eller flera linjer
som ritas på fyllnadsytan. Du kan variera stygnlinjernas täthet eller använda motiv.

Ekofyllnad
Med ekofyllnad
syr du upprepade linjer inuti och/eller runt en form. Välj mellan
rundade, fyrkantiga och diagonala hörn, ange avståndet mellan linjerna och antal linjer
och välj stygntyp och stygnlängd.

Böjd korsstreckad fyllnad
Ytor med böjd korsstreckad fyllnad
har böjda linjer i det korsstreckade mönstret, vilket
ger ett djup. De används vid quiltning och för att skapa fristående spets.

Böjd korsstreckad fyllnad med
fyrkantig form och ett mellanrum
på 5 mm

Multivågfyllnad med stygntäthet
15, en våglinje och motiv 1 från
kategorin Hand Stitches 1

Ekofyllnad med invändiga och
utvändiga linjer och rundade
hörn

Satinytor
Satinytor
innehåller sicksackstygn som fyller ytan från den
ena änden till den andra med jämn täthet. Stygnvinkeln ändras
med ytans form och kan justeras efter behov. Välj automatiska
kantstygn och/eller underliggande sicksackstygn, och välj ett
mönster om du vill.
En satinyta kan ändras till en annan typ av fyllnadsyta. De kan inte förses
med en kant, men du kan placera en kant runt dem med hjälp av
dialogrutan med egenskaper för Fill Area and Line.
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Stolpar
Skapa stolpar genom att placera ut punkter eller genom att rita bezierlinjer under fliken
Precise Create. Stolpfunktionerna finns under flikarna Freehand Create och Precise Create.
Placera ut punkter växelvis och definiera en stolpe med valfri längd.

Satinstolpar

Fjädersatin

Richelieustolpar

Stolpar kan ändras till satinytor med alternativet Convert to Satin Area
till någon typ av stolpe.

Taperade sömmar
(Tapered Motifs)

, men satinytor kan inte ändras

Satinstolpar
Använd satinstolpar
för att skapa raka eller böjda stolpar med parallella stygn.
Stolparna kan vara hur långa som helst. Lägg till ett mönster om du vill. Välj från mer än
250 olika mönster, liknande mönsterfyllnad, eller skapa egna My Fill-mönster. Du kan
bestämma om tätheten ska vara konstant, graderad eller flerfärgad.
Den rekommenderade maxlängden för satinstygn är cirka 8-10 mm. I annat fall kan stygnen bli för lösa
och ligger då inte platt. Om du vill skapa bredare satinsömmar än så kan du använda ett mönster,
överlappande satinstolpar eller skapa en satinyta.

Fjädersatin
Om du vill skapa en verklighetstrogen fjäderdräkt eller päls använder du fjädersatin ,
där stygnens start- och slutpunkter är slumpmässiga i stället för parallella. Du kan också
skapa fjädersatin med fjädrar bara på en sida – den sida där den första (A) eller andra (B)
punkten placerats.

Fjädrar på båda sidor

Fjäderstygn sida A

Fjäderstygn sida B

Richelieustolpar
Använd richelieustolpar
om du vill skapa en stolpe med korta satinavsnitt som är
vinkelräta mot stolpens riktning. Välj antal stolpar och ange satinsömmens bredd.
Richelieustolpar används oftast i cutworkmönster.
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Taperade sömmar (Tapered Motifs)
Används tapering motif
om du vill skapa en linje med motif som varierar i storlek
beroende på stolpens bredd. Taperade sömmar (Tapered motifs) används oftast i
spetsmönster.

Linjetyper
Välj linjetyp innan du ritar en linje eller ändra typ i efterhand i dialogrutan Fill Area and
Line (ytegenskaper).

Rakstygn, dubbelstygn och trippelstygn
Ställ in rakstygn
till mellan 0,3–12,0 mm i steg om 0,1 mm (standard- eller cutworklinjer
med säkra punkter). Ställ in längden för dubbla stygn , dubbel sicksack
och
tredubbla stygn
till mellan 1 och 12 mm.

Rakstygn

Dubbelstygn

Trippelstygn

Dubbel sicksack är ett specialstygn som rekommenderas för spets. En rakstygnslinje följs av ett
sicksackmönster så att ett nät skapas.

Motif Linje (linje med sömmar)
Motif Lines
är linjer bestående av valt universal- eller
maskinsömmar.

Satinsöm
Skapa satinlinjer , en rad eller kant med satinstygn med
konstant bredd. Sömmen sys längs den valda linjens mitt.

Individuella satinlinjer och satinkanter som används runt fyllnader eller applikationer är identiska.

Applikation
Välj Appliqué
för att använda applikationstyg och placeringsstygn för din fyllnadsyta.
Välj ett applikationstyg i dialogrutan Appliqué Selection och välj placeringsmetod bland
alternativen på fliken Appliqué i Fill Area and Line.
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Kommandon
Kommandon är instruktioner, t.ex. Color Change (färgbyte)
, som byter tråd vid starten
av ett nytt färgblock. Stopp
får brodérmaskinen att stanna utan färgbyte.
Färgbyten, stopp och placeringsstygn markeras med särskilda blå, röda och rosa markörer
i 2D-läget eller objektläget.

Färgbyte

Stopp

Placeringsstygn

Placeringsstygn
Placeringsstygn
används för att lägga till stygn i början av ett broderi som du kan
använda för att justera broderiet, till exempel om det ska sys över en bakgrundsbild.
Placeringsstygn sys oftast i början av ett broderi. De infogas efter det markerade objektet
men kan flyttas enligt önskemål. Ett placeringsstygn skapas i formen av ett kors men kan
ändras efter att det placerats ut.

Enstaka stygn
Med Enstaka stygn
skapar du enstaka stygn som
broderas i angiven längd. Om du markerar Break up into
smaller stitches (bryt upp stygnen till kortare stygn) delas
stygnen upp i rakstygn med en längd på 1 till 12 mm.
Enstaka stygn kan inte omvandlas till någon annan linjetyp.

Skapa motiv, maskinstygn och
schabloner
Skapa en ritning i fönstret Draw (rita) som kan användas som ett upprepat element.
Exportera den valda ytan till MyMotif-format
så att den kan användas som motivlinje
eller fyllnadstyp, eller som maskinstygn
(.spx) på vissa symaskiner. Spara filen i .4qbformat så att du kan redigera den senare eller använda den som schablon i PREMIER+™ 2
Modify.
Du kan använda funktionen Reverse Path (omvänd väg) på fliken Draw (rita) om du vill kopiera, klistra in
eller spegelvända någon del av det du har ritat.

Använd Import motifs (importera motiv)
om du vill ändra, slå ihop eller spara dem som
maskinstygn. Med Import machine stitches (importera maskinstygn)
kan du skapa
motiv. Se ”Motiv, maskinsömmar och stämplar” på sidan 56.
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Egenskaper för fyllnadsytor och linjer
Använd dialogrutan Fill Area and Line för att ändra fyllnads- och linjetypen för en yta du
har skapat tidigare. Redigera sedan egenskaperna med hjälp av flikarna i dialogrutan.
Välj fyllnadstyp
Välj linjetyp
Ändra egenskaperna för en linje
eller fyllnad
Ange inställningar för dina favoriter
Välj applikationsmetod
Ange underlag, vinkel och
kompensation
Välj fyllnadskategori och mönster
Använd en graderad fyllnad

Ange inställningarna för en
graderad fyllnad

Klicka på Apply (verkställ) för att
förhandsgranska och på OK
för att slutföra ändringara
De tillgängliga alternativen i de två listrutorna varierar beroende på vilken typ av fyllnad eller linje som har
valts.
Du kan ändra en tidigare skapad yta till en annan fyllnads- eller linjetyp i de nedrullningsbara listorna. Du
kan även välja No Fill (ingen fyllnad) eller No Border Line (ingen kantlinje).

Klicka på knappen Fill Area and Line i Options under en av Create-flikarna för att öppna
dialogrutan Fill Area and Line. Du kan också högerklicka på en befintlig linje eller fyllnad i
FilmStrip eller i arbetsytan.
När du använder knappen Options (alternativ) går det inte att ändra fyllnads- eller linjetyp.

Linje
Klicka på fliken Line (linje) och välj Insert Color Change (infoga färgbyte) om du vill
använda en annan färg för bården runt en fyllnadsyta.

Applikation
Välj applikationsmetod innan eller efter det att en
yta eller linje har skapats. Välj mellan:
• None (ingen)
• Standard Appliqué (standardapplikation)
• Pre-cut Piece (tillklippt stycke)
• Pre-placed Piece (utplacerat stycke)
• Cut-out (utskärning)
Använd Select Fabric (välj tyg) för att välja ett tyg för applikationen i dialogrutan Appliqué
Selection (anpassa applikation).
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Ställ in marginalen för placeringen av applikationen i förhållande till den ritade
bårdformen på mellan -10 och 10 mm. Den ursprungliga inställningen är 1,0 mm.
Använd ett positivt värde när applikationstyget klipps till innan bården sys, t.ex. med alternativen
Standard Appliqué och Pre-placed Appliqué. Ett negativt värde rekommenderas för utskärning och
omvända applikationer.

Favoriter
Med fliken Favorites (favoriter) i dialogrutan Fill Area and Line kan du välja att ange de
valda inställningarna som favoritinställningar eller återgå till de ursprungliga
inställningarna.
Använd Save these options as my favorite (spara de här alternativen som favorit)
om
du vill spara de valda alternativen som favorit för den aktuella yt- eller linjetypen.
Favoritalternativet tillämpas alltid från fliken Favorites (favoriter). Det är inte samma som de aktuella
inställningarna som används för att skapa nya ytor.

Egenskaper för stolpar
Använd dialogrutan Column om du vill ändra stolptyp för en tidigare skapad yta. Redigera
sedan egenskaperna för den valda stolptypen med hjälp av fliken Options (alternativ).
Använd fliken Favorites (favoriter) för att välja favoriter eller återgå till de ursprungliga
inställningarna.
Du kan ändra en tidigare skapad stolpe till en annan stolptyp i den nedrullningsbara listan. Använd
Convert to Satin Area (ändra till satinyta)

om du vill ändra till satinyta.

Om du vill öppna dialogrutan Column innan du skapar en stolpe väljer du en stolptyp i
avsnittet Options under fliken Freehand Create eller Precise Create. När du har skapat
sömmar högerklickar du på en befintlig markerad stolpe i FilmStrip eller i arbetsytan.
När du använder knappen Options (alternativ) går det inte att ändra stolptyp.
Välj stolptyp

Ändra egenskaperna enligt
dina önskemål

Klicka på Apply (verkställ) för att
förhandsgranska och på OK
för att slutföra ändringara
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Objektegenskaper
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Följande inställningar kan ändras för stygnobjekt innan eller efter de har skapats.
Täthet
Kompensation
Underlay (underlag)
Stygnlängd
Satinlinjebredd
Fyllnads- och satinmönster
Avstånd och form
Start, slut och utgångspunkt
Motif
Fjädersida
Placeringsstygnstyp
Du kan ändra inställningarna för nya ytor och linjer genom att klicka på stygntyp under
Options på fliken Create och ändra dem i dialogrutan Properties (egenskaper) för aktuell
stygntyp. Du kan också markera en yta med önskade egenskaper och spara
inställningarna som Favorite (favorit)
eller Current (aktuell) .
Alla inställningar kan inte ändras för alla stygntyper. Alternativ som anger egenskaper för nya objekt
används endast när du använder Create-flikarna för att skapa stygnobjekt. Objekt som skapas i
ExpressDesign Wizard använder inte de aktuella inställningarna, men de kan ändras när guiden har
slutförts.

Täthet
Stygntätheten kan ställas in från 2 till 40, förutom för mönsterfyllnader ,
spiralfyllnader
, satinstolpar
och satinytor
(2 till 80) samt richelieustolpar
och satinlinjer
(2 till 15).
Mönsteroch spiralfyllnadsytor
samt satinstolpar
kan också ha graderad täthet
eller variabel multitäthet. Ju högre siffra desto glesare och färre blir stygnen.
Mönsterfyllnader och satinstolpar kan också ha flerfärgad graderad täthet.

Broderier på tjockare tyger ser i allmänhet bättre ut med högre stygntäckning eller låg stygntäthet. Välj ett
lågt värde som 2 eller 3 för tjocka trikåtyger, och ett högre värde som 5 eller 6 för ett tunt material som
linne eller satin.
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Kompensation
Alla stygn har en tendens att dras in. Indragningen varierar beroende på tygets tjocklek
och typen av tyg. Kompensation används för att göra ett helt mönster eller ytor inom det
”fetare” genom att öka den inbördes storleken. Ju högre siffra, desto fetare blir ytan. Du
kan också ändra kompensationen för enskilda ytor med satin eller fyllnad.

Satinkompensation

Mönsterfyllnadskompensation

När du broderar på tjockare tyger ser resultatet i allmänhet bättre ut med högre kompensation, medan ett
lägre värde eller 0 brukar vara bättre på tunna material som satin eller twill. När du skapar ett mönster ska
du använda överlappningar för att förhindra att stygn dras in när det bildas mellanrum mellan stygnblock
med olika stygnriktning. Det ger ”inbyggd” kompensation.

Kompensationen kan ställas in från 0 till 30 för satin och från 0 till 20 för fyllnadsytor.
Inställningarna för satinstolpe
, satinyta
och mönsterfyllnad
i broderiet visas i
dialogrutan Area and Line för satinstygnen eller fyllnaden.
Kompensation kan inte användas för fjädersatin, satinlinje eller någon annan fyllnad än mönsterfyllnad.

Underlay (underlag)
Underlag används för att stabilisera en tygyta innan man syr på den. Automatiskt
underlag finns som alternativ för mönsterfyllnadsytor, satinytor, satinstolpar,
richelieustolpar och satinlinjer. När du ska skapa underlag för andra objekttyper använder
du rakstygn eller enstaka stygn.
När du skapar broderier i ExpressDesign Wizard finns ett alternativ för att skapa underlag för hela
mönstret.

Stygnlängd
Stygnlängden kan ändras på följande sätt, beroende på objekttyp:
Q

Enstaka stygn : varje stygn kan ställas in till 1–12 mm i steg om 1 mm eller broderas
utan att brytas upp i kortare stygn.
Den aktuella maxlängden för nya enstaka stygn (om du vill bryta upp dem till kortare stygn) visas under
inställningar

Q

Rakstygn

.

kan ställas in till mellan 0,3 och 12 mm i steg om 0,1 mm.

Cutworklinjer sätts automatiskt till 0,3 mm.
Q

Q
Q
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Dubbla stygn
, dubbel sicksack
och tredubbla stygn
kan ställas in till mellan 1
och 12 mm i steg om 0,1 mm.
Motif-linjer
kan ställas in till mellan 1 och 20 mm i steg om 0,1 mm.
Motif-fyllnad
: längden för rakstygnen eller de tredubbla stygnen i motivformerna kan
ställas in till mellan 1 och 12 mm i steg om 0,1 mm.

PREMIER+™ 2 Create Skapa mönsterelement

Q

Q

Q

Fjädersatin
(fjädrar på båda sidorna eller på bara en sida): stygnens maxlängd kan
ställas in till mellan 2 och 30 mm i steg om 1 mm.
Multivågfyllnad och formfyllnad : längden för rakstygnen eller de tredubbla stygnen i
motiven kan ställas in till mellan 1 och 12 mm i steg om 0,1 mm.
QuiltStipple-fyllnad
, konturfyllnad
, korsstreckad fyllnad
, böjd korsstreckad
fyllnad
och ekofyllnad
: längden för rakstygnen eller de tredubbla stygnen i
fyllnaden kan ställas in till mellan 1 och 12 mm i steg om 0,1 mm.

Satinlinjebredd
Bredden på en satinlinje eller -kant kan ställas in från 1 till
12 mm i steg om 0,1 mm.

Bredd

Fyllnads- och satinmönster
Välj bland över 250 systemmönster och importerade My Fill-mönster till fyllnadsytor,
satinytor och satinstolpar. Välj bland tillgängliga motiv för motif-fyllnadsytor, linjer och
stolpar med taperingsmotiv.
Mönstren i andra kategorier än Standard rekommenderas till relativt stora
fyllnadsytor, eftersom de har repetitiva mönster som fungerar bra när de
sammanfogas. Mönster 36 ger ett fyllnadsstygn med satineffekt. De första fyra
mönstren i kategorin Gradient & Lace (gradering och spets) (253–256)
rekommenderas för flerfärgad gradering. De andra åtta (257–264) är lämpliga för
vävmönster med parallella korsstreckstygn, till exempel för spetsmönster.

Ange valfri vinkel och riktning för stygnen i mönsterfyllnadsytor,
motivfyllnadsytor och korsstreckade samt böjda korsstreckade fyllnadsytor.

Avstånd och form
Fyllnaderna QuiltStipple
, Contour (kontur) , Shape (form)
, Crosshatch
(korsstreckad) , Curved Crosshatch (böjd korsstreckad)
och Echo (eko)
har extra
egenskaper som är unika för dessa fyllnadstyper. QuiltStipple-fyllnader kan ha böjda eller
raka stipplade stygn, och en mellanrumsinställning styr avståndet mellan raderna med
stipplade stygn. För konturfyllnad används också en avståndsinställning som bestämmer
avståndet mellan konturstygnslinjerna. Formfyllnader har 75 olika former som styr hur de
sys. Korsstreckade och böjda korsstreckade fyllnader kan ha diamantformade, rutiga eller
parallella mönster. Avståndsinställningarna bestämmer avståndet mellan linjerna i det
korsstreckade mönstret. Ekofyllnad kan sys som invändiga eller utvändiga linjer med
varierande antal och avstånd. Du kan också välja mellan tre olika stilar – krökta, fyrkantiga
eller diagonala hörn.
För richelieustolpar kan ett minimiavstånd eller minsta antal fält anges.

Start, slut och utgångspunkt
Fyllnads- och satinytor har justerbara gröna startoch röda slutpunkter
som kan
flyttas till någon av de punkter som definierar ytans form. Använd det för att styra
föreningen mellan en yta och de objekt som ligger före eller efter den. Du kan till exempel
använda funktionen för att förkorta eller dölja hoppstygn så att du inte behöver klippa av
lika många trådar.
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Fyllnadsytor av typen mönster, form, radial och spiral har också orange utgångspunkt
I mönsterfyllnader har utgångsmarkören även ett justeringshandtag
.

.

I en mönsterfyllnadsyta är utgångspunkten startpunkt för det repetitiva mönstret. I fyllnaderna form,
radial och spiral är utgångspunkten den punkt som stygnen strålar ut från. För en mönsterfyllnadsyta kan
du flytta utgångspunkten om du vill flytta mönstrets placering och vrida handtaget för att ändra vinkel.
För fyllnaderna form, radial och spiral kan du flytta utgångspunkten för att flytta punkten som stygnen
strålar ut från. Utgångspunkten kan flyttas vart som helst inom arbetsytan.

Motif
Välj bland de tillgängliga motiven för motif-fyllnadsytor
och -linjer . Motif kan också
användas i formfyllnader , multivågfyllnader
, böjda korsstreckade fyllnader
och
stolpar med taperingsmotiv
. Motivens storlek kan ändras, och de kan sys antingen
som rakstygn eller tredubbla stygn. För motif-fyllnadsytor kan ett andra motiv väljas för
omväxlande linjer, och linjernas avstånd, förskjutning och vinkel kan ändras.

Fjädersida
För individuella ytor som skapats med fjädrar på båda sidor, eller fjädrar på enbart sida A
eller B kan fjädrarna ändras. Se ”Fjädersatin” på sidan 28.

Placeringsstygnstyp
Placeringsstygn läggs till i början av ett broderi för att justera det till exempel mot en
bakgrundsbild på tyget. De skapas i formen av ett kors . Använd dialogrutan Alignment
Stitches (egenskaper för placeringsstygn) för att ändra stygntypen. Välj önskad söm och
högerklicka för att välja mellan cross (kryss)
, top left (övre vänster) , top right
(övre höger)
, bottom left (nedre vänster)
, bottom right (nedre höger)
och
point (punkt) .

Globala egenskaper
I Global Properties (globala egenskaper) kan du ändra egenskaperna för alla synliga
objekt av en vald typ. Du kan bara välja Global Properties (globala egenskaper) om endast
ett objekt är markerat.
Globala egenskaper används inte för stopp och påverkar inte färgbyten.

Ändra egenskaper för markerade objekt
Egenskaperna för alla markerade objekt av en vald typ kan ändras samtidigt.
Det går inte att ändra egenskaperna för flera stopp och färgbyten samtidigt. Om du har markerat fler än
en typ av objekt kommer endast egenskaperna för de objekt som du markerade först att ändras.

Broderistorlek och skapa broderier
Syftet med att skapa ett mönster är att skapa ett broderi från det färdiga mönstret. Innan
ett broderi skapas bör du tänka på hur broderistorleken påverkar det färdiga broderiet.
Broderistorleken avgörs främst av vilken bågstorlek som används.
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Du kan skapa ett mönster för många olika bågstorlekar från samma mönsterkonturfil (.can). Du måste
dock tänka på hur det påverkar storleken på de enskilda delarna. En satinlinje till ett broderi i storleken
150 mm ser kanske bättre ut som raksöm om broderiets storlek ändras till 80 mm. Den rekommenderade
maxlängden för satinstygn är cirka 8-10 mm. I annat fall kan stygnen bli för lösa och ligger då inte platt.
Om du vill skapa ett bredare satinavsnitt gör du antingen överlappande satinavsnitt eller använder ett av
fyllnadsmönstren för att skapa mindre, växlande stygn.

Tänk på att ytterkanten för vissa stygntyper kan sträcka sig utanför bågen när du skapar
broderier. För satinbårder skapas exempelvis stygn på båda sidor om mittlinjen och
fjädersatinavsnitt har stygn som sträcker sig bortanför de punkter som placerats ut för att
definiera fjädersatinavsnittet. Broderistorleken mäts som avståndet mellan de yttersta
kontrollpunkterna. Broderiet kan dock vara större än önskad mönsteryta eller bågstorlek
om stygn skapas som sträcker sig längre än de yttersta punkterna, som i exemplet. Detta
är enkelt att upptäcka i 3D View (3D-visning). Vid objektvisning kan du dock skapa ytor
som är större utan att du märker det.

Stygnen som skapats sträcker sig
utanför bågen.

Punkterna för både satinlinjen och
fjädersatinlinjen är inuti bågen.

Du kan spara mönsterkonturfilen, men om du väljer alternativet Export Embroidery
kommer ett meddelande att visas: Embroidery is too large or will not fit in hoop (broderiet
är för stort och får inte plats i bågen). Klicka på OK för att fortsätta.
Byt till en större båge
för att sy broderiet. Alternativt kan du välja Scale Fit to Hoop
i
menyn Modify Block på fliken Home för att automatiskt justera broderiets faktiska storlek
så att det får plats i bågen.
Använd Change Design Size
för att automatiskt ändra broderiet storlek, så att
stygnobjekten som används, t.ex. satinbårder, får plats.
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Redigera ett broderi

5

På fliken Edit kan du se färger, visa och dölja objekt i broderiet och redigera delar av det.
Ändra egenskaper för markerat objekt
Ange start- och slutmarkeringar för vilken
Skapa och hantera fyllnadsmönster
del av objektet som ska visas
Ta bort en detalj från en fyllnadsyta

Visa markerade objekt
Visa alla objekt i broderiet
Visa endast föregående eller nästa färg i broderiet

Redigera enskilda objekt
Markera objekt som liknar det som är markerat
Visa och dölj specifika objekttyper

Markera objekt
I PREMIER+™ 2 Create byggs mönstren upp av sekvenser med linjer och ytor (t.ex.
stygnlinjer, fyllnader och stolpar). Varje yta, linje eller stolpe definieras av ett antal punkter,
som kan ses på arbetsytan. Det valda objektet markeras i FilmStrip i fönstret Design.

Ange var nya objekt ska infogas
Om du vill lägga till stygnobjekt som ytor, linjer och stolpar mellan befintliga objekt
markerar du ett objekt i FilmStrip eller på arbetsytan och skapar sedan det nya objektet.
Det nya objektet placeras nedanför det objekt du har markerat. Om du markerar ett objekt
som tillhör en grupp skapas de nya objekten som en del av denna grupp.
Om du inte väljer en ny färg får de nya objekten samma färg som objektet ovanför.

Använd visningsalternativen på fliken Edit eller i snabbmenyn för att dölja objekt som du
inte vill ändra.
Färgarbetsbladet, objektfilter och ritintervallet kan också vara bra att använda för att
isolera ett objekt så att det ska gå lättare att markera önskad infogningspunkt.

Infogningsmarkörer
När ett Freehand Create- eller Precise Create-verktyg har valts visar markören var den
senaste punkten i föregående objekt är placerad. Nya objekt placeras enligt följande:
Q
Q

Q

När objekt läggs till i slutet av broderiet är markören rosa
.
När objekt ska läggas till (d.v.s. när det valda objektet inte är det sista objektet i broderiet)
är markören som anger slutpunkten för det markerade objektet orange
.
När objekt ska läggas till anger en blå markör
objekt i broderiet.

positionen för den första punkten i nästa

Markera ett objekt som ska redigeras
På arbetsytan kan du klicka på ett enskilt objekt för att visa de punkter som det är
uppbyggt av och kontrollera typen i rutan Object Identification längst ned till höger i
statusfältet.
Objektet är också markerat i FilmStrip. Du kan klicka på önskat objekt i FilmStrip. Då markeras det i
arbetsytan.
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Om du klickar på ett objekt i en grupp markeras hela gruppen och visas i FilmStrip. Om du
vill välja ett enskilt objekt i gruppen klickar du på det i FilmStrip.
Om du vill redigera formen på ett valt objekt i en grupp högerklickar du i arbetsytan för att aktivera
punktredigeringsläget. Justera sedan formen.

När du har valt det önskade objektet klickar du och drar i objektets punkter för att ändra
dess form. På Home-fliken kan du infoga extra punkter
, radera oönskade punkter
eller ta bort objektet
.
Alternativt kan du högerklicka för att nå en dialogruta där du kan ändra objektets egenskaper, t.ex.
fyllnadsmönster eller stygnlängd.

Stega genom mönster
I punktredigeringsläget kan du med hjälp av vänster- och högerpilarna på tangentbordet
stega genom alla objekt i följd. Du kan också klicka på ett objekt i FilmStrip och med hjälp
av uppåt- och nedåtpilarna på tangentbordet stega genom alla objekten i följd.
Om du befinner dig i rutmarkeringsläget
flyttas det markerade objektet på arbetsytan. Högerklicka i
arbetsytan för att aktivera punktredigeringsläget.

Använd raderingsfunktionen
om du vill ta bort ett eller flera markerade objekt från
mönstret. För att radera kommandon använder du vänster- och högerpiltangenterna på
tangentbordet för att stega igenom alla objekten i följd till dess det önskade kommandot
är markerat. Du kan också markera önskat kommando i FilmStrip.

Infoga kommandon
Använd FilmStrip när du vill infoga ett nytt färgbyte eller stopp omedelbart efter det
markerade objektet. Högerklicka i FilmStrip och välj sedan önskat alternativ från
snabbmenyn.
Med funktionen Insert a Color Change
kan du infoga ett färgbyte omedelbart efter det
markerade objektet. Dialogrutan Color Selection (färgval) visas så att du kan välja en ny
färg.
Med funktionen Insert a Stop
kan du infoga ett stoppkommando omedelbart efter det
markerade objektet.
Om det nya stoppet innebär att två stopp hamnar efter varandra infogas inte det nya stoppet.

Ändra objektens ordningsföljd
Du kan flytta objekt upp och ned i FilmStrip genom att klicka och dra
eller med hjälp av piltangenterna (layoutordning). Då ändras ordningen
på objekten och därmed också ordningen som stygnen sys i det slutliga
broderiet.
Om du vill flytta ett antal markerade objekt klickar du högst upp i sekvensen, håller ned
Skift och klickar längst ned i önskad sekvens. Du kan också hålla ned Ctrl och klicka på de
aktuella objekten. Klicka sedan på den önskade knappen för layoutordning. Du kan också
använda klicka och dra genom att flytta sekvensen upp eller ned i listan till önskad plats
och sedan släppa upp musknappen.
Om du vill kan du använda färgarbetsbladet och knapparna Hide Object Types för att dölja andra objekt.
Då går det snabbare att flytta objektet som ska flyttas.
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Om objekt dras till eller infogas mellan två element i en grupp blir de en del av denna grupp, undantaget
om de infogas omedelbart efter gruppens rubrik. Om du vill infoga ett objekt i början av gruppen drar du
det till mitten och flyttar sedan uppåt.

När du klickar och drar för att flytta till en del av listan som du inte kan se flyttar du
pekaren över den övre, eller under den undre, delen av listan. Då rullar listan automatiskt.
Om du vill rulla snabbare flyttar du pekaren över eller under listan. Flytta tillbaka pekaren
till listan när du inte vill rulla längre.
När du flyttar ett objekt uppåt och nedåt i FilmStrip ändras inte dess position i arbetsytan.
Mönstrets utseende kan dock ändras beroende på om överlappningen med andra
angränsande objekt ändras.
Det första färgbytet kan inte flyttas i FilmStrip. Inga objekt kan heller flyttas så att det hamnar ovanför det
första färgbytet i FilmStrip, utom ett annat färgbyte. På så sätt säkerställs att det första färgbytet i
mönstret inte kan tas bort och att ingenting kan placeras före det. Däremot kan det bytas ut.

Med funktionen Display Group Contents
kan du växla mellan att visa objekt inom
grupper i FilmStrip och att endast visa gruppernas rubrikrader i FilmStrip.
Om du avmarkerar Display Group Contents blir det lättare att flytta grupper inom broderiet.

Redigera linjer och ytor
Du kan ändra form på en linje eller yta
genom att flytta punkterna som definierar
konturen.
Om du vill välja ett annat objekt klickar du
på det i arbetsytan eller i FilmStrip. Du kan
också använda höger och vänster
piltangenter och stega genom objekten i
den ordning de används i mönstret. När
du markerar ett objekt direkt i arbetsytan,
ska du klicka nära en av de punkter som
definierar det.
Om de synliga färgerna eller objektfiltren ändras,
markeras automatiskt det sista synliga objektet. Därför ska du ändra visningen av mönstret innan du
markerar det objekt du vill redigera. Se ”Visa broderier” på sidan 18.

När den önskade linjen eller ytan är markerad kan dess punkter flyttas. Punkterna visas
som små cirklar eller rutor. En del stygnobjekttyper, t.ex. enstaka stygn, har ett fast antal
punkter.
Rutpunkterna markerar raka partier och hörn. Runda punkter används i kurvor.

Andra objekt, som fyllnadsytor, rakstygn och satinlinjer kan ha hur många punkter som
helst och punkterna kan infogas och tas bort, vilket ger dig större kontroll över formerna.
Start- och slutpunkterna för fyllnads- och satinytor kan ändras. Detta görs oftast för att
minimera antalet sömmar som behöver klippas. Satinytor har vinkellinjer som används för
att kontrollera satinvinkeln.
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Färgbytes- och stoppkommandon samt placeringsstygn visas som en enda punkt när de
markeras.
Slutmarkör
Slutmarkör

Startmarkör
Utgångsmarkör

Startmarkör
Fyllnadsytor har så många punkter som behövs för
att deras konturer ska definieras. De har också
flyttbara start-, slut- och utgångsmarkörer

Stygnvinkellinjer

Satinytor har flyttbara start- och slutmarkörer och
justerbara stygnvinkellinjer

Flytta punkter
De punkter som definierar det markerade stygnobjektet (t.ex. satinstolpe, fyllnadsyta eller
rakstygn) visas som små rutor och cirklar.
Objekttypen visas i FilmStrip och i statusfältet. I FilmStrip visas också formen på
stygnobjekt när det är relevant. Start- och slutpunkterna i fyllnads- och satinytor visas som
startoch slutmarkörer
. Vissa typer av fyllnadsytor har även en utgångspunkt
markerad med en orange cirkel
(i mönsterfyllnadsytor är markören ett handtag).
Satinytor har dessutom stygnvinkellinjer med sexkantiga slutpunkter. När punkterna visas
kan du klicka på rutorna eller cirklarna och dra dem dit du vill flytta dem.
Om du flyttar punkterna som definierar en satinyta kan även stygnvinkellinjerna påverkas, men om du
flyttar stygnvinkellinjerna påverkas inte satinytans form.

Redigera punkter
Med funktionen Edit Points
kan du flytta och redigera ett objekts punkter om en
annan funktion används. Punktredigeringsläget aktiveras också om du klickar på ett
objekt så att det markeras.

Raka linjer eller mjuka kurvor
Konturerna som definierar de flesta yt- och linjetyper kan ha både böjda och raka partier:
För att ha böjda partier måste linjen bestå av minst fyra punkter. Den första punkten i en
fyllnads- eller satinyta är alltid en hörnpunkt (ruta). Det första och sista punktparet i en
stolpe är alltid en ruta.
Om du vill ändra en kurvpunkt (cirkel) till en hörnpunkt (ruta) håller du ned Ctrl och klickar
på punkten utan att flytta den. Om angränsande punkter är hörn blir linjen mellan dem
rät. Det kan vara bra om en punkt till exempel inte har lagts till som hörn på önskad plats i
en fyllnadsyta eller stygnlinje.
Om du vill ändra en hörnpunkt till en kurvpunkt (cirkel) klickar du bara på punkten utan
att flytta den. Det måste finnas minst två kurvpunkter intill varandra för att linjerna ska bli

PREMIER+™ 2 Create Redigera ett broderi

41

böjda. Om det finns en kurvpunkt mellan två hörnpunkter blir linjerna till kurvpunkten
raka.

Punkten blir en kurva

Punkten blir ett hörn med Ctrl + klick

Om en linje inte innehåller tillräckligt många punkter för att avsnittet ska kunna böjas använder du Insert
Point

för att lägga till en extra punkt.

Flytta start- och slutpunkter i ytor
Start- och slutpunkter i fyllnads- och satinytor visas med runda markörer.
Startmarkeringen
finns inuti objektet och slutmarkeringen
utanför objektet.
Klicka och dra i önskad markör. Flytta markören till den punkt där du vill placera ytans nya
start- eller slutpunkt. Släpp den i önskat läge. Markörens placering ändras.
Markören hakar fast i närmaste punkt vid objektets kant. Med funktionen Insert Points
till punkter.

kan du lägga

Flytta utgångspunkten i ytor
Vissa typer av fyllnadsytor har en utgångspunkt markerad med en
orange cirkel
. Den används för att flytta startpunkten för
mönstret i en mönsterfyllnad eller mittpunkten för radial-, spiral
eller formfyllnader. I mönsterfyllnadsytor har utgångspunkten ett
handtag för att justera fyllnadens vinkel.
På så sätt kan du kontrollera mönstrets vinkel och hur mönstret upprepas i
mönsterfyllnadsytor.

I radial-, spiral- eller
formfyllnadsytor kan
utgångspunkten flyttas.
Utgångspunkten anger
startpunkten för fyllnaden, till
exempel den punkt varifrån
stygnen strålar ut i en
radialfyllnad.
Utgångspunkten kan flyttas
vart som helst inom
mönsterytan. Det innebär att
du till exempel kan skapa
många upprepningar av samma typer av fyllnadsyta med gemensam utgångspunkt.
Flytta bara utgångspunkten till samma rutnätsposition för alla önskade ytor så att
stygnmönstret blir enhetligt i alla valda ytor.
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Ändra stygnvinkel i satinytor
Satinytor har stygnvinkellinjer som visar och
bestämmer vinkeln på stygnen i ytan.
Stygnvinkellinjerna har sexkantiga markörer i
ändarna som används för att justera varje linje för sig.
Klicka på och dra i önskad sexkantig markör. Släpp
handtaget på önskad plats. Vinkellinjens placering
ändras. Om linjen inte flyttas beror det på att den nya slutpunkten inte kan användas.
Detta inträffar till exempel om du försöker tvinga två vinkellinjer att korsa varandra inom
ytan.
Om du vill ta bort en vinkellinje klickar du på Delete Points (ta bort punkter)
och sedan
på sexkanten i någon av ändarna av den linje du vill ta bort. Högerklicka när du är klar
med borttagningen av linjer och/eller punkter.

Infoga och ta bort punkter
Om du vill lägga till en ny punkt på den markerade linjen använder du funktionen Insert
Points (infoga punkter)
.
Punkter kan infogas i alla typer av linjer och ytor, utom objekt med enstaka stygn. För denna objekttyp kan
Insert Points och Delete Points inte användas. I kolumner infogas alltid ett punktpar.
Punkter kan också infogas i upphöjda linjer och MultiWave-linjer.

Klicka på ikonen för infoga punkter
och sedan på den plats i det markerade objektet
där du vill infoga punkten. Du kan också använda Insert Points för att lägga till
stygnvinkellinjer i satinytor genom att klicka och dra.
Om du vill radera en punkt från den markerade linjen använder du funktionen Delete
Points (ta bort punkter) .
Punkter kan tas bort från alla typer av linjer och ytor, utom objekt med enstaka stygn. I kolumner raderas
alltid ett punktpar. Punkter kan också tas bort från upphöjda linjer och MultiWave-linjer.

Klicka på ikonen för ta bort punkter
och sedan på de punkter i det markerade objektet
som du vill radera. Högerklicka för att avsluta.
Alla punkter i ett objekt kan inte tas bort. En fyllnads- eller satinyta måste ha minst tre punkter.
Satinkanter, motivlinjer samt rak-, dubbel- och trippelstygnlinjer måste ha minst två punkter. En satinyta
måste också innehålla minst en vinkellinje. Med hjälp av raderingsfunktionen
punkter i ett objekt.

kan du ta bort alla

Konvertera punkter och bezierlinjer
Använd Convert Points
för att ändra typen av punkter i en linje i Bezier Mode, eller för
att ändra en punktlinje till en bezierlinje eller tvärtom.
Se referensguiden till PREMIER+™ 2 Create för information om hur du ritar och justerar bezierlinjer.

Använd Convert Points to Corner
för att ändra en markerad punkt på en bezierlinje till
en hörnpunkt (en punkt utan handtag). Högerklicka för att avmarkera funktionen.
Använd Convert Points to Smooth
för att ändra en markerad punkt på en bezierlinje till
”mjuk” punkt (en punkt med handtag som kan justeras individuellt). Avmarkera genom att
högerklicka.
Använd Convert Points to Symmetric
för att ändra en markerad punkt på en bezierlinje
till en symmetrisk punkt (en punkt med handtag som har samma avstånd till punkten).
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Ta bort hål, Emboss Lines (linje med stämplar) och MultiWave-linjer
Använd rullistan för Delete
på fliken Edit om du vill ta bort ett eller flera hål
eller en
eller flera upphöjda linjer
från den aktuella ytan, eller en eller flera MultiWave-linjer
från den aktuella MultiWave-fyllnadsytan.

Markera objektblock
Med markeringsfunktionerna på fliken Home kan du markera ett objektblock. Ett
markerat objektblock kan ändras i storlek, roteras, speglas, flyttas, kopieras och klippas.
Det kan vara enklare att markera ett block när du har valt vilka färger som ska visas och/
eller ändrat intervallet för vilka objekt som ska vara synliga. När ett block har markerats
visas det med en omgivande markeringsruta. Markeringsrutan har blå handtag som
används för att ändra storlek på samt rotera och vända blocket.
Att handtagen är blå innebär att du kan manipulera det markerade området utan att ändra täthet eller
stygnlängd i objekten. Det beror på att stygnen inte skapas förrän du använder funktionen Export
Embroidery.
Klicka och dra i blocket för att flytta det.
Handtag för lodrätt vändning

Klicka på och dra i hörnhandtagen om du
Storleksvill ändra blockets storlek. Håll ner Ctrlhandtag
tangenten medan du klickar och drar om du
vill ändra storleken proportionellt. Håll ned
Handtag
Skift om du vill ändra storlek från mitten.
Rotationsför vågrät
Klicka på och dra i det runda
vändning
vändning
rotationshandtaget om du vill rotera
Centrum
blocket fritt. Klicka på och dra i
för rotation
rotationscentrum
om du vill rotera runt
en annan punkt. Klicka på de trekantiga
handtagen om du vill vända blocket
vågrätt
eller lodrätt
.
Använd funktionen Rotate 45
om du vill rotera det valda objektblocket i steg om
45 grader. Om du vill kan du flytta rotationscentrum
innan du roterar objektet.
När du klickar på ikonen för ändra block
öppnas dialogrutan Modify Block, där du kan
visa och ändra storlek på, rotera och vinkla det markerade blocket. Om inga objekt har
valts ändras hela broderiet.
När du gör en markering tas endast de objekt som är helt omslutna av markeringslinjen med i
markeringen. Ofta måste du korsa rakstygn för att kunna välja dem. Dessa objekt skulle annars inte
komma med, eftersom du inte har inneslutit dem helt.

När en ny markering läggs till i ett mönster med hjälp av funktionerna klistra in eller infoga
markeras det automatiskt som aktuellt block och funktionen Box Select aktiveras.
Avmarkera blocket genom att klicka på arbetsytan utanför blocket. Högerklicka för att
avmarkera ett block och stänga av markeringsfunktionen.
Med funktionen Select Last Visible
i FilmStrip kan du markera det senaste objekt som
inte har dolts genom färgval, något av objektfiltren eller skjutreglaget End.

Markeringsverktyg
Endast objekt som är helt inneslutna av markeringen kommer att väljas.

Klicka på Box Select
. Rita en rektangel runt den yta du vill markera genom att klicka
och dra. Box Select aktiveras också automatiskt när ett block klistras in i ett broderi.
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Med Freehand Point Select
aktiverat kan du skapa en oregelbunden kontur med raka
eller böjda linjer runt önskad yta genom att klicka på en serie punkter.
Med Freehand Select
kan du rita en kontur runt önskad yta genom att klicka och dra.
Med funktionen Select All Visible kan du med ett enda klick markera alla synliga objekt
i det aktuella broderiet.
Om du vill ersätta de markerade objekten med den nya markeringen använder du Replace
Selection . Om du vill lägga till den nya markeringen till de redan valda objekten
använder du funktionen Add to Selection . Om du vill ta bort den nya markeringen från
de redan valda objekten använder du funktionen Remove from Selection .

Markera flera och grupper
Markera flera
Med flermarkeringsfunktionen kan du markera mer än ett objekt i taget. Håll ner Ctrl och
klicka på de aktuella objekten i FilmStrip. En markeringsruta placeras runt de markerade
objekten. Du kan också använda något av flermarkeringsverktygen i det markerade
området. De markerade objekten omges av en markeringsruta med en heldragen
konturlinje och blå handtag. Text, SuperDesigns och infogade broderier behåller sina
orange (grupp)handtag. Du kan ändra storlek på, rotera och spegelvända markeringen i
sin helhet.
Om du klickar utanför markeringsrutan separeras objekten. Klicka på Undo
igen.

eller markera objekten

I PREMIER+™ 2 Create kan du redigera objekt var för sig, i ett markerat block eller i grupper
som kvarstår som en markering efter att du har sparat. Om du vill ändra formen på eller
egenskaperna för ett enskilt objekt i en grupp markerar du det i FilmStrip.
När ett broderi med flera grupper öppnas med Insert

eller Open

grupperas alla sektioner.

Gruppera
Använd funktionen Group (gruppera)
om du vill
skapa en mer permanent grupp av alla markerade
objekt. Använd funktionen Group för att gruppera
objekt permanent eller skapa en tillfällig grupp när
du ska flytta eller redigera dem.
En grupp kan ändras på samma sätt som en markering.

De grupperade objekten omges av en
markeringsruta med hel konturlinje och orange
handtag. Du kan ändra storlek på, rotera och
spegelvända gruppen.
Om du klickar utanför markeringsrutan och sedan på något
av objekten i gruppen kvarstår grupperingen.

Använd funktionen Ungroup (avgruppera)
om
du vill upplösa gruppen till de enskilda objekt den består av.
Använd Select Similar from Visible
om du vill markera alla synliga objekt med liknande
egenskaper (d.v.s. med samma namn i FilmStrip). Du kan t.ex. välja alla radialfyllnadsytor
eller alla satinlinjer.
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Använd Select Similar from Group om du vill markera alla objekt med liknande
egenskaper (d.v.s. med samma namn i FilmStrip) som ingår i samma grupp.
Objekt med liknande egenskaper som tillhör en annan grupp eller inte tillhör någon grupp alls markeras
inte.

Klippa ut, kopiera, klistra in, dubblera och infoga objekt
Objekt som har markerats kan klippas ut och kopieras. Endast objekt som är helt
inneslutna av markeringen kommer att väljas. De markerade objekten i Urklipp kan
klistras in hur många gånger som helst i fönstret Design, eller i ett separat PREMIER+™ 2
Create-fönster.
Använd Delete

om du vill ta bort ett objektblock från mönstret.

Använd Cut
om du vill klippa ut de markerade objekten och placera dem i Urklipp.
Använd Copy
om du vill kopiera de markerade objekten till Urklipp utan att den
aktuella markeringen påverkas. Om inga objekt har valts kopieras hela broderiet.
Använd Paste
eller Paste and Replace på fliken Home om du vill klistra in objekten från
Urklipp i broderiet igen, eller i ett separat PREMIER+™ 2 Create-fönster. Det första objektet
i blocket placeras i samma position på arbetsytan efter det markerade objektet eller det
sista synliga objektet i broderiet. Du kan också använda Paste into Center .
Färgbyten överförs bara om de finns inom det kopierade blocket. Om det inte finns några färgbyten i ett
inklistrat block kommer alla objekten att använda den trådfärg som användes förut där blocket klistras in.
Broderier som kopieras från andra PREMIER+™ 2 Embroidery System-moduler kan inte klistras in i
PREMIER+™ 2 Create. Du kan dock importera broderier från andra moduler med hjälp av Insert
Embroidery

, och flytta broderier till andra moduler med Copy Embroidery

.

Med Duplicate
kan du skapa en kopia av de markerade objekten. Kopian klistras sedan
automatiskt in på arbetsytan nedanför och till höger om originalet och efter de markerade
objekten i stygnsekvensen.

Infoga broderi
Med funktionen Insert Embroidery
kan du infoga ett broderi i det aktuella mönstret. Ett
infogat broderi konverteras automatiskt till stygnobjekt och placeras som en grupp. Det
första objektet i gruppen placeras efter det markerade objektet eller det sista synliga
objektet i broderiet. Broderierna infogas i den storlek de skapades eller förminskas
automatiskt så att de blir tillräckligt små för att passa i den aktuella bågen.
Om du vill infoga en mönsterkonturfil i .edo- eller .can-format använder du funktionen Insert

.

Infoga text
Med Insert Lettering kan du infoga text i valfritt PREMIER+™ 2 Embroidery Systemtypsnitt i det aktuella mönstret. Det första objektet i det infogade tecknet placeras efter
det markerade objektet eller det sista synliga objektet i mönstret. Tecknet infogas också
som en grupp så att det kan flyttas, storleksändras, spegelvändas, roteras, kopieras eller
klippas ut. Tecken infogas i angiven storlek beräknat utifrån tecknet ”A” i typsnittet.

Infoga en SuperDesign
Med Insert SuperDesign
kan du infoga en SuperDesign från SuperDesignuppsättningarna i PREMIER+™ 2 Create. SuperDesigns är specialmotiv som du kan ändra
storleken på utan att ändra stygntätheten. Vissa SuperDesigns är flerfärgade. Stygntyp
och stil kan i många fall ändras. Ändra storlek, proportioner, stygntyp och trådfärg.
Välj en stil för specifika SuperDesign-uppsättningar. Uppsättningen Animals 1 inbegriper
t.ex. stilarna Natural, Sepia och Line.
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Skapa en teckning

6

Det finns en mängd olika ritfunktioner för vektorgrafikfiler (bilder med linjer, kurvor och
former vars storlek enkelt kan ändras). Utöver standardfunktionerna innehåller
PREMIER+™ 2 Create funktionen Send To Wizard , som du kan använda för att
konvertera vektorbilder direkt till broderier (.edo).
På fliken Draw kan du markera, organisera och redigera dina teckningar samt skapa motiv
och maskinsömmar.
Skapa en grupp av de markerade objekten eller avgruppera grupperade objekt
Slå ihop linjer med funktionen Combine Paths om du vill skapa former
Visa FilmStrip
eller hål
Justera eller rotera de markerade objekten
och rutnätet

Upprepa det markerade broderiet Skapa motiv och maskinsömmar
Använd ett markeringsverktyg för att markera delar av eller hela teckningen
Klipp ut, kopiera, klistra in eller ta bort markerade objekt

På kontrollpanelen för fönstret Draw kan du välja färger, rita linjer och fylla ytor, lägga till
ClipArt-bilder, former och bokstäver i din teckning samt redigera dess linjer och
fyllnadsytor.
Välj en linjefärg eller matcha en linjefärg med nyansen i färgrutan
Visa och byt linje- och fyllnadsfärger
Välj en fyllnadsfärg eller matcha en fyllnadsfärg med nyansen i färgrutan
Välj ett färgtema
Välj en färg från paletten
Välj om du vill använda en fyllnad inom en sluten linje (form)
Välj linjebredd eller använd en fyllnadsyta utan konturlinje
Rita flödande eller kantiga linjer eller infoga former i teckningen
Lägg till ClipArt-bilder eller text i teckningen

Lägg till, ta bort eller justera noderna på en linje eller skär en linje
med kniven
Ange inställningar för det valda verktyget

Visa innehållet i Urklipp
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Linjerna konverteras till rakstygn (0,5 eller 1 mm) tredubbel (2 mm) eller satinstygn (3 mm eller mer)
beroende på deras bredd. Fyllda ytor konverteras till mönsterfyllnad.

Välja ritfärger
Med färgrutan och färgpaletten väljer du färger
för linjer och fyllnader.
Färgrutan visar de aktiva linje- och
fyllnadsfärgerna. Den övre färgen är linjefärgen
och den undre färgen är fyllnadsfärgen.
Q
Q
Q

Q

Färgruta
Tema
Färgpalett

Vänsterklicka på en färg i färgpaletten om du vill välja den som linjefärg.
Högerklicka på en färg i färgpaletten om du vill välja den som fyllnadsfärg.
Om du vill välja en färg som inte visas i färgpaletten dubbelklickar du på någon av
färgerna i färgrutan. Då öppnas dialogrutan Colors (färger). (När en färg har valts visas den
som linje- eller fyllnadsfärg beroende på vilken färg du klickade på i färgrutan.)
Om du vill välja en färg från bilden på skärmen använder du funktionen Pick Line Color
eller Pick Fill Color .

Teman
Om du vill ändra färgsortimentet i färgpaletten klickar du på nedrullningslistan Theme
(tema) och väljer ett annat tema. Du kan välja mellan följande teman: Standard, Spring
(vår), Summer (sommar), Fall (höst) och Winter (vinter). Med funktionen Edit Themes kan
du skapa och välja egna färgpaletter.

Matcha linjefärg
Använd funktionen Match Line Color
1
2
3
4

om du vill ändra färgen på en befintlig linje.

Med funktionen Freehand Draw
kan du rita en linje på ritytan.
Välj en ny färg från färgpaletten.
Klicka på ikonen Match Line Color
.
Klicka på linjen du ritade. Linjen fylls med den nya färgen.
Funktionerna Match Line Color och Match Fill Color är aktiverade tills du väljer ett annat verktyg.

Matcha fyllnadsfärg
Med funktionen Match Fill Color
1
2
3
4
5

kan du ändra färgen på en befintlig fyllnad.

Välj linje- och fyllnadsfärger.
Klicka på Shapes Draw
. Rita sedan en form genom att klicka och dra på ritytan. Formen fylls med
den fyllnad du har valt.
Högerklicka på en färg för att välja en ny fyllnadsfärg från färgpaletten.
Klicka på ikonen Match Fill Color
.
Klicka på fyllnadsytan i den form du ritade. Formen fylls med den nya färgen.

Linjer och fyllnader
Välj linjer och fyllnader under Lines och Fills. Använd No Line
om du vill skapa en
fyllnadsyta utan konturlinje. Klicka på Line
och välj en linjebredd från rullistan. Välj No
Fill
om du inte vill fylla området innanför en sluten linje. En heltäckande fyllnad
kan
användas innanför alla typer av stängda linjer (form).

Rita på frihand
Med funktionen Freehand Draw
1
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Välj önskad linjefärg från färgpanelen.
PREMIER+™ 2 Create Skapa en teckning

kan du rita en linje som följer pekarens rörelser.

2
3
4
5
6

Välj även en fyllnadsfärg om du vill skapa en avgränsad yta.
Klicka på ikonen Freehand Draw
.
Välj linjetjocklek i nedrullningslistan under Lines (linjer).
Om du vill ändra linjens jämnhet du på önskat alternativ i rutan Smoothness Options
(jämnhet).
Rita en linje genom att klicka och dra på arbetsytan från önskad startpunkt till önskad
slutpunkt. En linje skapas längs den ritade frihandslinjen.
Lyft pennan eller släpp musknappen när linjen är klar.

Rita polygon
Använd Polygon Draw
om du vill placera ut punkter utifrån vilka en linje skapas.
Polygon Draw (rita polygon) är en bra funktion om du vill rita antingen en böjd linje eller
en linje med raka sektioner. Om du vill skapa en kantig sektion håller du ner Ctrl-knappen
när du placerar ut en punkt. Noden får formen av en fyrkant och den aktuella
linjesektionen omvandlas till noder utan kurvor.
Om alternativet Snap to Line är aktiverat ändras muspekaren till en diagonal pinne
när
muspekaren är nära en befintlig linje.

Punkter som placeras ut när den diagonala pinnen visas flyttas över den gamla linjen och
den nya linjen fäster i den gamla. När alternativet Snap to Grid
på fliken Draw är
aktiverat fästs alla punkter som placeras ut med Polygon Draw i närmaste rutnätslinje.

Sammanfoga linjer
Du kan sammanfoga en linje med en annan linje, eller med sig själv, med hjälp av
antingen Freehand Draw
eller Polygon Draw .

Stängda linjer
Om en linje ritas nära sin egen startpunkt ändras muspekaren till ett
kors
. Om linjen slutförs när pekaren har formen av ett kors stängs
linjen så att en fyllbar yta skapas.
När du använder Freehand Draw (rita på fri hand) slutför du linjen genom att släppa
musknappen. När du använder Polygon Draw (rita polygon) slutför du linjen genom
att högerklicka på ritytan.

Sammanfoga med en linje
Om alternativet Freehand Draw
eller Polygon Draw
är aktiverat
ändras muspekaren till ett plustecken när muspekaren placeras nära
änden av en befintlig linje. Om linjen slutförs när pekaren har formen av
ett plustecken sammanfogas den nya linjen med den ursprungliga linjen
och får samma egenskaper som denna (d.v.s. samma färg).
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Rita former
Med Shapes
kan du rita former i teckningen. Formen ritas som en stängd
linje som kan fyllas. Välj en form i nedrullningslistan. Det finns 75 olika former
att välja bland.
Håll ner Ctrl när du använder Shapes
om du vill att formen ska behålla sina ursprungliga
proportioner. Du kan till exempel använda Ctrl om du vill rita en fyrkant istället för en
rektangel, eller en cirkel istället för en ellips.
Om funktionen Snap to Grid (fäst i rutnät) används när du ritar en form kommer formen att fästas i
rutnätet.

Rita en form
1
2
3
4

5

6

Välj önskad typ och färg för linjen och fyllnaden.
Klicka på ikonen Shapes
.
Välj vilken typ av form du vill rita från rullistan i rutan med verktygsalternativ.
Klicka på alternativet med ett ”x” i mitten om du vill rita en form som utgår från mitten. Om
du vill rita en form som utgår från det övre vänstra hörnet väljer du alternativet med ett ”x”
i hörnet.
Som standard ritas former från mitten.
Klicka och dra på arbetsytan från önskad startpunkt till önskad slutpunkt. Formen
skapas då på ritytan.
Rutans dimensioner visas i statusfältet. Formen visas när du lyfter pennan eller
släpper musknappen.
Om formen behöver flyttas kan du använda antingen Box Select
eller Freehand
Select
för att markera rektangeln och sedan flytta den till önskad position. Du
kan också klicka på Undo
och rita om formen på nytt.

MiniPics
Med MiniPics
kan du lägga till någon av de särskilda små ClipArt-bilder som följer med
PREMIER+™ 2 Embroidery System. En infogad MiniPic-bild markeras automatiskt och är
klar att flyttas eller kopieras.
Om du vill se namnet på en MiniPic-bild placerar du pilpekaren över den aktuella miniatyren.
Alla MiniPic-bilder för fönstret Draw infogas som en grupp så att delarna kan markeras var för sig senare.

Text
Använd textfunktionen
om du vill lägga till text i bilden i valfritt TrueType®- eller
OpenType®-teckensnitt från datorn. Texten ritas med de valda linje- och fyllnadsfärgerna.
Välj mellan Regular (normal), Bold (fetstil), Italic (kursiverad) och Bold Italic (kursiverad
fetstil).
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Lägga till text i teckningen
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Välj önskad färg för linjen och fyllnaden på färgpanelen. Använd funktionen Pick Line Color
eller
Pick Fill Color
om du vill välja färger från bilden.
Klicka på textikonen
.
Klicka i arbetsytan där du vill att texten ska börja. Dialogrutan för att skapa text visas.
Klicka på nedåtpilen för Font och välj önskat TrueType®-typsnitt bland de som finns installerade på
datorn.
Klicka på nedåtpilen för Style och välj Regular (normal), Bold (fetstil), Italic (kursiv) eller Bold Italic
(kursiv fetstil).
Ange storleken i punkter genom att skriva in en siffra eller klicka på nedåtpilen för rullistan och välj
storlek.
Klicka i textrutan så att pilpekaren ändras till en I-pekare. Skriv önskad text. Tryck på Enter om du vill
skapa en ny rad och skriva mer text. När du har skrivit färdigt klickar du på OK.
Texten visas i en markerad ruta till höger om där du klickade efter att du klickade på textikonen
.

Inaktivera textfunktionen genom att högerklicka. Markeringsrutan har handtag som kan användas
för att justera den.
Storlekshandtagen kan också användas för att göra texten större eller mindre. Håll ner Ctrl om du vill
ändra storlek med bevarade proportioner. Håll ned Skift om du vill ändra storlek från centrum.
Använd rotationshandtaget om du vill rotera texten valfritt antal grader.
Klicka utanför rutan för att avmarkera.
Använd funktionerna Encore (upprepa) och Multiply (flerdubbla) om du vill skapa kopior av texten
automatiskt.

Redigera teckningar
I fönstret Draw PREMIER+™ 2 Create består alla teckningar av linjer eller grupper av linjer
(objekt) och varje linje definieras av en serie punkter (noder). Du kan välja en enskild linje
och ändra den genom att justera, lägga till eller ta bort noder.
Nodtypen varierar beroende på nodens position på linjen och
linjens form.
När en linje ritas med Freehand Draw är noderna fyrkantiga. När du
använder Polygon Draw är noderna runda, om du inte håller ner Ctrl.

Runda noder indikerar att linjen är böjd. Noderna i vardera änden
av en böjd linje består av en cirkel inuti en cirkel, medan
mittnoderna utgörs av en tom cirkel.
Du kan göra om en rund nod till en fyrkantig nod genom att hålla ner Ctrl och klicka på noden. Om du vill
ändra tillbaka noden släpper du Ctrl-knappen och klickar på noden en gång till.

Fyrkantiga noder indikerar att linjen är rak och har kantiga
sektioner. Noderna i vardera änden av en kantig linje utgörs av en
fyrkant inuti en fyrkant, medan noderna i mitten är tomma
fyrkanter. Start- och slutnoden utgörs av en cirkel inuti en cirkel, eller en fyrkant inuti en
fyrkant. Startnoden är grön och slutnoden är röd.
Klicka på Reverse Path om du vill kasta om start- och slutpunkterna för den markerade linjen.

Redigera, lägga till och ta bort noder
Med funktionen Edit Nodes
kan du flytta noderna på den markerade linjen. Om du
flyttar en rund nod påverkas de två linjesektionerna på båda sidor om denna nod. Därmed
förblir linjen jämn. Du kan sammanfoga en linje med en annan genom att koppla samman
PREMIER+™ 2 Create Skapa en teckning
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två ändnoder. Den anslutna linjen får samma egenskaper som den linje som står för
sammanfogningen.
Använd Delete Nodes
om du vill ta bort den markerade noden. Om en mittnod tas
bort ritas linjen om så att den löper mellan de noder som finns kvar. Om du vill lägga till en
ny nod på den markerade linjen använder du funktionen Add Nodes
. Om du vill ändra
form på den markerade linjen använder du funktionen Edit Line .
Med knivverktyget
kan du kapa den markerade linjen, formen eller gruppen (objektet)
i två delar. En del markeras automatiskt.

Markera linjen

Rita en skärningslinje

Kapa linjen genom att
högerklicka

Eventuella fyllda former konverteras till linjer när de kapas med kniven.

Markera objekt
När något av redigeringsverktygen används är den aktiva linjen eller ytan omgiven av en
ruta. Om denna ruta markeras kan linjen eller ytan flyttas, storleksändras, spegelvändas,
roteras och vinklas. Markeringsverktygen kan också användas för att välja och ändra flera
separata objekt samtidigt, eller flera objekt som tillsammans bildar en grupp.
När ett redigeringsverktyg är aktiverat kan du
markera mer än ett objekt genom att hålla ner
Ctrl och klicka på önskade objekt i FilmStrip. När
du gör en markering tas endast de objekt som är
helt omslutna av markeringslinjen med i
markeringen.
Högerklicka på ett block om du vill ändra
egenskaperna för linjerna och fyllnaderna inom
det med hjälp av dialogrutan Object Properties.

Handtag för vertikal spegelvändning
Storlekshandtag
Handtag
för vågrät
vändning

Rotationsvändning

VinklingsNär en ny markering läggs till i ett mönster Centrum för
rotation
handtag
med hjälp av funktionerna klistra in eller
infoga markeras de automatiskt som
aktuellt block och funktionen Box Select
aktiveras. Avmarkera blocket genom att klicka
på ritytan utanför blocket.
Högerklicka för att avmarkera ett block och stänga av den aktuella markeringsfunktionen.
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Rutmarkering

Rita en rektangel runt den yta du vill markera genom att klicka och
dra.

Frihandsmarkera

Klicka och dra en oregelbunden linje runt önskad yta.

Frihandsmarkera med
punkter

Klicka på en serie punkter för att skapa en oregelbunden kontur med
raka eller böjda linjer runt önskat område.

Markera alla

Markera alla synliga objekt i teckningen med ett enda klick.

Ersätt markerade objekt

Ersätt det markerade området med en ny markering.

Lägg till i markering

Lägg till den nya markeringen till det redan markerade området.
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Ta bort från markering

Ta bort den nya markeringen från det markerade området.

Använd Rotate 90º
om du vill rotera alla objekt i ett block runt rotationscentrum
Använd Delete
om du vill ta bort ett markerat block med objekt. Du kan också
använda Delete-tangenten.

.

Placeringsverktyg
Med hjälp av placeringsverktygen du placera objekt precis där du vill ha dem. Markera de
objekt som du vill justera efter varandra och använd sedan placeringsverktygen. Objekten
kan justeras horisontellt eller vertikalt. De kan också centreras.
Med funktionen Align Left
placeras alla objekt med vänsterkanten så långt åt vänster
det går. Med funktionen Align Center
centreras alla markerade objekt vågrätt i
förhållande till varandra. Med funktionen Align Right
placeras alla objekt med
högerkanten så långt åt höger det går. Med funktionen Distribute Horizontally
placeras alla markerade objekt vågrätt i linje med jämna avstånd.
Med funktionen Align Top
placeras alla markerade objekt i linje med det översta
objektets överkant. Med funktionen Align Middle
centreras alla markerade objekt
lodrätt i förhållande till varandra. Med funktionen Align Bottom
placeras alla
markerade objekt i linje med det nedersta objektets nederkant. Med funktionen Distribute
Vertically
placeras alla markerade objekt med samma vertikala avstånd.
Med funktionen Center in Hoop
flyttas de markerade objekten till mitten av bågen.

Gruppera och avgruppera markerade objekt
Redigera linjer var för sig, i ett markerat block eller i grupper som kan kvarstå som en
markering efter att du har sparat. Du kan också placera grupper i större grupper.
När en teckning öppnas med hjälp av Insert placeras alla delar i samma grupp.

En MiniPic är en sammanhållen
grupp

När den avgrupperas blir den till
ett block

Flytta en del för sig

Använd funktionen Group
om du vill skapa en grupp av de markerade objekten. Du
kan antingen gruppera objekten permanent eller skapa en tillfällig grupp när du ska flytta
eller redigera dem.
En grupp kan ändras på samma sätt som ett block.

Använd funktionen Ungroup
på rullistan Group om du vill upplösa gruppen till de
enskilda objekt den består av. Det kan t.ex. vara linjer, fyllda eller icke fyllda ytor eller
mindre grupper.
Ungroup kan bara användas om en grupp är markerad.
PREMIER+™ 2 Create Skapa en teckning
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Om du vill ta bort en oönskad del från teckningen väljer du Ungroup följt av Delete och därefter Group en
gång till.

Med alternativet Ungroup All
i rullistan Group
ingår i den valda gruppen i enskilda linjer och ytor.
Om du vill avgruppera hela teckningen använder du Select All

kan du dela upp alla grupper som
och därefter Ungroup All.

FilmStrip
I FilmStrip får du en överblick över objekten i din teckning. Teckningens
struktur visas när du öppnar dess grupper. Studera och flytta enskilda
linjer eller fyllnader (vägar) samt grupper som ingår i grupperna.
I FilmStrip visas teckningens objekt i ordningsföljd. Det objekt som är
markerat för tillfället är också markerat i FilmStrip och du kan markera
objekt direkt i FilmStrip. Om du vill markera flera objekt precis intill
varandra håller du ner Skift-tangenten och klickar på sekvensens första
och sista objekt. Om du vill markera flera objekt som inte är bredvid
varandra håller du ner Ctrl-tangenten och klickar på önskade objekt.
Med Combine Paths
kan du sammanfoga de markerade objektens
vägar (linjer). Detta görs normalt när man vill skapa ett hål i en forms
fyllnad.
Med funktionen Uncombine Paths kan du ta isär ett objekt som har sammanfogats
med Combine Paths.

Upprepa och multiplicera
Använd Encore-funktionen
om du vill placera ut flera kopior av den
markerade teckningen på rad över ritytan.
Antalet kopior beräknas automatiskt så att
hela ritytan fylls. Teckningarna placeras på rad
från vänster till höger och centreras på ritytan.
Med funktionen Multiply
kan du flerdubbla
teckningar eller redigeringsåtgärder
automatiskt genom vågrät spegling, spegling nedåt eller rotation. Alla ändringar i
teckningen (t.ex. tillägg, redigering, inklistring och borttagning av linjer och grupper)
flerdubblas.
Markeringsverktygen samt grupperings- och avgrupperingsfunktionerna kan användas när Multiplyfunktionen är aktiverad.

Med Multiply kan du antingen spegla eller rotera bilder. Befintliga objekt påverkas inte,
även om de redigeras. Markerade objekt samt eventuella nya objekt som ritas eller klistras
in kommer dock att speglas eller roteras.
Linjer kan inte sammanfogas i Multiply-läget.
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Använd de tillgängliga speglings- och rotationsfunktionerna om du vill upprepa åtgärder.
Förhandsvisningarna på ritytan visar hur åtgärder kommer att upprepas enligt aktuella
val. Du aktiverar och inaktiverar multipliceringsfunktionen genom att klicka på
Multiply
på fliken Draw. De blå reflektionslinjerna för Multiply visas på ritytan när
funktionen ställs in och startas.

Med funktionen Reflect 8-Way (8-vägsspegling)
kan du skapa 8 kopior. De åtta segmenten
markeras med ytterligare blå linjer.
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Med funktionen Rotate 8-Way kan du skapa
8 roterade kopior runt Multiply-mittpunkten.
De åtta segmenten markeras med ytterligare
blå linjer.
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Motiv, maskinsömmar och
stämplar

7

Använda motiv
Ett motiv är ett litet element som är utformat för att upprepas längs en eller flera linjer så
att en yta fylls ut. Välj bland de tillgängliga motiven för motivlinjer, stolpar med
taperingsmotiv och fyllnadsytor. Alla systemmotiv återfinns i gruppen Universal. Använd
My Motifs (mina motiv) för motiv som du skapar själv.
Skapa och ändra motiv och maskinsömmar för vissa maskiner med hjälp av funktionerna i
fönstret Draw (rita).
Med funktionen Import Motif
kan du
öppna ett befintligt motiv och ändra det eller
skapa sömmar för vissa symaskiner.
Använd motivvisningsfunktionen för att se
miniatyrbilder av motiven innan du öppnar
dem. Välj en grupp och en kategori och
öppna sedan ett motiv. Om du vill se
motivets nummer placerar du pekaren över
önskad miniatyr.
Använd Export to My Motifs
om du vill
spara broderiet eller det markerade området
på skärmen i My Motifs-databasen. Det visas
ingen bekräftelse efter den här åtgärden.
Endast motivmönstret sparas, inte färgen.

Med Manage My Motifs
kan du ta bort oönskade
filer i My Motifs.
Om du vill ta bort ett oönskat motiv från My Motifs
markerar du motivet och klickar på Delete (radera).
Det visas ett meddelande som ber dig att bekräfta
åtgärden. Klicka på OK om du vill ta bort motivet.
Om du vill göra en säkerhetskopia av My Motifs
använder du funktionen Backup MySettings i
PREMIER+™ 2 Configure.

Skapa motiv
Alla teckningar kan göras om till motiv. För att
resultatet ska bli så bra som möjligt bör du dock
använda ett enkelt mönster med start- och slutpunkter till vänster och höger. Om du vill
spara broderiet eller det markerade området på skärmen som ett motiv använder du
funktionen Export to My Motifs
.
Om du vill skapa en permanent kopia av ett motiv du har skapat använder du funktionen Save As
Drawing
och sparar broderiet som en mönsterfil i .4qb-format. De exakta nodpositionerna sparas
liksom information om huruvida de avser kurvor eller hörn.
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Skapa motiv manuellt eller genom att följa konturerna av ett befintligt broderi som
öppnas som bakgrundsbild.
Om du vill ladda om en delvis färdig teckning för att slutföra ett motiv använder du funktionen Open
Background Picture (öppna bakgrundsbild) på File-menyn (arkiv) i fönstret Draw (rita) fr att ladda om
bakgrunden.

Skapa ett motiv
1
2

3
4
5
6

Välj Polygon Draw
i fönstret Draw.
Använd Ctrl-knappen för att placera ut hörnpunkter eller fyrkantspunkter och
skapa konturen av ett träd från vänster till höger. Avsluta genom att
högerklicka.
Börja av sluta på samma horisontella linje.
Det första och sista stygnet ska alltid vara på samma vågräta linje, med det första
stygnet till vänster och det sista till höger.
Klicka på Save As Drawing
och spara motivet som Tree Outline.4qb.
Kontrollera att trädkonturen är markerad.
Klicka på My Motifs och Export to My Motifs
.
Om de första och sista stygnen inte är horisontella visas ett meddelande där du kan rotera motivet
eller lägga till ett placeringsstygn. Klicka på önskat alternativ och exportera sedan motivet till My
Motifs-databasen.

Anmärkningar
Motiv bör designas i den storlek de troligen kommer att användas eftersom detaljerna i
motivet då får rätt skala. Om det är troligt att du kommer att använda samma motiv i olika
storlekar, där en storlek är minst dubbel så stor som en annan, bör du skapa två olika
versioner av motivet. Om du minskar ett motivs storlek blir det för detaljerat. Om du
däremot ökar ett motivs storlek går detaljer förlorade och jämnheten försämras.
Motiv används oftast som en kedja med motiv på en motivfyllnadsyta eller motivlinje. De
bör skapas från vänster till höger så att de är sammankopplade vid start- och
slutpunkterna när de används.
Hörnnoder (fyrkantiga) sys alltid. Kurvnoder (runda) visar hur linjen ska se ut, men
programmet räknar ut hur många punkter (stygn) som behövs för att skapa kurvan.
Testsy alltid motiven på spillbitar av det tyg som du ska använda. Använd alltid ett
mellanlägg för att förhindra att tyget drar sig.
Du kan bara skapa motiv från en bild som är helt sammankopplad. Om det inte finns
någon direkt koppling mellan broderiets delar kan de inte exporteras som ett motiv. Lägg
till förbindningslinjer i broderiet i mönsterytan innan du använder funktionen Export to
My Motifs. Du kan också ta bort eventuella okopplade detaljer så att en kontur återstår.
Lägg till linjer som leder in i och ut ur broderiet innan du exporterar det.
Använd rutnätet för att kontrollera att motivet är korrekt placerat.

Det här exemplet visar hur du kan använda inoch utgående linjer som har lagts till för att
skapa en illusion av att bilen står på en väg.
Observera att de in- och utgående linjerna är
placerade längst till vänster och höger i
broderiet.
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Förenkla broderiet
Broderiet kan innehålla för många detaljer. Med Edit Nodes
du ta bort överflödiga detaljer och jämna till konturer.

och Delete Nodes

kan

Med funktionen Edit Nodes
kan du flytta noderna på den markerade linjen. Om du flyttar en rund nod
påverkas de två linjesektionerna på båda sidor om denna nod. Därmed förblir linjen jämn. Du kan
sammanfoga en linje med en annan genom att koppla samman två ändnoder. Den anslutna linjen får
samma egenskaper som den linje som står för sammanfogningen.
Använd Delete Nodes
om du vill ta bort den markerade noden. Om en mittnod tas bort ritas linjen om
så att den löper mellan de noder som finns kvar. Om du vill lägga till en ny nod på den markerade linjen
använder du funktionen Add Nodes
funktionen Edit Line

. Om du vill ändra form på den markerade linjen använder du

.

Använda motiv
Motivet du skapade återfinns i kategorin My Motifs under Manage My Motifs och under
Egenskaper för fyllnadsytor och linjer för alla typer av motivlinjer eller fyllnader.

Använda ett motiv som du har skapat
1
2
3
4
5

6

Välj en linje eller fyllnadsyta med ikonerna för motivlinje
, motivfyllnad
, taperingsmotiv
,
formfyllnad
, MultiWave-fyllnad
eller böjd Crosshatch-fyllnad
.
Högerklicka på objektet för att öppna Egenskaper för fyllnadsytor och linjer.
Välj My Motifs i rullistan Groups. Kategorin My Motifs väljs automatisk.
Välj önskat motiv i nedrullningslistan Pattern (mönster).
Med Height (höjd) och Width (bredd) justerar du motivets storlek.
När du redigerar ett nytt motiv under Fill Area and Line Properties kan du öka det vertikala avståndet så att
du ser varje enskild rad i motivet.
Klicka på OK för att placera motivet på linjen eller i fyllnaden.

Maskinsömmar
Med funktionen Import Machine Stitch (importera maskinsöm)
kan du öppna en
befintlig söm och ändra den eller exportera den som ett motiv. Dialogrutan Open (öppna)
i PREMIER+™ 2 Create visas. Där kan du välja en maskinsömsfil. Programmet kan öppna
9 mm-filer, Maxi-filer och .spx-filer.
Med funktionen Export as Machine Stitch
kan
du spara en teckning eller markerad yta som en
maskinsöm i .spx-format (kan användas med vissa
maskiner) eller skicka den till symaskinen. Ge filen
ett namn och spara den. Dialogrutan Export as
Machine Stitch (exportera som maskinsöm) i
PREMIER+™ 2 Create öppnas.
Ange en maxlängd för sömmen.
Exportera sömmen genom att klicka på Export as
Machine Stitch . Dialogrutan Save As (spara
som) för maskinsömmar öppnas så att du kan ge
sömmen ett namn. Filer kan sparas i .spx-format.
Använd funktionen Send to Machine
för att
skicka en sparad .spx-fil till den anslutna maskinen.
Du kan också kopiera .spx-filen till ett USB Embroidery Stick.
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Skapa stämplar
Stämplar används i PREMIER+™ 2 Modify för skapa upphöjda fyllnads- eller satinytor. Du kan skapa egna
stämplar från teckningar och spara dem som .4qb-filer. Se ”Skapa en teckning” på sidan 47.

Alla teckningar kan göras om till stämplar. För att resultatet ska bli så bra som möjligt bör
du dock använda ett enkelt mönster. Om en stämpel ska användas för en fyllnadsyta, och
inte som en enstaka stämpel eller på en linje, bör du se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt motivet så att olika motiv inte går in i varandra.
Klicka på Save As Drawing
om du vill spara stämpeln som en .4qb-fil. De exakta
nodpositionerna i teckningen sparas liksom information om huruvida de avser kurvor eller
hörn.
Spara stämplar i mappen My Pictures eller skapa en mapp med Stämplar i mappen My Designs.

Skapa stämplar manuellt eller genom att följa konturerna av ett befintligt broderi som
öppnas som bakgrundsbild.
Om du vill ladda om en delvis färdig teckning för att slutföra en stämpel använder du funktionen Open
Background Picture (öppna bakgrundsbild) på File-menyn (arkiv) i fönstret Draw (rita) för att ladda om
bakgrunden.

Broderistorlek
Stämplar bör utformas i den storlek de troligen kommer att användas eftersom detaljerna
i stämpeln då får rätt skala. Om det är troligt att du kommer att använda samma stämpel i
olika storlekar, där en storlek är minst dubbel så stor som en annan, bör du skapa två olika
versioner av stämpeln. Om du minskar en stämpelns storlek blir den för detaljerad. Om du
däremot ökar stämpelns storlek går detaljer förlorade och jämnheten försämras.
Testsy alltid stämpeln innan du använder den i ett sömnadsprojekt.

Förenkla broderiet
Broderiet kan innehålla för många detaljer. Med Edit Nodes
och Delete Nodes
kan
du ta bort överflödiga detaljer och jämna till konturer.
Använd Add Nodes
för att lägga till extra detaljer i en stämpel som ska användas i
större storlek.
Med funktionen Edit Nodes
kan du flytta noderna på den markerade linjen. Om du flyttar en rund nod
påverkas de två linjesektionerna på båda sidor om denna nod. Därmed förblir linjen jämn. Du kan
sammanfoga en linje med en annan genom att koppla samman två ändnoder. Den anslutna linjen får
samma egenskaper som den linje som står för sammanfogningen.
Använd Delete Nodes
om du vill ta bort den markerade noden. Om en mittnod tas bort ritas linjen om
så att den löper mellan de noder som finns kvar. Om du vill lägga till en ny nod på den markerade linjen
använder du funktionen Add Nodes
funktionen Edit Line

. Om du vill ändra form på den markerade linjen använder du

.

Använda stämplar
Använd stämplar från fliken Emboss i PREMIER+™ 2 Modify. Ange stämpelns storlek och
vinkel. Välj därefter en enstaka stämpling, en stämpelrad eller en stämpelfyllnad.
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Skapa en ankarstämpel från en bild
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Klicka på File, New
eller File, New Window
. Sidan Choose Design Type i ExpressDesign Wizard
visas.
Klicka på Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window
och klicka sedan på Next.
Klicka på Load a Picture
. Bläddra till Dokument\Premier+2\Samples\Skapa\Pics2\anchor.4qb i
bildvisaren och klicka på OK för att öppna den på sidan Choose Picture. Klicka på Next (nästa).
Stäng guiden genom att
klicka på Finish (slutför) på
sidan Design Size
(broderistorlek).
Klicka på Change Hoop
i verktygsfältet för
snabbåtkomst och ställ in
bågstorleken till
100 x 100 mm - Universal
Square Hoop 1. Klicka på
OK.
En liten brodérbåge passar
bäst för broderier av den här
storleken.
Dubbelklicka på Group
Insert-posterna i FilmStrip
till vänster på skärmen för
att visa teckningens
struktur.
Markera vågorna bakom ankaret genom att klicka på dem.
Klicka på Delete
.
Mellan cirklarna och ankaret i FilmStrip finns en fyllnadsyta. Markera denna fyllnadsyta (som är
transparent i FilmStrip) och klicka på Delete
.
Broderiet innehåller nu två objekt: ankaret och den omgivande cirkeln.
Klicka på File, Save As Drawing
och bläddra till mappen Dokument\Premier+2\My Pictures.
Spara den redigerade bilden som Anchor Stamp.4qb.
Du kan också skapa en undermapp för stämplar i den här mappen.
Klicka på PREMIER+™ 2 Modify i verktygsfältet QuickLink längst ned på skärmen.
Öppna ett broderi med stora fyllnads- eller satinytor, till exempel
Dokument\Premier+2\Samples\Skapa\Stitch\Diamond.
Klicka på fliken Emboss (stämpla).
Klicka på Load Stamp File
och öppna filen Dokument\Premier+2\My
Pictures\Anchor Stamp.4qb i visningsverktyget.
Klicka på Single Stamp
. Pekaren ändras till ett ankare. Lägg till en stämpel på ett
av de gröna fälten i diamanten. En stor stämpelbild visas i den diamantformade
fyllnadsytan.
Klicka på Undo
om du vill ta bort stämpeln.
Klicka på Stamp Fill (stämpelfyllnad)
. Hela diamanten fylls med
ankarstämplar.
Klicka på Undo
och ändra stämpelns storlek och vinkel innan du
lägger till stämplar igen.
Bläddra till Dokument\Premier+2\Samples\Skapa\Pics2\ och prova att
använda andra .4qb-bilder i denna mapp som stämplar. Vissa fungerar bra
medan andra är för detaljerade.
Du kan också använda funktionen Load a Background Picture into the Draw
Window i ExpressDesign Wizard för att öppna en bitmap-bild eller ett foto att
rita ett mönster över.

PREMIER+™ 2 Create Motiv, maskinsömmar och stämplar

Skapa en målning

8

Det finns en mängd olika målningsfunktioner för rastergrafikfiler (skapas med ett rutnät av
pixlar och kan inte storleksändras lika lätt som vektorer). Utöver standardfunktionerna
innehåller PREMIER+™ 2 Create en MiniPics-funktion för att lägga till särskilda små ClipArtbilder och ett antal bildeffekter för att förbättra bilder som är färdiga att skapa mönster av.
På fliken Paint kan du välja och redigera en bild.
Förbättra bildens ljusstyrka, färg, skärpa och definition
Ändra storlek på, beskär och fyll bildens bakgrund

Rotera eller spegelvänd en del av eller hela bilden
Använd ett markeringsverktyg för att markera en del av eller hela bilden
Klipp ut, kopiera, klistra in eller ta bort en del av bilden
Visa rutnät

På kontrollpanelen för Paint-fönstret kan du välja färger samt måla linjer och fyllnadsytor.
Visa och ändra förgrunds- och bakgrundsfärger
Välj förgrundsfärg
Välj bakgrundsfärg
Välj ett färgtema
Välj en färg från paletten
Måla med pensel eller penna
Täck delar av bilden med flödesfyllnad
Lägg till en linje, form eller ClipArt-bild i din bild

Målningsverktyg
Med Paintbrush
kan du måla linjer i bilden som följer pekarens rörelser.
Du kan välja en rund eller fyrkantig pensel och fem olika penselbredder.
Med funktionen Line
kan du rita raka linjer med runda eller fyrkantiga ändar i
bilden. Välj någon av de fem bredderna.
Med Calligraphy
kan du måla linjer på bilden. Du kan välja mellan två olika
pennvinklar och fyra olika linjebredder.
Med Shapes
kan du rita former i mönstret. Formen ritas som en stängd linje som kan
fyllas. Välj en form i nedrullningslistan. Det finns 75 olika former att välja bland. Håll ner
Ctrl när du använder Shapes-funktionen om du vill att formen ska behålla sina
ursprungliga proportioner.
Med Flood Fill
kan du fylla en yta på bilden med den valda förgrunds- eller
bakgrundsfärgen. Pekaren ändras till en färghink
. Ytan som ska fyllas definieras av de
andra omgivande färgerna eller av arbetsytans kanter. Vänsterklicka om du vill fylla en yta
med förgrundsfärgen. Högerklicka om du vill fylla den med bakgrundsfärgen.
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MiniPics
Med MiniPics
kan du lägga till någon av de särskilda små ClipArt-bilder som följer med
PREMIER+™ 2 Embroidery System. En tillagd MiniPic-bild är automatiskt markerad längst
upp till vänster på arbetsytan, klar att flyttas eller kopieras.
Om du vill flytta en MiniPic-bild måste du klicka på en färgad yta (ej bakgrund).

Redigera målningar
Använd något av markeringsverktygen (rutmarkering , frihandsmarkering
,
frihandsmarkering med punkter , ellipsmarkering
eller Magic Wand-markering )
för att välja en del av bilden som ett block. När du har gjort en markering kan du radera,
klippa ut, kopiera, byta storlek på, rotera eller spegelvända blocket. Beskär bilden så att
endast det markerade området finns kvar. Tillämpa effekter endast på det markerade
området.
Om du vill kan du använda funktionen Exclude Background
matchar bakgrundsfärgen.

för att inkludera eller exkludera ytor som

Om du vill ändra storlek på blocket klickar du på
Storleksnågot av hörnhandtagen och drar det till önskad
handtag
storlek. Håll nere Ctrl medan du klickar och drar för
Rotationsatt ändra storleken med bevarade proportioner. Håll
handtag
ned Skift om du vill ändra storlek från mitten. Rotera
markeringen runt rotationscentrum i valfri grad med
Markeringsrotationshandtaget. Klicka och dra inuti
ruta
markeringen för att flytta den till en ny position i
Rotationscentrum
bilden.
Klicka någonstans i arbetsytan utanför markeringsrutan om du vill avmarkera området.

Markera och ändra storlek på ytor
Använd Box Select (rutmarkering)
om du vill markera en del av bilden genom att rita
en rektangulär ruta runt den. Använd frihandsmarkering
om du vill markera en del av
bilden genom att rita en linje på fri hand runt den. Använd frihandsmarkering med
punkter
om du vill markera en del av bilden med valfri form som definieras med en
serie punkter. Med funktionen Select All
kan du med ett enda klick markera hela
bilden.
Med ellipsmarkering
kan du markera en del av bilden genom att rita en cirkel eller
ellips med en rektangulär markeringsruta runt den. Klicka och dra runt ytan du vill
markera med ellipsmarkeringspekaren
.
Med Magic Wand
kan du markera alla områden med en färg som liknar färgen där du
klickade. Markeringen tar hänsyn till färg, nyans och ljusstyrka. Klicka på trollstaven.
Pekaren ändras till en trollstav . Använd inställningarna under Tolerance (tolerans) för
att ställa in färgvariationen vid trollstavsmarkering.
När du klickar på Invert Selection
avmarkeras alla markerade områden och alla
områden som var avmarkerade blir markerade i stället.
Med Replace Selection
to Selection

Remove from Selection
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kan du ersätta det aktuella markerade området med en ny markering, med Add

kan du lägga till den nya markeringen till det aktuella markerade området och med
kan du ta bort den nya markeringen från det aktuella markerade området.
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Ändra storlek på en del av en bild
När en del av bilden är markerad med något av markeringsverktygen kan du klicka och
dra i hörnhandtagen för att ändra områdets storlek. När du håller pekaren över handtaget
för storleksändring ändras den till en dubbelpil . Håll nere Ctrl när du ändrar storlek om
du vill bevara proportionerna. Håll ned Skift-tangenten för att ändra storlek från centrum.

Ändra storlek
Med funktionen Resize
kan du öka eller
minska storleken på hela bilden. Dialogrutan
Resize öppnas. Där kan du ange en ny
storlek.
Med den här funktionen kan du bara ändra hela
bildens storlek. Om endast en del av bilden är markerad händer inget.

Beskära
Använd Crop
om du vill minska storleken på bilden genom att ta bort delar av den.
Använd något av markeringsverktygen (t.ex. rutmarkering
eller frihandsmarkering )
för att markera ett område i bilden som du vill behålla. Klicka sedan på ikonen Crop . De
delar av bilden som inte är inuti markeringsrutan tas bort och endast de återstående
delarna av bilden visas, i största möjliga förstoringsgrad.
Om du ska använda bilden i ExpressDesign Wizard rekommenderar vi att du väljer önskad bildsektion på
sidan Rotate and Crop Picture i ExpressDesign Wizard.
Med Crop-funktionen kan du bara ta bort rektangulära ytor. Resultatet blir alltså detsamma oavsett om
du använder rutmarkering

eller frihandsmarkering

.

Rotera hela eller en del av bilden
Med funktionen Rotate
kan du rotera hela bilden ett
visst antal grader. Dialogrutan Rotate (rotera) visas och
du kan ange en rotationsvinkel. Bakgrundsfärgen från
färgrutan används som den bakgrund mot vilken bilden
roteras. Om du vill kan du ändra bakgrundsfärgen innan
bilden roteras.
Roteringsfunktionen kan endast användas för att rotera hela
bilden. Om någon del av bilden är markerad kan du använda
rotationshandtagen för att rotera markeringen. Om du vill rotera
en del av eller hela bilden exakt 90 grader kan du använda
Rotate 90 . Om en yta har valts med något av
markeringsverktygen roteras endast denna yta, även om markeringsrutan är rektangulär.

Använd funktionen Mirror Horizontally
om du vill spegelvända den markerade delen
eller hela bilden i sidled. Använd Mirror Vertically
om du vill spegelvända den
markerade delen eller hela bilden i längdled.
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Komma i gång med
PREMIER+™ 2 Sketch

Välkommen till PREMIER+™ 2 Sketch. Med PREMIER+™ 2 Sketch kan du rita egna
stygnmålningar. Använd frihandsverktyg eller verktyg för raka linjer och skapa perfekt
reglerade rakstygn, tredubbla stygn eller satinlinjer. Rita dina favoritmaskinstygn med
Motif Line (motivlinje). Använd frihandsfunktionerna för att lägga till effekter och
strukturer i dina bilder och mönster. Sömnaden förändras beroende på hur snabbt du ritar,
precis som vid traditionellt frihandsbroderi. Försköna dina verk med sicksackstygn i vågrät
eller roterande söm – du kan till och med tapera bredden när du ritar. Brodera din
namnteckning eller använd kalligrafifunktionen och skapa vackra monogram.
Använd Load Design Wizard och öppna en bild i önskad båge. Rita sedan markeringsstygn
över bilden, skriv ut bilden, antingen direkt på tyget eller på ett påstrykbart
transferpapper och sy direkt över bilden. Spara bilden och broderiet tillsammans i
formatet .vp4. Därmed kan du fortsätta arbeta på det senare, exportera det eller sy det.

Starta PREMIER+™ 2 Sketch
Q

Klicka på ikonen
på verktygsfältet QuickLink i PREMIER+™ 2 Embroidery
PREMIER+™ 2 Sketch startar.

.

Programfönstrets delar
Namnlist

Menyrad

Statusfält

Verktygsfält

Arbetsyta

Kontrollpanelen

Stygnen ritas i valda färger. Bakgrundsfärgen kan ändras med hjälp av PREMIER+™ 2
Configure.
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Placeringen av det sista stygnet i broderiet visas som ett kryss . Om du vill kan du dölja
krysset med ett alternativ på fliken Screen i inställningarna .
Till höger om arbetsytan finns kontrollpanelen, som är indelad i två sidor. Klicka på fliken
högst upp på kontrollpanelen för att komma till den önskade sidan. Färgvalsområdet är
gemensamt för båda sidor. Ändra och dölj färger. Redigera och lägg till anteckningar i
rutorna Notes (anteckningar) och Settings (inställningar).
Använd sidan Standard för att rita perfekt reglerade rakstygn, tredubbla stygn, motiv- eller
satinlinjer med svängda eller raka linjer. Du kan även att justera stygntypen innan du ritar.
Använd sidan Free för att rita frihands-, sicksack- och kalligrafistygn. Ändra stygnhastighet,
sicksackbredd och kalligrafilutning.

Sample Files (Exempelfiler)
Exempel finns i instruktionsexemplen och de interaktiva övningarna. Exempelfilerna
installeras i undermappar till Dokument\Premier+2\Samples\Sketch eller i en mapp du
själv väljer.

Termer och regler för PREMIER+™ 2 Sketch
Pekare på skärmen
Pekarna för rutmarkering , frihandsmarkering
eller frihandsmarkering med
punkter
visas när motsvarande markeringsfunktion har valts. När du har valt Erase
Stitches
visas raderingspekaren .
Om du väljer Pick Color
visas pipettpekaren . Den används också när du laddar ned
en bild med Load Design Wizard och ska välja första trådfärgen för att rita stygn.
På sidan Crop Picture i Load Design Wizard ändras pekaren till en dubbelpil
när du
flyttar beskärningslinjerna och till en pil med fyra spetsar
när du flyttar det beskurna
området. På sidan Alignment Stitches har pekaren formen av ett hårkors
där det går att
lägga till placeringsstygn.
På sidan Free Motion på kontrollpanelen visas pekaren för enstaka stygn
,
frihandspekaren
, pekaren för vågrät sicksack
, pekaren för roterande sicksack
eller kalligrafipekaren
när du väljer motsvarande frihandsfunktion.
På sidan Standard på kontrollpanelen visas pekaren för rakstygn
, pekaren för
tredubbla stygn
, pekaren för motivlinje
, satinlinjepekaren för 2 mm, 4 mm eller
6 mm
eller pekaren för anpassad satinlinje
när du väljer motsvarande
frihandsfunktion.
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Load Design Wizard

10

Använd guiden Load Design Wizard när du ska börja på ett nytt broderi genom att ladda
en bild som du vill bättra på eller börja på ett nytt broderi utan att följa någon bild. Du kan
också använda Load Design Wizard och hämta ett befintligt broderi som du vill ändra.

Sidor i Load Design Wizard
Load Design Wizard — Design Options (mönsteralternativ)

Starta ett projekt med en bild
Hämta ett .vp4-broderi som
skapats i Sketch
Starta ett projekt utan bild

Välj en projekttyp: använd en bild, hämta ett .vp4-broderi som skapats i PREMIER+™ 2
Sketch eller starta med en tom arbetsyta.
Med det här alternativet kan du hämta ett sparat .vp3-broderi och tillhörande bild. Hämta bilden och
infoga broderiet på arbetsytan. Kontrollera Notes (anteckningar) för att säkerställa att du har ställt in bågoch bildstorlek korrekt.

Load Design Wizard — Hoop Size (bågstorlek)

Förhandsgranska bågstorleken
Välj båge och riktning
Välj den första trådfärgen
för en tom arbetsyta

Välj en båge och färgen på den första tråden när du använder en tom arbetsyta.
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Load Design Wizard — Choose Picture (välj bild)
Välj en bildfil på
din dator
Klistra in en kopierad bild
Importera en fil från en
skanner eller kamera
Hämta en bild från Facebook®,
Instagram®, Flickr® eller Twitter®
Bilden förhandsvisas

Load Design Wizard — Rotate and Crop Picture (rotera och beskära
bild)
Zooma in eller ut
Ändra bildens vinkel
Markera hela bilden
Använd standardinställningarna ö beskärning

Justera beskärningslinjerna
som du vill ha dem

Load Design Wizard — Picture Size (bildstorlek)
Zooma in eller ut
Ställ in bildens höjd
Välj första trådfärg
för ett nytt broderi
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Load Design Wizard — Add Alignment Stitches (lägg till
placeringsstygn)
Zooma in eller ut
Välj ett format för placeringsstygn
Ta bort stygn och börja om
från början

Använd sidan Add Alignment Stitches (lägg till placeringsstygn) för att lägga till stygn i
början av broderiet som du kan använda för att placera bilden i förhållande till broderiet.

Placera kors på en bild
Dra pekaren över bilden så ändras pekaren till ett kors
på de ställen där du kan infoga
placeringsstygn. Klicka för att infoga placeringsstygn. De visas som blå kors.

Automatiska hörn
Välj alternativet Automatic Corners (automatiska hörn) om du automatiskt vill infoga
placeringsstygn som är justerade till alla fyra hörn i bilden.

Inget
Välj det här alternativet om du inte vill infoga placeringsstygn.

Load Design Wizard — Load Embroidery (hämta broderi)
Zooma in eller ut

Visa och ladda broderier
Klistra in från Urklipp

Förhandsgranska ett kopierat
broderi
Brodérinformation

Använd sidan Load Embroidery för att hämta ett .vp4-broderi, med tillhörande båge och
bakgrundsbild.
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Rita stygn
Läget Infoga

Använd läget Infoga när du ska avgöra om alla stygn och färgbyten ska läggas till i slutet
av broderiet eller om de kan infogas var som helst i broderiet.

Läget Infoga inaktiverat
När infogningsläget
är av är ikonen blå. Stygn och färgbyten läggs alltid till i slutet av
broderiet. Detta gäller också när du klistrar in ett stygnblock och när du öppnar broderier
direkt i arbetsytan. När du använder någon av de här funktionerna avmarkeras
automatiskt alla stygnpunkter som är markerade.
Det sista stygnet i ett broderi markeras med ett kryss . Markören för sista stygnet kan
stängas av under Screen Preferences .
Infogningsläget är alltid avstängt när PREMIER+™ 2 Sketch startas.

Läget Infoga aktiverat
När infogningsläget är på
är ikonen markerad (orange).
Stygn, färgbyten och stoppkommandon infogas vid
den markerade stygnpunkten. Om ingen stygnpunkt
markeras infogas stygn, färgbyten och
stoppkommandon i slutet av broderiet, som när läget
Infoga är avstängt. Infogningspunkten används också
när du klistrar in ett stygnblock och när du öppnar
broderier direkt i arbetsytan. Om en infogningspunkt
markeras visas en liten ruta runt den valda
stygnpunkten.
Om läget Infoga är aktiverat kan du avmarkera stygnpunkten genom att högerklicka var
om helst i arbetsytan.

Rita stygn
Använd pennan på grafikplattan för att rita stygn med någon av stygnritfunktionerna på
kontrollpanelens sidor Standard eller Free:

Sidan Standard
Rakstygn
Dra med pennan över
plattan och rita en rad
med rakstygn
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Trippelstygn
Dra med pennan över
plattan och rita en rad
med tredubbla stygn
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Motif Line (linje
med sömmar)
Dra med pennan
över plattan och rita
en linje med motiv

Satinsöm
Dra med pennan
över plattan och rita
en satinkant

Sidan Free
Enstaka stygn

Frihandssöm

Lägg till ett stygn varje gång
pennan vidrör ritplattan

Dra med pennan över
ritplattan och rita stygn i en
oavbruten rad

Roterande sicksack

Kalligrafi

Dra med pennan över plattan
och rita sammanhängande
sicksackstygn i räta vinklar mot
pekarens bana

Vågrät sicksack
Dra med pennan över
plattan och rita sammanhängande sicksackstygn
från vänster till höger

Rita stygn i arbetsytan med
pennan på plattan (eller
genom att klicka och dra med
musen).

Rita stygn i arbetsytan med pennan på grafikplattan (eller genom att klicka och dra med
musen).
När du ritar frihand, vågrät sicksack, roterande sicksack och kalligrafi, läggs stygnen till
sammanhängande när pennan är i kontakt med plattan (eller tills du släpper
musknappen). Flytta pennan snabbare om du vill att stygnen ska hamna längre ifrån
varandra och långsammare om du vill att de ska sitta tätare ihop.
Klipp
och avslutande fäststygn läggs till automatiskt i slutet av varje del. Under
Stitches Preferences
kan du ändra inställningarna för avslutande fäststygn och minsta
klippavstånd. Infoga stoppkommandon
så att en applikation eller dekoration kan
läggas till.

Läget Standard (normalläge)

Ändra en trådfärg
Visa eller dölj en trådfärg

Ändra tråduppsättning och färger
Rita en Motif Line
(linje med sömmar)
Rita tredubbla stygn
Rita rakstygn
Ange egenskaper för linjen
Välj en satinlinje med fast bredd

Visa alla stygn
Rita en rak linje
Rita en böjd linje
Ange egenskaper för
anpassad linje
Välj en anpassad satinlinje
Läs Notes (anteckningar)
och Settings (inställningr
Redigera text i anteckningar
och inställningar
Välj översiktsfönstret

Visa innehållet i Urklipp
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Justera alternativen för stygntyp för vanliga stygnlinjer innan du ritar.
Stygn i normalläge påverkas inte av frihandshastigheten. Det spelar heller ingen roll vilken hastighet du
rör pennan (eller musen) med.

Frihand eller rak
Använd Freehand
om du vill rita en böjd eller fritt formad stygnlinje på arbetsytan.
Stygnlinjen följer kurvorna på den linje som du ritade.
Använd Straight Line
om du vill rita en rak stygnlinje på arbetsytan. Stygnlinjen dras
raka vägen mellan punkten där du började rita och punkten där du lyfter pennan (eller
släpper musknappen).

Linjetyp
Lägg till så många sektioner av en linjetyp som du vill. Ett klipp
infogas automatiskt i slutet av varje
del. Högerklicka för att avmarkera funktionen eller välj helt enkelt ett annat verktyg.

Använd Running Stitch
när du vill rita stygn med jämna mellanrum och med en
förinställd stygnlängd. Stygnen läggs bara till när pennan är i kontakt med plattan (eller
när du håller ned musknappen).
Varje nytt stygn läggs till när avstånden når den förinställda stygnlängden från förra stygnpunkten.

Använd Triple Stitch
om du vill rita linjer med tredubbla stygn som var och en består av
ett stygn framåt, ett bakåt och sedan ett framåt med förinställd stygnlängd. Stygnen läggs
bara till när pennan är i kontakt med plattan (eller när du håller ned musknappen).
Varje nytt stygn läggs till när avstånden når den förinställda stygnlängden från förra stygnpunkten.

Använd Motif Line
om du vill rita motiv enligt inställningarna i dialogrutan Motif Line.
Ett helt motif (söm) läggs till när pekaren når ett förinställt avstånd, beroende på motivets
bredd. Om du vill följa en linje exakt ska du använda Fit To Line (anpassa till linje). Rita ett
enkelt motiv genom att rita en linje tills ett motiv syns och stanna då (lyft pennan eller
släpp musknappen).
Använd satinlinjefunktionen om du vill rita en satinsömslinje med jämn bredd. Använd de
förinställda bredderna: 2 mm satinlinje
, 4 mm satinlinje
eller 6 mm satinlinje
.
Du kan också använda en anpassad satinlinje
och ställa in dess egenskaper i
dialogrutan Satin Line.
Satinlinjer påverkas inte av frihandshastigheten. Det spelar heller ingen roll vilken hastighet du rör pennan
(eller musen) med.

Stygnen läggs bara till när pennan är i kontakt med plattan (eller när du håller ned
musknappen).
2 mm satinlinje har inga understygn. 4 mm och 6 mm satinlinje har understygn. Använd en anpassad
satinlinje för att skapa linjer med dessa bredder.

Skapa en väg för en katt med satinlinje
1
2
3
4
5

Klicka på New
och välj Load Sketch Embroidery på sidan Design Options i Load Design Wizard.
Klicka sedan på Next.
Klicka på ikonen för öppna broderi
och öppna broderiet Dokument\Premier+2\Samples
\Sketch\Stitch\Driving Cat i dialogrutan Open.
Klicka på Finish för att placera broderiet på arbetsytan.
Klicka på Hoop
och välj 260 x 200 mm - Universal Large Hoop 3 i dialogrutan Hoop Selection. Välj
Rotated som riktning. Klicka på OK.
Den här bågen ger mer utrymme för satinlinjen än den båge som laddas med broderiet.
Klicka på fliken Standard.
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6
7
8

Klicka på Straight Line
.
Klicka på 4 mm satinlinje .
Klicka och dra för att skapa en parallell linje med bildäcken med start till höger om bilen.

9
10

Linjerna visar var den raka satinsömmen kommer att placeras.
Släpp musknappen eller lyft på pennan för att slutföra linjen.
Dra två kortare linjer ovanför åt vänster för att skapa vägens andra sida.

Stoppkommandon
Använd Add stopp
när du vill lägga till ett stoppkommando som talar om för
brodérmaskinen att den ska stanna utan färgbyte. Detta gör det möjligt att lägga till en
applikation eller dekoration.
Använd PREMIER+™ 2 Embroidery Extra för att visualisera applikationstyger eller dekorationer.

Zooma in tråden där du vill placera stoppet och markera stygnet i 2D-läge. En
markeringsruta visas runt stygnet. Om du klickar på Add Stop
visas en
stoppkommandomarkering vid punkten. Om inget stygn markerats placeras
stoppkommandot efter alla stygn. Stoppkommandot visas som en liten röd cirkel med
ett S
.
Stoppkommandon syns bara i 2D-läge. Växla mellan 2D- och 3D-läget med ikonen 3D

.

När du vill ta bort ett stoppkommando markerar du den stygnpunkt som hör till stoppet
och trycker sedan på tangenten Delete eller klickar på raderingsikonen
.
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Frihandsläge
Ändra en trådfärg
Visa eller dölj en trådfärg

Ändra färg och tråduppsättning

Visa alla stygn

Rita en frihandslinje

Rita en roterande sicksacklinje

Placera enstaka stygn

Rita en kalligrafilinje
Rita en vågrät sicksacklinje

Ställ in sömnadshastigheten
Ställ in sicksacklinjens bredd

Ställ in kalligrafistygnets vinkel
Läs anteckningar och
inställningar
Redigera text i anteckningar
och inställningar
Välj översiktsfönstret

Visa innehållet i Urklipp

Hastighet för frihandsstygn
Hastigheten för frihandsstygn styr hur snabbt stygnpunkterna ritas vid frihand, vågrät
sicksack, roterande sicksack och kalligrafi. Det motsvarar stygn per minut på en symaskin.
Hastigheten vid frihandssömnad kan varieras mellan 100 och 2000 stygn per minut i steg
om 100.
När du börjar använda PREMIER+™ 2 Sketch är hastigheten för frihandssömnad fast på den
hastighet som har angetts på kontrollpanelen. Om du vill ändra hastigheten måste du
stanna och ändra skjutreglaget. Dra i skjutreglaget när du vill ändra hastighet. Du kan
också variera hastigheten för frihand medan du ritar stygn. Om du vill aktivera den här
funktionen markerar du alternativet Allow Variable Stitch Speed under Stitches
Preferences
.
Du kan ändra den inställda sömnadshastigheten med:
• tryckkänsligheten hos pennan på grafikplattan
• tangenterna A och S på tangentbordet när du ritar stygn med musen
Om du använder pennans tryckkänslighet mot grafikplattan minskar hastigheten när du
trycker lätt och ökar när du trycker hårt. Du kan se att skjutreglaget rör på sig när du
ändrar trycket. Detta motsvarar att trampa lättare och hårdare på symaskinens fotpedal så
att sömnadshastigheten minskar och ökar.
Om du vilar med pennan för länge på samma ställe när du syr frihand, vågrät sicksack, roterande sicksack
eller kalligrafi ”staplas” stygnen. Lyft pennan från plattan om du behöver stanna.
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Hastighet för frihandsstygn och zoomnivå
När du har zoomat in blir avståndet du ritar, så som det visas på skärmen, ett kortare
faktiskt avstånd i broderiet, så att stygnpunkterna hamnar närmare varandra. Om du vill
behålla samma utseende som på de stygn du redan har ritat måste du antingen flytta
pennan snabbare eller minska hastigheten för frihandsstygn. Motsatsen sker när du
zoomar ut. Avståndet du ritar på skärmen blir ett längre faktiskt avstånd i broderiet, så att
stygnpunkterna hamnar längre från varandra.
Enkla stygn och stygn i normalläge påverkas inte av zoomnivån.

Sicksackbredd
Använd sicksackbredd för att ställa in bredden på vågrät sicksack, roterande sicksack och
kalligrafi. Ange önskad bredd direkt i rutan eller ändra bredd med hjälp av uppåt- och
nedåtknapparna. Minsta och största bredd kan ställas in under Stitches Preferences
.
Använd Z (smalare) och X (bredare) när du ritar sicksackstygn och ändra sicksackbredden
medan du syr. Tryck för att ändra bredden med 0,1 mm. Håll knappen nedtryckt för att
ändra stadigt.
Om sicksackbredden är inställd på ett mycket lågt värde kan stygnpunkterna hamna så tätt tillsammans
att stygnen inte kan visas korrekt i 3D-läge. Använd 2D-läge för att kontrollera stygnen.

Kalligrafilutning
Använd Calligraphy Angle för att ange stygnvinkeln när du ritar kalligrafi . Ange önskad
lutning direkt i rutan innan du väljer kalligrafi eller använd uppåt- och nedåtknapparna.
Använd Q (motsols) och W (medsols) för att ändra vinkeln medan du ritar kalligrafi.

Enstaka stygn
Använd funktionen för enstaka stygn
när du vill lägga till ett stygn i taget varje gång
pennan vidrör plattan (eller varje gång du vänsterklickar med musen). Du kan också dra
med pennan över plattan och dra ut en linje. Sedan läggs stygnet till vid den punkt där du
lyfter pennan från plattan. Högerklicka för att avmarkera funktionen eller välj helt enkelt
ett annat verktyg.

Typer av frihandsstygn
Lägg till så många sektioner med frihandsstygn som du vill. Ett klipp
läggs till i slutet av varje del.
Högerklicka för att avmarkera funktionen eller välj helt enkelt ett annat verktyg.

Använd frihandsfunktionen
om du vill rita stygn på fri hand och placera ut
stygnpunkter med den sömnadshastighet som visas i kontrollpanelen. Frihandsstygn kan
ritas med ett antal olika tekniker, bl.a. följande:
• Flytta pennan med jämn hastighet för att skapa ett normalt frihandsbroderi, rita linjer
och konturer runt ytor.
• Använd snabbåtgärder för att fylla ytor med färg och få skuggeffekter.
• Använd små cirkel- eller spiralformade rörelser för spetseffekt eller för att fylla i löv på
ett träd.
För filtningsnålbroderier bör hastigheten för frihandssömnad ökas så att antalet placerade stygnpunkter
ökar.
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Sicksacksömmar
När du använder sicksacksömmar ritas stygnen med den hastighet som visas under Free
Motion Stitch Speed och i den aktuella sicksackbredden. Stygnpunkterna placeras
omväxlande på vardera sidan när du ritar längs sicksacksömmens mittlinje.
Använd vågrät sicksack
för att rita sicksackstygn vågrätt från
vänster till höger på arbetsytan. Rita rakt nedåt om du vill göra
en rak stolpe med sicksackstygn. Flytta från sida till sida om du
vill luta stolpen åt vänster eller höger. Använd en sidorörelse om
du vill skapa horisontstygn.
Använd roterande sicksack
för att rita stygn i sicksack, i
90 graders vinkel mot den riktning som pekaren rör sig i. Rita i
valfri riktning så att sicksackstygnen bildar en böjd bana. Lägg
till så många avsnitt med sicksackstygn du vill.
Med kalligrafifunktionen
kan du skriva kalligrafitext och
skapa mönster. Stygnen ritas i sicksack med vald
kalligrafilutning. I den här bilden visas hur stygnen ritas när
kalligrafilutningen är 45 grader.
När du skapar kalligrafi i PREMIER+™ 2 Sketch kan det vara bra att
använda en instruktionsbok för kalligrafipennor. Skillnaden är att du ritar
med stygn i stället för bläck. Se även bilderna i Dokument\Premier+2\Samples \Sketch\PicsCalligraphy.
Om du är duktig på kalligrafi kan du skapa text på fri hand. Annars kan du rita av text som du har förberett
på papper och skannat, eller text som du har förberett på datorskärmen.

Skapa text med kalligrafi
1

2
3
4
5

6
7

8

9

Klicka på New
. Välj sedan alternativet Load Picture for a New
Embroidery på sidan Design Options i Load Design Wizard och använd
text som bakgrund. Om du vill arbeta på fri hand kan du i stället välja
Start a New Embroidery with no Picture. Klicka sedan på Next (nästa).
Välj en båge. Klicka på Finish (slutför) eller på Next (nästa) för att ladda en
bild. Avsluta sedan guiden.
Klicka på fliken Free och sedan på Calligraphy (kalligrafi)
.
Ställ in sicksackbredden på samma bredd som linjerna i dina bokstäver.
I detta exempel används bredden 2 mm.
Ställ in Calligraphy Angle
(kalligrafilutning) så att den passar
bokstäverna som du använder.
I exemplet är lutningen ställd på 45 grader.
Rita den första bokstaven i din text.
Försök rita i ett enda penndrag.
Lyft pennan eller släpp musknappen.
Detta är en testbokstav. Klicka på
Undo
om du inte är nöjd.
Skapa en ångra-punkt genom att lyfta
pennan eller släppa musknappen.
Flytta skjutreglaget och ställ in en
bekväm hastighet för frihandsstygn.
Dra det åt höger för att rita fler stygn och åt vänster för att rita färre stygn.
Om du zoomar in kan du arbeta långsammare och med större precision.
Rita en annan bokstav och gör fler justeringar av hastigheten, linjebredden eller vinkeln.
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10

Dra den andra bokstaven till din text. Lyft pennan eller släpp musknappen efter varje penndrag.

Exempel på ritning av stygn
Rita frihandsstygn och sicksackstygn på docka i fin klänning
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

Klicka på New
och sedan på Next på sidan Design Options i Load Design Wizard och acceptera
standardalternativet Load Picture for a New Embroidery.
Välj 150mm x 150mm - Universal Square Hoop 2 på sidan Hoop Size (bågstorlek) och klicka sedan på
Next (nästa).
Öppna Dokument\Premier+2\Samples\Sketch\Pics\PartyDressDoll.png på sidan Choose Picture.
Klicka sedan på Next och därefter på Select All på sidan Rotate and Crop Picture.
Ändra trådfärgen till mörkrosa på sidan Picture Size (bildstorlek). Den mörkrosa tråden används för
halvcirklarna runt klänningens vida kjol (Sulky Rayon 40 1033 - Dark Orchid).
Infoga ett placeringsstygn vid fingerspetsen till vänster och ett annat vid skospetsen till höger på
sidan Add Alignment Stitches (lägg till placeringsstygn). Klicka sedan på Finish.
Klicka på Preferences
. Klicka på fliken Stitches och kontrollera att Allow Variable Stitch Speed
(tillåt varierande hastighet) är avmarkerat. Minsta sicksackbredd ska vara 0,1mm och största 9,0mm.
Klicka på OK.
Detta är standardvärdena för minsta och största bredd i PREMIER+™ 2 Sketch, och de behövs för att du ska
kunna ange önskad sicksackbredd.
Klicka på bakgrundsikonen
. Ikonen ändras till
ikonen för tonad bakgrund
och bilden visas
nedtonad. När bilden är nedtonad är det lättare
att se stygnen mot bakgrundsbilden.
Bilden är inte nedtonad när den skrivs ut.
Klicka på Zoom To Rectangle (anpassa till
rektangel)
. Pekaren förvandlas till
inzoomningspekaren
.
Klicka och dra runt den övre delen av dockan och
lyft sedan på pennan för att zooma in.
Klicka på fliken Free och sedan på
frihandsikonen
.
Kontrollera att skjutreglaget för Free Motion Stitch Speed står på mitten.
Om du vill rita långsammare flyttar du skjutreglaget två eller tre steg åt vänster. Du kan närsomhelst
ändra hastigheten.

Det går en böjd linje över klänningen som
markerar midjan. Börja i den vänstra änden av den
här linjen och rita stygn längs med den åt höger.
När du syr ska du använda denna linje för att
slutkontrollera att bilden och broderiet är korrekt
placerade.
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Fortsätt från slutet av linjen över midjan
till konturerna på höger ärm. Följ
huvudkonturen till längst upp på axeln
men gå sedan tillbaka inåt och till
huvudkonturen för att lägga till fler detaljer.

Följ ärmens huvudkontur tillbaka över de stygn du
just ritade och gå tillbaka till midjan. Rita sedan
över vecken på livet tills du kommer till vänster
ärm.

12
13
14
15

16

Rita vänster ärm och rita då över de flesta
ytorna två gånger, så att du kommer
tillbaka till midjan. Rita sedan längs
midjelinjen en gång till, från vänster till
höger, samt nedåt och tillbaka längs alla
veck på kjolen.

Klicka på Zoom To Fit (anpassa till fönster)
.
Ändra sicksackbredden till 2,0 mm.
Om du har sänkt sömnadshastigheten tidigare ska du ändra tillbaka till mitten nu.
Klicka på roterande sicksack
.
Rita över alla mörkrosa halvcirklar. Flytta pennan (eller musen) med jämn medelhastighet så att
sicksackstygnen blir öppna och jämnt fördelade.

Om du vill göra om en sicksacklinje som du just har ritat, högerklickar du och klickar sedan på Ångra. Det
är bara den senaste sicksacklinjen som ändras. Klicka sedan på Roterande sicksack och rita om linjen.
Högerklicka för att avmarkera funktionen.

Dekorera klänningen med Motif (sömmar)
1
2
3
4
5

6
7
8

Klicka på New
och välj Load Sketch Embroidery på sidan Design Options i Load Design Wizard.
Klicka sedan på Next.
Klicka på Open Embroidery på sidan Load Embroidery och öppna Dokument\Premier+2\Samples
\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_Free motion 1 done. Klicka sedan på Finish.
Klicka på bakgrundsikonen
och tona bakgrunden
. Bilden visas nedtonad.
Klicka på Pick Color
. Pekaren förvandlas till en pipett
.
Klicka på det ljusgröna inne i girlangen (det gröna
dekorbandet). Då öppnas dialogrutan Color Select
(färgval). Ändra vid behov tråduppsättningen till Sulky
Rayon 40 så väljs färgen 1046 (Teal). Klicka på OK.
Klicka på motif-line
på fliken Standard och sedan på
knappen Options. Dialogrutan Motif Line (motivlinje)
öppnas.
Kontrollera att Group är inställd på Universal. Klicka på
nedrullningspilen vid Category och välj Hand Stitches 2.
Klicka på nedrullningspilen vid Pattern och välj
fjädermotivet med nummer 12.
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9
10
11
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13

14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
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Kontrollera att Minimum Gap (minsta avstånd) står på 0,0 mm och att Fit to Line (anpassa till linje),
Reverse (backmatning) och Mirror (spegelvändning) är avmarkerade.
Lämna storleken som den är, men kontrollera att Stitch (stygn) är ställd på Running (rakstygn). Klicka
på OK för att stänga dialogrutan Motif Line (motivlinje).
Kontrollera att Draw är satt till Freehand
.
Börja på klänningens högra sida, rita längs mitten på den första smala öglan på girlangen tills två
motiv syns. Stanna sedan (lyft pennan eller släpp musknappen).
Lägg märke till att motiven inte syns förrän du har ritat tillräckligt långt för att det ska bli ett helt motiv.
Fortsätt rita längs mitten av varje
girlangögla och stanna i slutet av varje
ögla. På så sätt undviker du att
motiven överlappar varandra längst
upp i varje ögla. Motifs (sömmarna)
kan överlappa halvcirklarna något.
När du ritar motiv och andra
standarstygn har frihandshastigheten
ingen betydelse.
Se till att Motif Line
fortfarande är markerat och klicka på Options.
Klicka på nedrullningspilen vid Category (kategori) och välj General Motifs 1. Klicka sedan på
nedrullningspilen för Pattern (mönster) och välj motiv nummer 3.
Du kan ändra motiv och inställningar för motiv medan Motif Line (linje med sömmar) fortfarande är
markerad.
Klicka på den lilla nedåtpilen vid rutan Height (höjd) tills höjden har minskats till 7,0 mm.
Bredden ändras på samma gång för att motivets ursprungliga form ska behållas, enligt alternativet
Proportional (proportionellt).
Ändra Stitch (stygntyp) till Triple
(tredubbel) och klicka sedan på OK.
Börja på kjolens högra sida och rita en
rad av motiv längs mitten av det gula
bandet på kjolens fåll. Rita en hel linje
utan att stanna förrän vid slutet.
Inaktivera ritning av motivlinje
genom att högerklicka.
Klicka på Add Color Change
. Dialogrutan Color Selection öppnas. Klicka på Show All Thread
Ranges (visa alla tråduppsättningar) och klicka därefter på pilen vid rullistan Thread Range
(tråduppsättning) och markera Sulky Metallic 30. Markera 7055 (Cranberry) och klicka på OK.
Klicka på Motif Line (linje med sömmar)
.
Klicka sedan på Options (alternativ).
Ställ in motivets höjd (Height) på 8,0 mm i
dialogrutan Motif Line (motivlinje). Klicka
på OK.
Börja lite till vänster om rosen som är
längst till vänster och rita över rosen tills ett enda motiv visas. Då stannar du.
Rita enstaka motiv över de andra två
rosorna på samma sätt.
Högerklicka för att avmarkera funktionen.
Om du har ritat motiv som hamnat fel kan du
ångra
och göra om dem.
Om du vill justera dem senare använder du markeringsfunktionerna. Klicka på fliken Design och dölj
sedan alla färger utom metallicröd. Klicka på rutmarkering och klicka och dra sedan så att en ruta ritas
runt önskat motiv. En markeringsruta visas. Flytta motivet över rosen och högerklicka sedan så att
funktionen avmarkeras. Klicka på Draw All Stitches.
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Rita hår med blandade trådar på fri hand
1
2
3
4
5
6
7

Klicka på New
och välj Load Sketch Embroidery på sidan Design Options i Load Design Wizard.
Klicka sedan på Next.
Klicka på Open Embroidery på sidan Load Embroidery och öppna broderiet
Dokument\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_with_roses. Klicka sedan på Finish.
Klicka på bakgrundsikonen
och tona bakgrunden
.
Zooma in något med skjutreglaget på zoomlisten.
Klicka och dra sedan i översiktsfönstret tills dockans övre del syns.
Klicka på Add Color Change
. Dialogrutan Color Selection öppnas. Klicka på nedrullningspilen för
Thread Range och markera Sulky Rayon 40. Skriv nummer 1238 under Find Thread. Tråd 1238 (Orange
Sunrise) väljs. Klicka på OK.
Klicka på fliken Free och sedan på frihandsikonen
.

Rita slingor på vänster sida av håret, från benan
ned till lockarna, snurra runt lockarna och rita
tillbaka upp till benan. Upprepa detta många
gånger tills vänstra sidan är fylld.
8
9
10
11

Rita hårslingor på höger sida, på samma sätt,
och sluta vid benan.

Rita sammanhängande linjer. Om du vill stanna, börjar du från den punkt där du stannade.
Inaktivera frihandsfunktionen genom att högerklicka.
Klicka på Add Color Change
. Dialogrutan Color Selection öppnas. Välj Sulky Rayon 40, 1126 (Tan)
och klicka på OK.
Rita hår på vänster sida och sedan på höger sida med samma frihandsmetod
. Använd färre linjer
och försök fylla lite av mellanrummen mellan linjerna i den förra färgen.
Avsluta i lockarna på höger sida.
De blandade färgerna ger håret ett naturligare utseende. Använd samma teknik för päls och fjädrar.
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13

14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
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Högerklicka för att avmarkera funktionen.
Klicka på nedrullningspilen vid
bakgrundsikonen
och välj Background
On
så att du kan förhandsgranska
resultatet när broderiet sys över bilden.
Klicka på Zoom To Fit (anpassa till fönster)
.
Klicka på fliken Notes (anteckningar) i
kontrollpanelen och klicka sedan på Edit
(redigera).
Lägg till texten "Motif; naturligt hår" i
dialogrutan Notes (anteckningar).
Klicka på OK för att spara ändringarna i
anteckningarna.
Klicka på fliken Settings (inställningar) och
sedan på Edit (redigera). Observera att
motiven redan visas.
Motivinställningarna läggs till för varje
motivlinje som ritas. Vi rekommenderar att du
redigerar inställningarna så att du bara har en
kopia av informationen som används för varje
motiv och tar bort resterande information som finns dubbelt.
Klicka på OK för att spara ändringarna i inställningarna.
Klicka på Save
i verktygsfältet för snabbåtkomst och spara broderiet som PartyDressDoll.
Exportera dockbroderiet genom att klicka på Export
.
Kontrollera att .vp4 är valt i dialogrutan Export och klicka sedan på OK.
Bläddra till Dokument\Premier+2\My Designs i dialogrutan Save As och spara broderiet som
PartyDressDoll Exported (filnamnstillägget .vp4 läggs till automatiskt).
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