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1Komma igång
Välkommen till PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Namnet PREMIER+™ 2 Embroidery i den här handboken avser funktioner som finns i båda modulerna. 
Skärmbilderna kommer från PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
PREMIER+™ 2 Embroidery hjälper dig att anpassa dina broderier på skärmen innan du 
börjar sy. Ändra dina broderier i äkta 3D så de blir mer personliga. Rotera broderierna i 
önskad vinkel, spegelvända dem från sida till sida eller kant till kant, flytta dem eller ändra 
storlek på dem. Redigera ett obegränsat antal motiv och bokstäver bredvid varandra i flera 
fönster.
Se användarhandboken för PREMIER+™ 2 Embroidery för mer information om dessa och andra 
funktioner.

Funktioner i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra
Med hjälp av 2D-redigering kan du ändra enskilda stygn, hela stygnblock eller infoga nya 
stygn i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Hantera färgerna i broderier: flytta färger upp eller 
ner, slå samman färgblock eller infoga färgbyten.

Förhandsgranskningsfunktioner
Med hjälp av Background Wizard  kan du se hur dina broderier ser ut på riktiga plagg, 
tyger och quiltblock. Du kan också visa och flytta obegränsat antal applikationer på dina 
broderier.

ExpressDesign Wizard
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra innehåller också ExpressDesign Wizard . Den kan du 
använda för att automatiskt skapa broderier från en bild som ska passa till en viss båge 
eller till ett område som du markerar. Välj mellan följande tre mönstertyper:

PhotoStitch Wizard
Med PhotoStitch Wizard  kan du automatiskt skapa nya broderade PhotoStitch-porträtt 
från bilder. Skapa ett linjärt stygnmönster, eller en labyrint- eller spiraleffekt, med en tråd 
för ett enfärgat resultat.

Express Embroidery Express Trace Express Border

Skapa ett standardbroderi med 
satin, fyllnadsytor och konturer.

Rita upp konturerna i en bild 
när du exempelvis ska skapa 
Redwork eller quiltschabloner.

Skapa satinlinjer, applikationer, 
rakstygn, tredubbla stygn och 
motiv runt kanten på fyllda 
färgområden i bilden.



2          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Komma igång 

Alternativen Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome PhotoStitch och Color Tile PhotoStitch är 
tillgängliga i PhotoStitch Wizard om du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Word Sculpt Wizard
Använd Word Sculpt Wizard  för att automatiskt skapa ett ordbroderi med valfri kontur 
och valfria ord och typsnitt.

Project-in-the-Hoop Wizard
Använd Project-in-the-Hoop Wizard  för att skapa ett mönster i brodérbågen med 
valfri projekttyp, stil och mått. 

Quilt Block Wizard
Använd Quilt Block Wizard  för att automatiskt skapa quiltblock med fyllnad eller kontur.

Family Tree Wizard
Använd Family Tree Wizard för att snabbt och enkelt skapa en broderiöversikt över din 
släkthistoria. Lägg till enstaka foton eller PhotoStitch-broderier till PREMIER+™ 2 Family 
Tree om du vill.
Family Tree-guiden finns i PREMIER+™ 2 ULTRA.

Split Project Wizard
Med Split Project Wizard  kan du dela upp dina broderier automatiskt så att de passar 
den båge du vill arbeta med.

Color PhotoStitch 
Embroidery

Sepia PhotoStitch 
Embroidery

Monochrome 
PhotoStitch 
Embroidery

Color Tile 
PhotoStitch 
Embroidery

Linear PhotoStitch 
Embroidery

Skapa ett broderi 
från ett färgfoto 
med flera trådar 
för ett färgstarkt 
resultat.

Skapa ett sepia-
färgat broderi från 
ett foto för en 
gammaldags effekt 
som påminner om 
gamla fotografier.

Skapa ett broderi 
i gråskala från ett 
svartvitt foto.

Skapa ett broderi 
från ett färgfoto 
med små 
stygnblock med 
mosaikeffekt.

Skapa ett broderi från 
ett foto med en enda 
tråd, vilket ger ett 
linjärt stygnmönster 
eller en labyrint- eller 
spiraleffekt.

Quiltblock 
med fyllnad; 
inre broderi

Quiltblock 
med kontur; 

fylld inre form

Quiltblock 
med fyllnad; 

inre form med kontur

Quiltblock 
med fyllnad; 

ingen inre form

Quiltblock 
med kontur; 

ingen inre form
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Programfönstrets delar

Menylist
Det finns 13 menyflikar: File, Home, Wizards, Encore, Letter, SuperDesign, Frame, Border, 
Appliqué, Decoration, Modify, View och Help. 
Flikarna Wizards och View innehåller vissa funktioner som endast finns i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. 
Flikarna Appliqué, Decoration och Modify finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Fliken Wizards
Använd fliken Wizards för att komma åt de nio guiderna: ExpressMonogram Wizard , 
Endless Wizard , ExpressDesign Wizard , PhotoStitch Wizard , Word Sculpt 
Wizard , Quilt Block Wizard , Family Tree Wizard , Project-in-the-Hoop Wizard  
och Split Project Wizard . 
Guiderna 
ExpressDesign 
Wizard, PhotoStitch 
Wizard, Word 
Sculpt Wizard, Quilt Block Wizard, Project-in-the-Hoop Wizard och Split Project Wizard är endast 
tillgängliga i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Family Tree-guiden finns i PREMIER+™ 2 ULTRA.

Fliken Appliqué (applikation)

Verktygsfältet för snabbåtkomst Menyflikar Menylist

Design PanelStatusfält Arbetsyta

Förhandsgranska ett tyg

Radera en applikation
Infoga och radera punkter runtom en applikationsyta
Välj en applikationsyta eller gå till en annan ytaVälj kontur för en applikationsyta

Skär ett hål i en applikationsyta

 för applikationen

Identifiera applikationsytor i ett broderi
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Använd fliken Appliqué för att visa och redigera applikationer. Applikationstyget visas 
under broderiet som det kommer att se ut när det sys. Du kan lägga till hur många 
applikationsytor som helst.  Välj applikationsytor och ändra dess form, välj tyg och skär hål 
i applikationsytan.

Fliken Decoration

Använd fliken Decoration för att dekorera vald bakgrund och valt broderi med pärlor, 
paljetter, Hot Fix-kristaller eller nitar. Välj önskad utsmyckning i dialogrutan Decoration 
Selection och klicka sedan för att placera ut dekorationerna en i taget, i linje eller som en 
form. Justera placeringen och typ av dekoration för projektet med Select Decoration eller 
via snabbmenyn. 

Fliken Modify (ändra)

Använd fliken Modify för att redigera och infoga stygn, eller välja ett helt stygnblock för 
redigering. Du kan dölja stygn i en viss färg eller genom att använda ritområdet – vilket 
också kan vara till hjälp när du ska välja stygn. Klipp ut och kopiera stygnblock eller hela 
broderier och fäst dem intill det sista synliga stygnet med inklistringsfunktionen. Infoga 
nya färgbyten, ändra färgordningen och slå samman färgblock.

Fliken View

Infoga enstaka dekorationer
Rita en linje med dekorationer

Radera vald dekoration eller linje

Visa egenskaper för dekorationen

Dela upp en linje 

Välj och rita en dekorationsform

Infoga ett Decoration SuperDesign

Välj en enstaka dekoration eller en dekorationslinje Infoga eller radera punkter i en dekorationslinje

med dekorationer

Välj ett stygnblock

Växla mellan storleks- och skaländring

Visa markerade stygn

Mät ett avstånd

Infoga färgbyten, stoppmarkeringar och stygnKlipp ut, kopiera eller klistra in ett block

Ändra storlek på  
eller rotera ett block

Visa och justera rutnätet

Öppna eller skapa en bakgrund
Flytta eller rotera bakgrunden Visa och tona bakgrunden

Ändra visningsläge

Välj en annan båge

Öppna Design Panel Ta bort bakgrunden
Mät ett avstånd (mönsterpanelen)
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Använd fliken View för att justera rutnätet, visa och skapa bakgrundsplagg, -quiltblock 
och -tyger med guiden Background  (endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra), visa en 
applikation och ändra visningsläge eller båge.

Termer och regler för PREMIER+™ 2 Embroidery
En allmän översikt över termer och regler finns i handboken för PREMIER+™ 2 Embroidery.

Pekare på skärmen
Muspekaren visas normalt som 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.
När du väljer Fit to Rectangle  visas pekaren för att rita en rektangel . På sidan Crop 
Picture 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.  Pekaren blir också till en pil med fyra spetsar  när du placerar den 
över en markeringsruta för ett eller flera broderier eller när du väljer Move Background .
Om Zoom To Rectangle , eller Zoom In  i en dialogruta, har valts visas zooma in-
pekaren . Om Zoom Out  har valts i en dialogruta visas zooma ut-pekaren .
Pekarna för rutmarkering , frihandsmarkering  eller frihandsmarkering med 
punkter  visas när motsvarande markeringsfunktion har valts.  Med pekaren Add to 
Selection (lägg till i urval)  lägger du till objekt till det aktuella urvalet och med pekaren 
Remove from Selection (ta bort från urval)  tar du bort objekt från urvalet.
Det finns flera pekare som anger markeringsrutans funktioner. Rotationspekaren  visas 
när du för muspekaren över ett rotationshandtag . Hårkorspekaren  visas när du 
placerar musen över rotationscentrum .
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 för Insert Color Change (infoga färgbyte)  och Insert Stitches (infoga stygn)  
visas när motsvarande ändringsfunktion har valts. 

Mätpekaren  visas när funktionen Get Length (se längd)  har valts.
När applikationsdelar justeras ändras pekaren till en pekare för applikationstyg .
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2Bakgrunder
Ladda projektbakgrunder och använd dem i Background Wizard i PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra. Förhandsgranska broderier som du har skapat på plagg, 
heminredningsartiklar, tyg, quiltblock eller någon annan bakgrund med hjälp av 
Background Wizard .
Du kan också skapa nya bakgrunder till dina broderier med Background Wizard.

Kortkommandon
 Fliken View:  
 Tangenter: Alt, V, W 

Visa broderier och bakgrunder i 3D med Realistic 3D  eller Life View  utan rutnät, båge eller 
markeringar. 
Bakgrunder är endast tillgängliga i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Använda bakgrunder
Använd skjutreglaget för att aktivera, inaktivera eller tona bakgrunder i form av ett plagg, 
quiltblock eller tyg.

Använd Move and Rotate Background  för att flytta bakgrundsplagget, -quiltblocket 
eller -tyget. Klicka på och dra reglaget för att flytta bakgrunden. Använd bakgrunds- eller 
tyghandtaget  för att rotera bakgrunden. Högerklicka för att placera bakgrunden 
och avmarkera funktionen.
Använd Remove Background  för att ta bort bakgrundsplagget, -quiltblocket eller -
tyget som du har placerat bakom ditt broderi.

Ladda och skapa bakgrunder
Det finns tre typer av bakgrunder som kan användas i Background Wizard: Garment 
(plagg), Quilt Block (quiltblock) och Fabric (tyg). Varje bakgrundstyp har en egen mapp i 
specialmappen Backgrounds.

Med Background On  
visas bilden på bakgrunden.

Klicka på och dra skjutreglaget 
för att tona färgerna i 

bakgrundsbilden (här med 50 %).

Bilden döljs med 

Background Off . 
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Plagg
Plagg behandlas som ett enstaka objekt och visas därför en gång på 
skärmen i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Använd plagginställningen 
(Garment) till bakgrunder som du vill visa en gång, till exempel en blus, 
tröja, väska eller ett örngott.

Quiltblock
Ett quiltblock behandlas som ett enstaka objekt och visas därför en 
gång på skärmen i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Använd 
quiltblocksinställningen (Quilt Block) för att förhandsgranska 
dekorationer till quiltblock.

Tyg
Tyg hanteras som prover från ett större tygstycke, och upprepas tills 
det fyller arbetsytan. Använd tyginställningen (Fabric) till bakgrunder 
som du vill ska upprepas, till exempel stora heminredningsprojekt 
(gardiner, dukar eller sängöverkast).
I undermappen Backgrounds i exempelguiderna visas exempel på bakgrunder i 
form av plagg, quiltblock och tyger.
Exempel på bakgrunder med placeringsmarkeringar för monogram visas i 
PREMIER+™ 2 Monogram Template Guide.pdf i samma undermapp.

Bakgrunder i verklig storlek
När du lägger till en ny bakgrund till din samling måste du ange ett mått så att den kan 
anpassas till den verkliga storleken på broderierna. Plagg-, quiltblock- och tygbakgrunderna 
som medföljer PREMIER+™ 2 Embroidery är redan inställda på verklig storlek.

Välja bakgrund
Ladda en befintlig bakgrund eller skapa en ny bakgrund på sidan Choose Background i 
Background Wizard.

Ladda en befintlig bakgrund
Skapa en ny bakgrund

Använd ett enstaka plagg

Använd ett enstaka quiltblock

Använd ett bakgrundstyg
upprepade gånger 
för att fylla arbtytan
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Ladda en befintlig bakgrund
Använd sidan Load Background i Background Wizard för att välja ett tidigare sparat 
bakgrundsplagg, -quiltblock eller -tyg.

Skapa en ny bakgrund med Background Wizard
Använd Background Wizard för att skapa en ny bakgrund från en bild av ditt plagg, 
quiltblock eller tyg.

Välja bild
Använd sidan Choose Picture i Background Wizard för att välja en bild till den nya 
bakgrunden.

Välj en bakgrundsfil i
mappen Backgrounds

Bakgrunden visas i 

Klicka på Finish för att  
ladda bakgrunden

förhandsgranskningsrutan

Välj en bildfil
på din dator

Klistra in en kopierad bild

Importera en fil från en 
skanner eller kamera

Bilden förhandsvisas

Hämta en bild från Facebook®, 
Instagram®, Flickr® eller Twitter®  
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Rotera och beskära bilder för plagg eller quiltblock
Använd sidan Rotate and Crop Picture för att välja den del av bilden som du vill använda 
som bakgrund. Vid behov kan du justera beskärningslinjerna för att välja en viss del av 
bilden.

När bilden roteras i steg om 90 grader förstoras bilden och en vit bakgrund läggs till.
 Justera beskärningsområdet genom att placera muspekaren över beskärningsgränsen tills 

en dubbelpil  visas. Klicka och dra för att flytta gränslinjen.
 Flytta beskärningsområdet genom att placera muspekaren innanför beskärningsgränsen 

tills en pil med fyra spetsar  visas. Klicka och dra för att flytta hela rektangeln.
 Rita om beskärningsområdet genom att klicka och dra utanför beskärningsområdet för att 

rita en ny rektangel, som sedan kan justeras efter behov.

Rotera och beskära bilder för tyg
Använd sidan Rotate and Crop Picture för att välja den del av bilden som du vill använda 
som bakgrund, och rotera bilden. Vid behov kan du justera beskärningslinjerna för att 
välja en viss del av bilden.

Markera hela bilden
Använd standard-

Justera beskärningslinjerna 

Ändra bildens vinkel

Zooma in eller ut

inställningarna för beskärning

som du vill ha dem

Dra beskärningslinjerna 

Dra inuti området 

Klicka utanför området för att 

Visa gränslinjer för det 

Zooma in eller ut

Ändra bildens vinkel
Använd standardinställningarna 

Markera hela bilden

för att välja område

för att flytta det

rita ett nytt område

för beskärning

sammanfogade området
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Markera Show Divider för att visa var de fyra delarna av bakgrunden är sammanfogade. 
Streckade linjer visar var de olika delarna kommer att sammanfogas. Detta är användbart 
för mönstrade tyger, så att mönstret upprepas så som du vill.

Ställ in storlek
Använd Set Size för att skriva in plaggets, quiltblockets eller tygets verkliga mått så att det 
visas i verklig storlek när det används som bakgrund eller applikationstyg. Tyg mäts på ett 
annat sätt än plagg och quiltblock.

För plagg och quiltblock kan längden vara mellan 1 och 2000 mm. För tyg kan längden 
vara mellan 1 och 300 mm. Tygstycket får dock inte vara större än 300 x 300 mm, så om 
linjen inte går över hela bilden måste den vara kortare än 300 mm.

Ange bakgrundsnamn

Spara den färdiga bakgrunden i en kategori och ange ett namn med Set Background 
Name. Kategorierna som finns är mappnamnen som visas när du söker efter befintliga 
bakgrunder. Plagg-, quiltblock- och tygkategorier ställs in separat. Klicka på Make New 
Category för att lägga till en kategori.

Placera linjen genom 

Ange linjens längd

att dra pilarna

Välj en befintlig kategori

Skapa en ny kategori

Ange ett bakgrundsnamn
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Ladda in ett plagg i Background Wizard
1 Klicka på File, New Window och fliken 

View om det behövs.
2 Klicka på Change Hoop  och välj 

260mm x 200mm - Universal Large 
Hoop 3 i dialogrutan Hoop Selection.

3 Ställ in Orientation till Natural och 
klicka på OK.

4 Klicka på Background-guiden . 
Sidan Choose Background i 
Background-guiden visas.

5 Se till att Background är inställd på 
Load Previously Saved och att Type är 
inställd på Garment.

6 Klicka på Next (nästa). Sidan Load 
Background i Background-guiden visas.

7 Klicka på Load Background .
8 Öppna mappen Garments\Ladies\T-Shirts Round 

Neck\Medium i dialogrutan Picture Viewer så visas 
alla plagg i mappen.
Om du placerar pekaren över en miniatyr utan att 
klicka på den visas namnet på plagget i vissa vyer. 
Plagget heter ”T-Shirt 1 Med Green_Lt”.

9 Klicka på den ljusgröna t-shirten för att markera 
den.

10 Klicka på OK för att ladda in t-shirten till sidan Load 
Background i guiden.

11 Klicka på Finish så visas t-shirten på arbetsytan.
12 Klicka på Insert (infoga)  i verktygsfältet för snabbåtkomst.
13 Gå till mappen Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
14 Bläddra ner till broderiet ”Sunshine Applique Large with Lettering”.
15 Markera broderiet och klicka sedan på Open för att ladda in det till arbetsytan på t-shirten.
16 Klicka på Move and Rotate 

Background .
17 Klicka och dra bakgrunden så att broderiet 

hamnar upptill på t-shirten.
18 Klicka på Realistic 3D  för att se hur 

broderiet ser ut på t-shirten.
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3Applikation

Visa och redigera applikationer

Använd applikationsfunktionerna för att visa och redigera applikationer. 
Applikationstyget visas under broderiet som det kommer att se ut när det sys. Du kan 
lägga till hur många applikationsytor som helst.
Fliken Appliqué finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Med applikationsfunktionerna kan man visa hur ett tyg kommer att placeras. Stygnen ändras inte. 
Använd ExpressDesign Wizard eller PREMIER+™ 2 Create för att skapa en ny applikation eller för att lägga 
till en bård. Lägg till extra stygn eller stoppkommandon för ett befintligt broderi under fliken Modify eller 
med PREMIER+™ 2 Modify. För att placera applikationstyg vid ett exakt kommando kan det vara enklare 
att stega genom broderiet i PREMIER+™ 2 Modify.
PREMIER+™ 2 Embroidery omfattar flera typsnitt, SuperDesigns och ramar med 
applikationstyg, stygn och stoppkommandon. Tyget och vissa stygntyper kan ändras via 
snabbmenyn. För att ändra mönstrets placering, göra hål eller ändra konturen måste du 
omvandla till stygn innan du använder funktionerna på fliken Appliqué.
Alla tygbakgrunder kan användas som applikationer, och hur många olika applikationstyger som helst 
kan användas. Se till att du har markerat rätt broderi innan du lägger till en applikation. Använd 
tabbtangenten för att stega genom broderierna.

Applikation
Med Appliqué Piece-funktionerna kan du lägga till applikationstyg till ett befintligt 
broderi med applikationsytor och justera applikationsytor i ett broderi.

Ändra tyg i ett applikationsbroderi
1 Klicka på Change Hoop (byt båge) . Välj gruppen Universal Hoop 

och ställ in bågstorleken till 100 x 100 mm – Universal Square Hoop 1. 
Klicka på OK.

2 Öppna ett nytt fönster genom att klicka på File (arkiv) och New (nytt) .
3 Klicka på Insert (infoga)  i verktygsfältet för snabbåtkomst.
4 Ladda broderiet ”Night Time_applique” i mappen 

Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
5 Klicka på fliken Appliqué (applikation).
6 Klicka på Next Piece (nästa del) . Punkterna på applikationsytan för 

månen markeras.
Alla applikationsfunktioner är nu tillgängliga.

7 Klicka och dra det fyrkantiga tyghandtaget för sicksack . Tyget för 
månen flyttas.
Använd tyghandtaget för att flytta utgångspositionen (mitten av broderiet) för ett sammanfogat tyg.
Detta handtag  visas endast för tygstycken. Du kan inte snabbrotera applikationer eller bilder.

Förhandsgranska ett tyg 

Radera en applikation
Infoga och radera punkter runtom en applikationsyta
Välj en applikationsyta eller gå till en annan ytaVälj kontur för en applikationsyta

Skär ett hål i en applikationsyta

för applikationen

Identifiera applikationsytor i ett broderi
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8 Klicka och dra det runda handtaget. Tyget för månen vrids.
Tyget vrids runt tyghandtaget (tygstyckets utgångsposition).

9 Klicka på Select Fabric  eller välj det alternativet i snabbmenyn. Dialogrutan Appliqué Selection 
(anpassa applikation) öppnas.

10 Ändra tyg genom att klicka på Fabric under Appliqué Type, och sedan på Load Previously Saved 
Fabric  och välj ett annat tyg.

11 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Appliqué Selection (anpassa applikation).

Om broderiet har mer än ett applikationstyg, klicka på Next Piece  för att visa det andra tyget.

Applikationskontur
Med funktionerna Appliqué Outline (applikationskontur)  kan du skapa en 
applikationskontur genom att rita eller placera ut punkter som bildar en linje i en form. 
Lägg in ett färgkommando eller stoppkommando där applikationen börjar och rita sedan 
konturen. Med Freehand Tablet Appliqué Outline (applikationskontur med ritplatta)  
kan du skapa en applikationskontur genom att rita en linje på en form. Använd Freehand 
Point Appliqué Outline (rita kontur med punkter)  och skapa en applikationskontur 
genom att placera ut punkter som bildar en linje i en form. 

Applikationshål
Med funktionerna Appliqué Hole (applikationshål)  kan du skapa hål i den markerade 
applikationsytan genom att rita eller placera ut punkter som bildar en linje i en form. 
Markera önskad applikation så att punkterna visas och rita sedan hålet. Använd Freehand 
Tablet Appliqué Hole (applikationshål med ritplatta)  och skapa ett hål i den markerade 
applikationsytan genom att rita en linje på en form. Använd Freehand Point Appliqué Hole 
(rita applikationshål med punkter)  och skapa ett hål i den markerade applikationsytan 
genom att placera ut punkter som bildar en linje i en form. 

Expressapplikation
Använd Express Appliqué (expressapplikation)  för att automatiskt hitta 
applikationssömmar på ett befintligt broderi och lägga till ett applikationstyg till dessa.
Flera applikationsytor i samma broderi kan identifieras. Lägg till en applikation till en del av ett projekt 
genom att välja önskat broderi innan du använder Express Appliqué.

Välja applikation
Med Select Piece (välj applikation)  kan du välja en applikation som du sedan kan ändra 
form på och förhandsgranska. Du kan också ändra tyget. Klicka på Select Piece (välj 
applikation)  och sedan på önskad applikation.
Använd Next Piece  och Previous Piece  för att välja nästa eller föregående 
applikation i syordningen.
Med Next Piece och Previous Piece väljs en applikation även om ingen applikation är vald för tillfället.
Använd Insert Points  för att lägga till nya punkter i vald applikation. Använd Delete 
Points  för att ta bort punkter i vald applikation. Med Delete Piece (ta bort 
applikation)  kan du ta bort den markerade applikationen och dess kontur.

Välja applikationer
1 Klicka på Change Hoop (byt båge) . Välj gruppen Universal Hoop och ställ in bågstorleken till 100 x 

100 mm – Universal Square Hoop 1. Klicka på OK.
2 Öppna ett nytt fönster genom att klicka på File (arkiv) och New (nytt) .
3 Klicka på Insert (infoga)  i verktygsfältet för snabbåtkomst och öppna broderiet ”Blocks_fixed” i 

mappen Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
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4 Klicka på fliken Appliqué (applikation).
Observera att ikonen Select Piece  visas. Detta indikerar att det finns 
minst en applikation i broderiet.

5 Klicka på Select Piece  och sedan på A-kuben. Punkterna runtom 
applikationen visas.

6 Klicka och dra en av punkterna för att ändra formen på applikationen.
Observera att du kan ändra formen på applikationsytan, men att det inte 
påverkar satinbården.

7 Klicka på Undo  för att återgå till den ursprungliga formen.
Du kan också ändra placeringen av och orienteringen på tyget med 
tyghandtaget .

8 Klicka på Next Piece (nästa del) . C-kuben är nu vald.
9 Klicka på Previous Piece  två gånger. Först är A-kuben och sedan B-kuben vald.
10 Klicka på Delete Piece . Applikationstyget för B-kuben tas bort, men kantlinjerna är kvar.

Välja tyg
Använd Select Fabric  för att förhandsgranska ett tyg för vald applikation i dialogrutan 
Appliqué Selection. Välj önskad applikation och klicka sedan på Select Fabric  så 
öppnas dialogrutan Appliqué Selection.

Anpassa applikation
Ändra och lägg till applikationer i dialogrutan Appliqué Selection.
Det går endast att ändra applikationens mönsterplacering för omvandlade broderier. Omvandla till ett 
broderi för att ändra applikationstygets mönsterplacering för text, SuperDesigns och ramar. Använd 
snabbmenyn för att bara ändra tyget, vinkeln eller applikationens marginal.
Välj ett tyg eller en bild som ska användas som applikation i dialogrutan Appliqué 
Selection. Klicka på OK för att använda valt applikationstyg.

Applikationstyp
Välj en applikationstyp (eller använd ett tidigare använt prov). Välj mellan:

 Quick: Välj färg och struktur för tyget. I guiden PREMIER+™ 2 QuickFont finns endast Quick 
Appliqué-alternativen.

Välj färg och struktur

Välj applikationstyp

Välj ett tyg från systemet

Läs in en bild för att skapa 

Förhandsgranska applikationstyget

Använd ett tidigare använt tyg

eller lägg till ett nytt

en utskriven applikation
Ställ in applikationens kantmarginal 
Matcha det tillklippta stycket 

Skriv ut ett ark av applikationstyget

med konturen



PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Applikation              15

 Material: Välj bakgrundstyg eller lägg till ett nytt bakgrundstyg från en bild. Ställ in vinkeln 
på tyget.

 Bild: Skapa en individuell, ej sammanfogad applikation från en bild. Använd till exempel 
ett foto för att skapa en minnesvärd utskriven applikation.

 Tillklippning: Skapa en placeringslinje för applikationen så att du vet var tyget ska klippas 
för att göra ett hål, t.ex. för omvända applikationer.

Bakgrundsbildvisare
Använd Picture Viewer för att välja ett tyg bland systemtygerna eller från My Fabrics.

Exportera applikation
Använd Export Appliqué Pieces (exportera applikation)  i arkivmenyn om du vill spara 
eller skriva ut applikationskonturer.

Välj en tygmapp

Bläddra för att se fler tyger

Klicka för att välja tyg

Bläddra för att se fler mappar

Ändra storleken på ikonerna

Ladda valt tyg

Exportera en SVG-, DXF- eller FCM-fil 

Använd två eller fyra cutwork-nålar

Lägg till säkringspunkter för att stabilisera tyget

Exportera en .vp3- eller .vp4-stygnfil

Skriv ut som en konturmall för tillklippning

Skriv ut på tryckbart tyg eller påpressbart 

Spara som en PNG-layout med tygbilder

för användning för tygutskärning

kalkerpapper
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4Dekorationer
Dekorera vald bakgrund och valt broderi med pärlor, paljetter, Hot Fix-kristaller eller nitar. 
Välj önskad utsmyckning i dialogrutan Decoration Selection och klicka sedan för att 
placera ut dekorationerna en i taget, i linje eller som en form. Justera placeringen och typ 
av dekoration för projektet med Select Decoration eller via snabbmenyn. 

Dekoration

Mitt- eller linjeplacering
Mitt- eller linjeplaceringsstygn skapas automatiskt för dekorationer enligt inställningarna i 
PREMIER+™ 2 Configure, som kan ändras när du exporterar broderiet. Alternativt kan du 
skapa en kristallöverföringsmall för automatiska knivar för påpressning av Hot Fix-
kristaller och nitar direkt på arbetet med hjälp av File och Export Decoration Template.

Mittplaceringsstygn rekommenderas vid enstaka och symmetriska dekorationer. 
Linjeplaceringsstygn rekommenderas vid enstaka och asymmetriska dekorationer (t.ex. 
cylindriska pärlor) eller vid rader med tätt placerade pärlor eller paljetter.
Dekorationer placeras ovanpå bakgrunden, applikationen och broderiet. 
Fliken Decoration finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Infoga enstaka dekorationer
Rita en linje med dekorationer

Radera vald dekoration eller linje

Visa egenskaper för dekorationen

Dela upp en linje 

Välj och rita en dekorationsform

Infoga ett Decoration SuperDesign

Välj en enstaka dekoration eller en dekorationslinje Infoga eller radera punkter i en dekorationslinje

med dekorationer

Välj måttenhet för dekorationsmallen

Exportera dekorationsmallen som en 

Skapa separata mallar för olika typer av dekorationer

Lägg till placeringsstygn för att underlätta 

SVG-, DXF- eller FCM-bildfil

placeringen av mallen på broderiet
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Lägga till dekorationer
Lägg till pärlor, paljetter, kristaller eller nitar till ditt projekt som enstaka dekorationer med 
Place Individual , eller som linjer med dekoration med Draw Line  eller Draw 
Shape . Infoga en särskild SuperDesign med dekorationer med hjälp av Decoration 
SuperDesign .
Dekorationer läggs till som ett delbroderi som är en dekoration eller till ett befintligt 
delbroderi, om ett är valt.

Använd Select Decoration  och Properties  eller snabbmenyn för att ändra linjen med dekorationer.

Placera enstaka pärlor på ett broderi
1 Ladda ned den bakgrund och de broderier du vill ha.
2 Placera broderiet där du vill ha det.
3 Klicka på ikonen Place Individual . Dialogrutan Decoration Selection öppnas.
4 Klicka för att välja önskad pärltyp och material.
5 Klicka på Color-rullgardinsmenyn och använd dialogrutan Colors för att välja en färg, eller välj en färg 

i Quick Colors.
6 Välj önskad pärlstorlek under Size.
7 Välj rotationsvinkel för pärlan under Angle.
8 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Decoration Selection.

Muspekaren ändras till pekaren Insert  för att visa att du kan placera ut pärlorna.
9 Klicka på arbetsytan för att sätta ut pärlan. Varje klickning placerar en pärla.

Att klicka och dra har ingen effekt på placering av pärlor. Tryck på Undo om du vill ta bort den senaste 
pärlan.

10 Högerklicka och välj ”Finish placing individual” i snabbmenyn för att avsluta när du har placerat ut 
alla pärlor.

11 Upprepa processen om du vill sätta ut fler pärlor.
12 Skapa en kristallöverföringsmall för påpressning av Hot Fix-kristaller och nitar direkt på arbetet med 

hjälp av File och Export Decoration Template .

Rita linje
Använd Draw Line  för att placera linjer med dekorationer på projektet. Välj en pärla, 
paljett, kristall eller nit samt önskat material, storlek och färg i dialogrutan Decoration 
Selection och rita sedan linjen.
Välj rotationsvinkel och om linjen med dekorationer ska följa den ritade linjen (Follow Line) eller om 
vinkeln som ställts in under rotation ska användas (Stepped).
Använd Freehand Tablet Line  för att klicka och dra för att rita en dekorationslinje. 
Använd Freehand Point Line  för att placera punkter för att rita en dekorationslinje.

Rita form
Använd Draw Shape  för att rita en formad linje med 
dekorationer på ditt projekt med den form som är vald i 
galleriet med förinställda former. 
När en dekorationsform har infogats behandlas den som en linje med 
dekorationer.
Klicka på pilen till höger om formgalleriet och bläddra för att 
välja önskad form i listan. Klicka på Draw Shape  och välj en 
dekorationstyp i dialogrutan Decoration Selection. 
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Formen visas som en röd och blå linje med handtag 
för att ändra storlek, spegelvända och vrida. Flytta 
formen genom att klicka och dra inuti formen.  
Ändra storlek på formen med storlekshandtagen i 
hörnen. Håll Ctrl nedtryckt samtidigt som du klickar 
och drar för att behålla formens aktuella proportioner.
Ställ in storleken på formen och placera den där du vill 
ha den. Högerklicka sedan och välj ”Finish placing 
shape” i snabbmenyn för att skapa formen.

Decoration SuperDesign
Använd Decoration SuperDesign  för 
att infoga ett Decoration SuperDesign i 
ditt projekt. Ändra storlek, färg och 
dekorationstyp för att komplettera 
projektet.
Klicka på Decoration SuperDesign  
och bläddra ner i dialogrutan File Viewer 
och markera önskat motiv genom att 
klicka på det. Klicka på Open för att 
ladda dekorationsmotivet.

Redigera dekorationer
Använd Select Decoration  för att välja enstaka dekorationer som placeras med Place 
Individual , eller linjer som placeras med Draw Line  eller Draw Shape . Du kan 
redigera eller ta bort enstaka dekorationer, infoga eller ta bort punkter längs 
dekorationslinjer eller dela upp eller ta bort hela dekorationslinjer.
Alternativt kan du snabbt och enkelt ändra dekorationer genom att högerklicka på ett delbroderi som är 
en dekoration och välja alla dekorationer av en specifik typ i snabbmenyn. Dialogrutan Decoration 
Selection öppnas.
Använd snabbmenyn för att redigera dekorationer när du befinner dig under andra flikar i PREMIER+™ 2 
Embroidery.

Ändra storlek och form på dekorationer och linjer
1 Klicka på Decoration SuperDesign  och välj ”Bear Lg 1” i mappen Faces i File Viewer. Klicka på 

Open för att ladda det till arbetsytan. Stäng sedan File Viewer.
2 Klicka på Select Decoration  och klicka på en av pärlorna i björnens 

öron. På så sätt väljer du en enstaka pärla, eftersom pärlan har placerats 
separat.
Med Select Decoration kan du ändra enstaka pärlor och linjer i ett Decoration 
SuperDesign eller ett delbroderi.

3 Klicka på en av pärlorna runt björnens ansikte. Denna pärla ingår i en linje 
med pärlor.

4 Högerklicka och välj ”Finish selection decoration” i snabbmenyn.
5 Klicka och dra ett av de gröna hörnhandtagen för Decoration 

SuperDesign-motivet för att göra det större.
Pärlor som placerats individuellt hamnar längre ifrån varandra. Placera ut ytterligare enstaka 
dekorationer eller ändra storleken om du vill. Linjen som utgör konturen runt björnens ansikte får fler 
pärlor då cirkeln förstoras.
När en linje eller form förstoras ökar antalet dekorationer. Antalet minskar om linjen eller formen förminskas.
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Infoga och ta bort punkter och dekorationer
Om du vill lägga till en ny punkt på den markerade dekorationslinjen använder du 
funktionen Insert Points . Om du vill radera en punkt från den markerade 
dekorationslinjen använder du funktionen Delete Points . Om du vill radera markerad 
dekoration, eller en dekorationslinje, använder du funktionen Delete Selection . Om du 
vill dela upp den markerade dekorationslinjen till enstaka dekorationer för att kunna 
redigera dem individuellt använder du funktionen Break Up Line .

Välja dekoration
Använd dialogrutan Decoration Selection för att välja pärlor och paljetter.

Dekorationer
Följande typer av dekorationer finns, i en mängd färger, material och storlekar:

Form Storlek (i mm) Form Storlek (i mm)

Runda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kristall, 
rektangulär

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

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

Seed (småpärla) 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Kristall, 
kvadratisk

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

Bugle (cylindrisk 
pärla)

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

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

Bugle Twisted 
(cylindrisk, 
vriden pärla)

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

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

Nit, hjärta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Välj en dekorationsform och material

Förhandsgranska 

Välj en färg

Ställ in storleken 

Ställ in vinkeln 

Ange avstånd och vinkel 
för dekorationslinjer

dekorationen

på dekorationen

på dekorationen
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I förhandsgranskningen visas dekorationerna från två vinklar för korrekt placering.

Storlekar för rund kristall och rund nit
1,0, 1,5 (SS 3-4, PP 7-10), 2,0 (SS 5-6, PP 11-15), 2,5 (SS 7-9, PP 16-20), 3,0 (SS 10-12, PP 21-24), 3,5 (SS 
13-14, PP 25-28), 4,0 (SS 15-17, PP 29-32), 4,5, 5,0 (SS 18-22), 6,0 (SS 23-28), 7,0 (SS 29-33), 8,0 (SS 34-
38), 9,0 (SS 39-42), 10,0 (SS 43-45), 12,0 (SS 46-50)
När du köper runda kristaller eller nitar kan termerna SS (Stone Size) och PP (Pearl Plate) användas framför 
tillverkarnas storlek.

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

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

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

Nit, 
rektangulär

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

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

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

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

Nit, stjärna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Paljett, 
femuddig 
stjärna

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

Nit, 
droppformad

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

Paljett, sexuddig 
stjärna

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

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

Kristall, oval 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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5ExpressDesign Wizard
Använd ExpressDesign Wizard för att automatiskt skapa nya broderier från bilder. Det 
finns tre typer av broderier som du kan skapa i ExpressDesign Wizard: Express Embroidery, 
Express Trace och Express Border.

ExpressDesign Wizard finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Skapa ett ExpressDesign Embroidery
1 Klicka på fliken Wizards.
2 Välj ExpressDesign into Hoop  eller ExpressDesign into Rectangle  i ExpressDesign-

rullgardinsmenyn.
Med ExpressDesign into Hoop skapas ett broderi som passar vald båge. Med ExpressDesign into Rectangle 
skapas ett broderi som passar in i en rektangulär yta som du har ritat.

3 Välj mellan följande mönstertyper i Choose Design Type-guiden: Express Embroidery, Express Trace 
eller Express Border, och klicka på Next.

4 Välj en bild på sidan Choose Picture.
5 Stega dig sedan genom resten av ExpressDesign Wizard. 
6 När du klickar på Finish placeras det nya broderiet i mitten av bågen, eller där du ritat rektangeln, och 

anpassas proportionellt beroende på bildens form. 
7 Klicka på Save  för att spara det nya broderiet i flerdelat .vp4-format.
8 Använd Export  för att spara i andra format och optimera för sömnad.

ExpressDesign into Hoop och ExpressDesign into Rectangle
Använd ExpressDesign into Hoop  för att skapa ett nytt broderi i ExpressDesign 
Wizard som passar vald båge och riktning. 

Om du vill kan du klicka på Change Hoop  och välja en annan bågstorlek innan du använder 
ExpressDesign into Hoop.
Använd ExpressDesign into Rectangle  för att skapa ett nytt broderi i ExpressDesign 
Wizard som passar in i en rektangulär yta som du har ritat.
Om rektangeln blir fel och du vill börja om klickar du på Cancel när ExpressDesign Wizard visas. Klicka 
sedan på ExpressDesign into Rectangle igen.

Express Embroidery Express Trace Express Border

Skapa ett nytt broderi genom att 
konvertera färgområden i en bild 
till fyllnads- och satinytor med 
rakstygns- eller satinkonturer.

Skapa ett nytt broderi genom 
att rita konturer i en bild.

Skapa ett nytt broderi eller en 
ny applikation genom att 
skapa kanter runt former i 
en bild.
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Välja och optimera bilder för ExpressDesign Wizard
Om du vill ändra en bild innan du använder den i ExpressDesign Wizard måste du använda 
en bildredigerare. Om du har PREMIER+™ 2 PhotoStitch kan du använda det för att justera 
bilden, spara den med ett nytt namn, och sedan använda den nya bilden i ExpressDesign 
Wizard.
Vi rekommenderar att du sparar originalbilden om du skulle vilja ändra den igen med andra alternativ.

Allmän information
ExpressDesign Wizard fungerar bäst med bilder som har väl avgränsade färgområden och 
konturer.
Du kan rensa upp lite i bilden innan du använder den. Det gör du i ExpressDesign Wizard 
genom att ta bort delar som du inte vill ha kvar i bilden. En del bilder har spridda eller 
oregelbundna linjer och former som inte hör till huvudmotivet. Till exempel linjer som 
framhäver eller antyder rörelse, tal- eller tankebubblor, dekorativa symboler, oönskad text, 
datummarkeringar.

Bildproportioner
När bågen eller rektangeln ska fyllas måste bildproportionerna vara desamma som 
proportionerna i bågen eller rektangeln. Du kan använda sidan Rotate and Crop Picture i 
ExpressDesign Wizard för att beskära bilden till önskade proportioner.

Snygga till i en bild
I en del bilder finns det enstaka märken, fläckar eller onödiga detaljer. Om du vill kan du 
med hjälp av en bildredigerare snygga till bilden innan du importerar den. Det kanske 
finns en kontur med tandade linjer på ena sidan. En sådan kontur kan du jämna till för att 
få bättre resultat, framför allt från Express Trace och Express Border.

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 broderiet 
ökar, så extra detaljer kan framträda när du gör ett större broderi 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 bildredigeraren eller, när det gäller konturer, koppla ihop små detaljer så att de 
bildar en enda kontur.

Före: linjen är oregelbunden och det finns 
dammspår från skannern

Efter: linjen är jämn och dammspåren har tagits bort
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Tjocka linjer i en bild kan sys som satinkant om du vill ha en regelbunden kontur som ger 
en mer detaljerad effekt. Om du vill minska tjocka konturer automatiskt markerar du 
Reduce Thick Lines (minska tjocka linjer) i Picture Options (bildalternativ).

Bilder till Express Embroidery
Det finns många typer av bilder som passar bra till att skapa ett Express Embroidery. Det 
viktigaste är dock att använda bilder med väl avgränsade färgområden och/eller tydliga 
konturer. Det går att använda bilder med komplexa färgområden, till exempel foton eller 
inskannade bilder som inte har snyggats till, men du kanske inte får så bra resultat om du 
inte lägger ned en del tid på att ändra i originalbilden.

Hopkopplade konturer
När du redigerar eller skapar en bild ska du kontrollera hur konturerna är 
sammankopplade med varandra och, där det är möjligt, försöka hitta diskreta ställen där 
konturer kan kopplas ihop. Om konturerna är sammankopplade blir det färre hoppstygn i 
det slutliga broderiet och det går också effektivare att sy broderiet. I mindre broderier 
märks det inte så tydligt när man binder ihop konturer och det förhindrar också att det 
skapas mindre avsnitt med stygn som inte är så säkert fästa.

Stippled pictures
Stippled pictures är inte lämpliga att använda till Express Embroidery. Det beror på att 
färgområdena närmar sig fyllda färger med punkter med två eller flera färger i ett prickat 
mönster.
Stippled pictures kan användas i Express Trace och Express Border, om de har tydliga 
konturer eller om områdena kan extraheras med tröskelvärde för svartvitt.

Välja mönstertyp
Konvertera färgområden

Rita upp bildkonturer

Skapa bårder och applikationer

till satin- och fyllnadsstygn

runt former i en bild



24          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   ExpressDesign Wizard 

Välja bild

Välj den bild som du vill omvandla till ett broderi på sidan Choose Picture. Välj en bild från 
ClipArt eller en bild som du tidigare har skannat in eller skapat i ett 
bildredigeringsprogram. Du kan även klistra in en bild som du har tagit själv eller en bild 
från sociala medier.
Följande brodérfilformat kan laddas: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF 
Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable Network Graphics (.png), 
okomprimerat Tagged Image File Format (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf), Windows 
Enhanced Meta File (.emf) och Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra innehåller också extra ClipArt-bilder, som kan användas i 
ExpressDesign Wizard. De extra ClipArt-filerna installeras i 
Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics2.

Rotera och beskära bilder

Om så behövs kan du rotera bilden till valfri vinkel mellan 0 och 359 grader. Det kan till 
exempel vara bra om du vill rätta till inskannade bilder.

Välj en bildfil
på din dator

Klistra in en kopierad bild

Importera en fil från en
skanner eller kamera

Bilden förhandsvisas

Hämta en bild från Facebook®, 
Instagram®, Flickr® eller Twitter®

Ändra bildens vinkel

Zooma in eller ut

Markera hela bilden

Använd standard-

Justera beskärningslinjerna 

inställningarna för 
beskärning

som du vill ha dem
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När bilden roteras i 90-graderssteg förstoras bilden och den bakgrundsfärg som har 
detekterats läggs till. Om det inte finns någon tydlig bakgrundsfärg används vit.
Använd Crop-funktionen för att välja den del av bilden som du vill använda till broderiet. 
Bilden beskärs automatiskt för att ta bort överflödig bakgrundsfärg. Vid behov kan du 
justera beskärningslinjerna för att välja en viss del av bilden.
Ibland visas inte det automatiska beskärningsområdet så att så mycket som möjligt av bakgrundsfärgen 
kan tas bort. Detta kan inträffa när bakgrundsfärgen förefaller enfärgad, till exempel vit, men i själva 
verket har små variationer som inte direkt är synliga. Det inträffar ofta med bildformatet JPEG-JFIF 
Compliant (*.jpg, .jif, .jpeg).

Söka och expandera kontur

Sidan Outline Finder and Expander i ExpressDesign Wizard visas bara om du skapar ett 
Express Trace-broderi. Om bilden främst består av fyllda färgområden kan du använda den 
här sidan för att skapa konturer som passar kontursömnad.

Hitta konturer
Välj detta alternativ för att hitta bildens konturer och visa dem i 
förhandsgranskningsområdet.
Funktionen Find Outlines söker efter tydliga gränser mellan färgområden i bilden. Bilder som har 
graderade färgändringar, till exempel foton eller inskannade bilder som har sparats i JPEG-format, kanske 
inte har tillräckligt skarpa färggränser för att de ska kunna kännas av i Find Outlines.

Expandera
Detta alternativ är endast tillgängligt när Find Outlines är valt. Använd detta alternativ för 
att öka tjockleken på konturerna med upp till 5 pixlar på båda sidor om linjerna. 
Standardvärdet är 1. Linjerna ritas i mitten av Express Trace. Man får därför jämnare och 
mer kontinuerliga kurvor genom att ställa in Expand till minst 1.
Du kan använda ett högre värde för Expand för att sammanfoga konturer när parallella 
konturer är placerade nära varandra. Alternativt kan du ta bort oönskade linjer med hjälp 
av Monochrome Threshold på nästa sida.

Hitta bildens kontur

Öka tjockleken på linjen

Förhandsgranska ändringarna
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Monochrome Threshold

Sidan Monochrome Threshold i ExpressDesign Wizard öppnas om du skapar ett Express 
Trace- eller Express Border-broderi.
Monochrome Threshold ändrar alla skuggor eller färger i bilden till antingen svart eller vit. 
Hela bilden ändras. Monochrome Threshold skapar definierade områden som lämpar sig 
för det slutliga broderiet.
Inre detaljer, innanför former som finns med på bilden, bevaras inte när ett Express Border-broderi skapas.

Inställningar för Express Embroidery
Välja trådfärger

Sidan Choose Thread Colors i ExpressDesign Wizard visas bara när du skapar ett Express 
Embroidery. Använd sidan Choose Thread Colors för att matcha trådfärger med färgerna i 
bilden, ställa in antal färger och välja färgordning. Välj om du vill spara bakgrunden eller 
inte och välj en annan bakgrundsfärg om du vill. Du kan också välja om du vill expandera 
tunna linjer eller inte och ställa in känsligheten till små områden av bilden.

Justera färgkänsligheten

Originalbild

Förhandsgranska den 
enfärgade versionen

Välj en tråduppsättning

Ta bort alla färger

Flytta färger upp och ner i listan
Ändra en trådfärg

Ta bort bakgrundsfärgen

Välj en färg från bilden

Zooma in eller ut

Välj en tråd

Ta bort en färg

Återställ till den ursprungliga 

Välj en bakgrundsfärg från bilden
Framhäv detaljer i bilden

Ställ in antalet färger
färgförteckningen
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Maximalt antal färger är 256. För bilder med mindre än 256 färger är max. antal färger det 
totala antalet färger i bilden.
I färgförteckningen visas de färger som har valts automatiskt. Färgerna väljs för att ge en 
så exakt återgivning av originalbilden som möjligt med aktuellt antal färger. 
Förteckningen uppdateras varje gång antalet färger ändras. När antalet färger sänks till ett 
lågt antal väljs ibland färger som är ett mellanting mellan två eller flera mer framträdande 
färger i bilden. Detta kan ge förhandsgranskningen med reducerat antal färger en 
affischeffekt.
När mer än en färg i bilden matchas med samma trådfärg sänks antalet färgbyten för det slutliga 
broderiet.

Bildinställningar

Svarta linjer
Det finns tre sätt att hantera svarta linjer i en bild.
Markera Expand Pixel-Thin Lines för att göra svarta linjer tjockare 
så att brutna linjer undviks där pixlar möts i hörn. Detta alternativ 
är markerat som standard för att skapa kontinuerliga 
bildkonturer.

Områdeskänslighet
Med Area Sensitivity kan du bestämma hur utmärkande små färgområden i bilden ska 
vara. Använd hög känslighet för att framhäva en detalj i bilden. Detta är användbart när till 
exempel ansiktsdetaljer försvinner vid känsligheten Medium.

Inställningar för material och stygntyp

Sidan Fabric and Stitch Type Options i ExpressDesign Wizard visas bara när du skapar ett 
Express Embroidery. Använd sidan Fabric and Stitch Type för att välja det material som 
broderiet kommer att sys på samt inställningar för fyllnads- eller satinytor.

Materialguide
Välj det material på vilket broderiet kommer att sys. Justeringar i broderiet görs så att det 
passar valt material, t.ex. underlagstyp för enskilda områden med satinsöm eller fyllnad.

Välj ett material

Lägg till ett underlag till broderiet

Skapa fler satin- eller
fler fyllnadsytor

Visa brodérinformation

Förhandsgranska broderiet

Placera på arbetsytan
Gör fler ändringar
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Välj Design Underlay (underlag) så att det blir stygn under hela broderiet, förutom 
automatiska understygn på olika områden.
När Design Underlay är inaktiverat är det enklare att konvertera områden till glest sydda specialfyllnader i 
PREMIER+™ 2 Modify eller PREMIER+™ 2 Create.

Inställningar för Express Trace

Sidan Express Trace Options i ExpressDesign Wizard visas bara om du skapar ett Express 
Trace-broderi. Välj om linjer i bilden ska ritas med en kombination av dubbel- och 
rakstygn, en kombination av trippel- och rakstygn eller med satinlinje. Välj också trådfärg.

Inställningar för Express Border

Sidan Express Border Options i ExpressDesign Wizard visas bara om du skapar ett Express 
Border-broderi. Använd Border Options för att välja vilken typ av stygn som ska användas 
för bårderna och för att välja trådfärg.
Välj en av följande typer av bårder som ska skapas runt områden i bilden: satinlinje , 
rakstygn , dubbla stygn , tredubbla stygn  och motivlinje .

Välj linjetyp

Ange egenskaper för linjen

Välj trådfärg

Framhäv detaljer i bilden

Visa brodérinformation
Placera på arbetsytan
Gör fler ändringar

Förhandsgranska broderiet

Välj stygntyp 
för bården
Ange bårdinställningar

Välj trådfärg

Framhäv detaljer i bilden

Visa brodérinformation
Placera på arbetsytan
Gör fler ändringar

Lägg till en applikation 
till broderiet
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Applikation
Välj Appliqué  för att använda en applikation inom broderiets kanter.

 Klicka på Select Fabric för att ändra applikationstyg.
 Klicka på Appliqué Options för att välja applikationstyp.

När Appliqué är valt visar förhandsgranskningen var applikationstyget ska placeras.

Applikationsinställningar
Använd dialogrutan Appliqué Options för att välja 
Appliqué Method för applikationsplacering och ställa 
in Appliqué Piece Margin. När applikationen skapas 
från en bårdform läggs ytterligare stygn till i början av 
broderiet för placering av applikationstyget. Använd 
dessa inställningar för att bestämma hur dessa stygn 
läggs till.

Använda Express Embroidery, Trace och Border
Skapa ett Happy Sun-broderi

1 Klicka, om det behövs, på File och New Window.
2 Klicka på Change Hoop  i 

verktygsfältet för snabbåtkomst och 
ställ in bågstorleken till 100mm x 
100mm - Universal Square Hoop 1. 
Klicka på OK.

3 Klicka på fliken Wizards.
4 Klicka på pilen under ExpressDesign 

Wizard-ikonen , och klicka sedan på 
ExpressDesign into Hoop . Sidan 
Choose Design Type i ExpressDesign 
Wizard öppnas.

5 Låt Create Express Embroidery vara 
markerat och klicka på Next (nästa). 
Sidan Choose Picture (välj bild) i 
ExpressDesign Wizard öppnas.

6 Klicka på Load a Picture  så öppnas 
bildvisningsverktyget.

7 Gå till mappen Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
8 Klicka på ”Happy Sun.png” och OK.

Bilden hämtas till sidan Choose Picture och namnet på den visas under 
förhandsgranskningsområdet.

9 Klicka på Next så öppnas sidan Rotate and Crop Picture. Du behöver inte rotera eller justera 
beskärningslinjerna utan klicka bara på Next. Då öppnas sidan Choose Thread Colors.

10 I den här bilden finns 7 färger som har plockats automatiskt. För den här bilden rekommenderas att 
du använder alla de 7 färgerna, så därför behövs inga justeringar.
I andra bilder kanske du vill öka eller minska antalet hämtade färger. Klicka på uppåt- och nedåtpilarna 
bredvid antalet, eller klicka i rutan och skriv in önskat antal.
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11 Om färgerna i färgförteckningen inte är 
inställda på Robison-Anton Rayon 40, 
klickar du på pilen bredvid rutan 
Change All To och väljer Robison-
Anton Rayon 40.

12 Kontrollera att alternativet 
Automatically Remove Background 
Color är markerat för att ta bort den 
vita bakgrunden.
Under Background Color visar den stora 
vita rutan att det är vitt som är 
bakgrundsfärg. När Automatically 
Remove Background Color är markerat 
ersätts bakgrundsfärgen av ett 
rutmönster i Thread Color Preview. Detta 
visar var det inte kommer att finnas 
några stygn.

13 Klicka på knappen Picture Options.
14 Kontrollera att Expand Pixel-Thin Lines är markerat under Black Lines i dialogrutan Picture Options.
15 Kontrollera att Area Sensitivity är 

inställt på Medium.
16 Klicka på OK.
17 Klicka på Next (nästa). Sidan Fabric and 

Stitch Options öppnas.
18 Låt Woven stå kvar som material.
19 Välj Design Underlay.

Avmarkera Design Underlay om du vill 
ändra stygntyper när du är klar.

20 Flytta skjutreglaget Preferred Stitch 
Type till 4. På så sätt används fyllnad för 
solens ansikte och satin för solstrålarna.

21 Klicka på Refresh Preview. 
Broderiet som visas i 
förhandsgranskningsområdet 
uppdateras.

22 Klicka på Finish (slutför). Happy Sun-broderiet visas på arbetsytan.

Skapa ett Happy Sun Express Trace
1 Klicka på File, New Window och fliken Wizards om det behövs.
2 Klicka på pilen under ExpressDesign Wizard-ikonen , och klicka sedan på ExpressDesign into 

Rectangle . Pekaren ändras till rita rektangel .
3 Börja i hörnet av en ruta och rita en ruta 

på sju gånger sju rutor genom att 
klicka och dra.
Om rektangeln blir fel, klickar du på 
Cancel när sidan Choose Design Type 
(välj mönstertyp) visas och gå tillbaka 
till steg 2.

4 Släpp musknappen. Då visas sidan 
Choose Design Type i ExpressDesign 
Wizard.

5 Välj alternativet Create Express Trace.
6 Klicka på Next (nästa) så visas sidan 

Choose Picture (välj bild).
7 Klicka på Load a Picture  så öppnas 

bildvisningsverktyget.
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8 Gå till mappen Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
9 Klicka på ”Happy Sun.png” och OK. Bilden hämtas till sidan Choose Picture.
10 Klicka på Next så öppnas sidan Rotate and Crop Picture. Du behöver inte rotera eller beskära bilden så 

klicka på Next. Då visas sidan Outline Finder and Expander.
11 Bilden har redan konturer som kan användas. Kontrollera därför att alternativet Find Outline inte är 

markerat (avmarkerat). Klicka på Next (nästa). Då visas sidan Monochrome Threshold (tröskelvärde för 
svartvitt).

12 Ställ in Monochrome Threshold på ett värde under 75. Då visas endast 
konturerna i förhandsvisningen.

13 Klicka på Next så öppnas sidan Express Trace Options.
14 Kontrollera att Double Trace är valt.

Med Double Trace ritas linjer i bilden med en kombination av dubbel- och 
rakstygn. Quadruple Trace ger en tjockare effekt genom att använda en 
kombination av trippel- och rakstygn.

15 Klicka på ikonen Thread Color  och ställ in trådfärgen på Sulky Rayon 40 
1124 (Sun Yellow). Den valda trådfärgen visas i förhandsgranskningen.

16 Klicka på Finish (slutför). Då placeras broderiet Happy Sun på arbetsytan 
där du ritade rektangeln.

Skapa en paraplybård
1 Om du behöver kan du klicka på File, New Window och sedan på Change Hoop  i verktygsfältet för 

snabbåtkomst.
2 Ställ in bågens storlek till 100mm x 100mm - Universal Square Hoop 1.  Klicka på OK.
3 Klicka på fliken Wizards.
4 Klicka på pilen under ExpressDesign Wizard-ikonen , och klicka sedan på ExpressDesign into 

Hoop. Sidan Choose Design Type i ExpressDesign Wizard öppnas.
5 Välj alternativet Create Express Border och klicka på Next. Sidan Choose Picture (välj bild) visas.
6 Klicka på Load a Picture  så öppnas bildvisningsverktyget.
7 Gå till mappen Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
8 Klicka på ”Umbrella.png” och sedan OK. Bilden hämtas till sidan Choose Picture.
9 Klicka på Next så öppnas sidan Rotate and 

Crop Picture. 
10 Klicka på Select All.

På så sätt skapas en smal marginal runt 
broderiet så att det inte ligger mot bågens kant.

11 Klicka på Next (nästa). Då visas sidan 
Monochrome Threshold (tröskelvärde för 
svartvitt).

12 Ställ in Monochrome Threshold till minst 244 
så att alla färgområden i paraplyet är svarta.
På så sätt skapas en tydlig form som kan 
användas för bården. Om en lägre siffra 
används kan extra linjer, eller mellanrum, 
uppstå.

13 Klicka på Next så öppnas sidan Express Border Options.
14 Kontrollera att Satin Line är valt som Border Type.
15 Klicka på Stitch Options. Dialogrutan Satin Line öppnas.
16 Kontrollera att Width är inställt på 2,0 mm, Density är 4 och att 

Underlay är markerat. Klicka sedan på OK.
17 Klicka på ikonen Thread Color  och ställ in trådfärgen på Robison-

Anton Rayon 40 2259 (Wild Pink). Klicka på OK. Paraplyet är nu rosa.
18 Kontrollera att Appliqué  är markerat och klicka på Select Fabric.
19 Välj ett material och en färg som matchar bårdens satinlinje under 

avsnittet Quick Colors i dialogrutan Appliqué Selection.
Klicka på pilen till höger om Quick Colors för att visa fler färger.

20 Klicka på Finish för att placera broderiet på arbetsytan.
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6PhotoStitch Wizard
Med PhotoStitch Wizard  kan du automatiskt skapa nya broderade PhotoStitch-
porträtt från foton, även foton från sociala medier. Bläddra till en bild på datorn eller 
hämta bilder från en digitalkamera eller en skanner.
PhotoStitch Wizard är bara tillgängligt om du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Alternativen Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome PhotoStitch och Color Tile PhotoStitch i 
PhotoStitch Wizard är endast tillgängliga om du har PREMIER+™ 2 ULTRA. Mer information finns i 
referensguiden för PREMIER+™ 2 PhotoStitch. En fullständig version av PREMIER+™ 2 PhotoStitch-
modulen är endast tillgänglig om du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Color PhotoStitch Embroidery
Skapa ett PhotoStitch-broderi från ett färgfoto med slumpmässigt 
genererade stygnmönster och genom att använda flera trådar för 
ett färgstarkt resultat.
PhotoStitch-broderi i färg fungerar bäst om du använder bilder med 
en bra färgsättning och en väl definierad, olikfärgad eller 
transparent bakgrund.

Sepia PhotoStitch Embroidery
Skapa ett sepiabroderi från en gammal sepiafärgad eller svartvit 
bild, eller skapa ett broderi från ett färgfoto och ge det en 
sepiaeffekt så att det liknar ett gammalt foto. PhotoStitch genererar 
ett slumpmässigt stygnmönster och använder sepiafärgade trådar.
Sepia PhotoStitch fungerar bäst när du använder bilder med bra 
kontrast och väldefinierad eller transparent bakgrund.

Monochrome PhotoStitch Embroidery
Skapa ett PhotoStitch-broderi från ett svartvitt foto med 
slumpmässigt genererade stygnmönster och trådar i gråskala.
Enfärgad PhotoStitch fungerar bäst när du använder bilder med bra 
kontrast och väldefinierad eller transparent bakgrund.

Color Tile PhotoStitch Embroidery
Med PhotoStitch kan du skapa ett broderi från ett färgfoto med små 
stygnblock i olika former och med mosaikeffekt, samt genom att 
använda flera trådar för ett färgstarkt resultat. PhotoStitch 
genererar automatiskt stygnblock med mosaikeffekt i de valda 
färgerna. Du kan välja mellan formerna diamant, kvadrat eller 
hexagon.
Mosaikeffekten är perfekt när du vill skapa kreativa, 
impressionistiska broderier. PhotoStitch-mosaikbroderi fungerar bäst när du använder 
bilder med bra kontrast och väl avgränsad eller transparent bakgrund.
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Linear PhotoStitch Embroidery
Skapa ett PhotoStitch-broderi från ett färgfoto eller ett enfärgat foto 
med linjärt stygnmönster eller labyrint- eller spiraleffekt genererat 
med en tråd för ett enfärgat resultat. Du kan välja mellan sex effekter.
Linjära PhotoStitch-broderier fungerar bäst om du använder ett foto 
med bra kontrast på ansiktet och utan mörka skuggor. Om 
bakgrunden är transparent skapas parallella skanningslinjer.

PhotoStitch Wizard
Välj PhotoStitch Wizard på fliken Wizards för att skapa ett broderi från ett foto.

PhotoStitch Into Hoop
Alternativet PhotoStitch Into Hoop  kan du använda för att skapa ett nytt broderi i 
PhotoStitch Wizard som passar in i den båge du har valt. 

Om du vill kan du klicka på Change Hoop  och välja en annan bågstorlek innan du använder 
PhotoStitch into Hoop.
Då visas PhotoStitch Into Hoop  och sidan Choose Embroidery Type i PhotoStitch 
Wizard. Välj den mönstertyp du vill ha. Välj sedan bild och gå igenom alla stegen i 
PhotoStitch Wizard. När du klickar på Finish (slutför) placeras det nya broderiet mitt i 
bågen. Beroende på dess form passas den in i bågen lodrätt och/eller vågrätt. Klicka på 
Save  för att spara det nya broderiet som en multipart .vp4-fil med andra eventuella 
broderier på arbetsytan och på Export  för att spara i andra format som passar för 
broderi.

Kortkommandon

 Fliken Wizards: 
 Tangenter: Alt, W, P, H

PhotoStitch Into Rectangle
Använd PhotoStitch Into Rectangle  för att skapa ett nytt broderi i PhotoStitch Wizard 
som passar in i en rektangulär yta som du har ritat.
Klicka på PhotoStitch Into Rectangle . Då ändras pekaren till rita rektangel-pekare . 
Rita en rektangel i önskad storlek genom att klicka och dra i arbetsytan. När du släpper 
musknappen visas sidan Choose Embroidery Type i PhotoStitch Wizard.
Om rektangeln blir fel och du vill börja om klickar du på Cancel när PhotoStitch Wizard visas. Då visas 
PhotoStitch Into Rectangle igen.
Välj den mönstertyp du vill ha. Välj sedan bild och gå igenom alla stegen i PhotoStitch 
Wizard. När du klickar på Finish (slutför) placeras det nya broderiet där du ritade 
rektangeln, och det kommer att anpassas proportionellt till rektangeln beroende på 
bildens form. Klicka på Save  för att spara det nya broderiet som en multipart .vp4-fil 
med andra eventuella broderier på arbetsytan och på Export  för att spara i andra 
format som passar för broderi.

Kortkommandon
 Fliken Wizards, nedrullning i PhotoStitch Wizard: 
 Tangenter: Alt, W, P R
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Använda PhotoStitch Wizard
1 Starta guiden. Sidan Choose Embroidery Type visas.
2 Klicka på önskat alternativ. Välj mellan:

• Create Color PhotoStitch Embroidery (skapa ett PhotoStitch-broderi i färg)
• Create Sepia PhotoStitch Embroidery (skapa ett sepiafärgat PhotoStitch-broderi)
• Create Monochrome PhotoStitch Embroidery (skapa ett enfärgat PhotoStitch-broderi)
• Create Color Tile PhotoStitch Embroidery (skapa ett PhotoStitch-mosaikbroderi)
• Create Linear PhotoStitch Embroidery (skapa ett linjärt PhotoStitch-broderi)
Alternativen Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome PhotoStitch och Color Tile PhotoStitch är 
endast tillgängliga om du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

3 Klicka på Next (nästa). Sidan Choose Picture (välj bild) visas.

4 Klicka på det önskade alternativet:

• Load a Picture  om du vill välja en befintlig bildfil.

• Paste Picture  om du vill ladda bilden som finns i Urklipp.

• From Scanner or Camera  om du vill hämta en bild direkt från en skanner eller digitalkamera.

• Social Media Picture om du vill hämta en bild från Facebook® , Instagram® , Flickr®  eller 

Twitter® .
5 Välj önskad bild. Bilden visas i förhandsgranskningen.
6 Klicka på Next (nästa). Sidan Rotate and Crop Picture visas.
7 Om så behövs kan du rotera bilden till valfri vinkel mellan 0 och 359 grader. Det kan vara användbart 

när du vill rätta till skannade bilder.
8 Om det behövs kan du justera beskärningslinjerna och välja en viss del av bilden. Klicka på Automatic 

om du vill börja om.
Klicka och dra var som helst inuti beskärningsrutan för att flytta den.
Den streckade linjen visar hur bilden kommer att beskäras.
Du kan också välja en form för beskärning, som kvadrat, porträtt eller landskap.
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9 Klicka på Next (nästa). Då visas sidan Remove Background (ta bort bakgrund).
10 Använd Flood Fill  för att ta bort angränsande ytor med liknande färg. Använd det stora , 

medelstora  eller lilla  radergummit för att sudda bort bakgrundsytor.

Använd Undo  om du vill återställa den senaste åtgärden och Reset för att gå tillbaka till 
originalbilden.

När du använder linjär PhotoStitch spelar det ingen roll om några små bakgrundsfläckar finns kvar 
eftersom stygnlinjerna i bakgrunden inte påverkas. När du skapar PhotoStitch i färg bör du dock ta bort 
alla bakgrundsfläckar eftersom de annars kan bli till enstaka stygn.

11 Klicka på Next (nästa). Då visas sidan Picture Options (bildalternativ).
12 Autolevel (autojustera) är till en början aktiverad. Autolevel (autojustera) justerar automatiskt 

ljusstyrkan och kontrasten. Avmarkera funktionen om färgerna blir konstiga.
13 Om du vill ta bort röda ögon orsakade av blixt kan du välja Red Eye Removal  och dra en ellips runt 

den aktuella ytan. 
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14 Öka mättnaden om du vill göra färgerna mer intensiva, t.ex. för att få blek hy att se varmare ut.

Om du vill kan du spara bilden så att du kan göra ändringar senare.
15 Klicka på Next (nästa). Sidan Design Size (mönsterstorlek) visas. Ställ in broderiets storlek med Height 

eller Width. Bildens proportioner behålls vid storleksändringar.
16 Klicka på Next (nästa). Om Linear PhotoStitch Embroidery har valts på sidan Choose Embroidery Type 

visas sidan Choose Thread Colors för Linear PhotoStitch.
17 Om du vill ändra trådfärgen klickar du på Thread Color  och väljer en ny färg i dialogrutan Color 

Selection.
18 Välj en konstnärlig effekt i nedrullningslistan. Du kan välja mellan linjär och spiral samt fyra 

labyrinteffekter.

19 Använd reglaget Shade Range för att justera ljuset i bilden.
Den här sidan visar också antalet stygn i broderiet, dess längd, bredd och totala antal färgändringar.

20 Markera Enhance Detail (framhäv detalj) för att få fram en detalj i bilden, t.ex. i ett foto där ansiktet är 
tydligt men kontrasten är dålig.
Scan Depth (skanningsdjup) avser avståndet mellan de rader som skapar ett broderi från en bild. Ju lägre 
värde för skanningsdjupet, desto större detaljrikedom i broderiet, vilket även skapar fler stygn.
Density ändrar stygntätheten längs med varje linje. 1 är standardvärdet och 40 ger glesast stygn.

21 Klicka på Finish (slutför) för att avsluta guiden.

Skapa ett PhotoStitch-broderi i färg
Om du har PREMIER+™ 2 ULTRA är extraalternativen Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome 
PhotoStitch och Color Tile PhotoStitch tillgängliga på sidan Choose Embroidery Type.
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22 Välj ett alternativ på sidan Choose Embroidery Type och klicka på Next.
23 Välj de vill alternativ du vill ha på följande sidor och klicka på Next. Sidan Choose Thread Colors (välj 

trådfärg) visas.
24 Justera antalet färger med pilarna i rutan Color Selection (färgval) eller skriv in färgantalet som 

behövs.
Om du vill kan du använda fokusområdet för att fokusera på hudtonerna i ansiktet i stället för färgerna på 
håret eller kläderna.

25 Om du vill ändra en särskild trådfärg väljer du färg, klickar på Change Thread (byt tråd) och väljer 
sedan en ny färg i dialogrutan Color Selection (färgval).
Ta bort den valda färgen från listan med Delete (ta bort) eller samtliga färger i listan med Delete All (ta bort 
alla). Gå tillbaka till den ursprungliga färglistan med Reset (återställ).

26 Klicka på Next (nästa). Sidan PhotoStitch Embroidery Options visas.
27 Markera Enhance Detail (framhäv detalj) för att få fram en detalj i bilden, t.ex. i ett foto där ansiktet är 

tydligt men kontrasten är dålig.

Funktionen Enhance Detail (framhäv detalj) förändrar inte de färger som används utan den påverkar hur 
färgerna används.
Den här sidan visar också antalet stygn i broderiet, dess längd, bredd och totala antal färgändringar.

28 Klicka på Finish (slutför) för att avsluta guiden.
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Välja brodértyp

Alternativen Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome PhotoStitch och Color Tile PhotoStitch är 
endast tillgängliga om du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Välja bild

Välj den bild som du vill omvandla till PhotoStitch på sidan Choose Picture. Följande 
brodérfilformat kan laddas: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, 
.jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable Network Graphics (.png), okomprimerat Tagged 
Image File Format (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta File 
(.emf) och Windows Icon (.ico).

Foton för linjärt PhotoStitch-broderi
Bilder till linjära PhotoStitch-broderier fungerar bäst när de har en stark kontrast i 
ansiktsdragen och inga skuggpartier i ansiktet.
Foton tagna med kameran rakt framifrån fungerar oftast bättre än foton som tagits från sidan, eftersom 
den andra sidan av ansiktet då hamnar i skuggan. En blek bakgrund är oftast bättre än en mörk 
bakgrund. Försök ta bort bakgrunden i PREMIER+™ 2 PhotoStitch, om du har det, annars i ett 
bildredigeringsprogram. Spara bilden innan du omvandlar den till PhotoStitch.

Skapa ett fullfärgsbroderi

Välj enfärgad eller sepia
Skapa en mosaikeffekt

Använd en och samma tråd 
för att skapa ett enfärgat broderi

Välj en bildfil
på din dator

Klistra in en kopierad bild

Importera en fil från 
en skanner eller kamera

Bilden förhandsvisas

Hämta en bild från Facebook®, 
Instagram®, Flickr® eller Twitter®
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Rotera och beskära bilder

Om så behövs kan du rotera bilden till valfri vinkel mellan 0 och 359 grader. Det kan vara 
användbart när du vill rätta till skannade bilder. Använd beskärningslinjerna för att välja 
den del av bilden som du vill använda till PhotoStitch.
Om du vill visa mer detaljer i ett ansikte kan du beskära bilden så att endast huvudet och en del av axlarna 
syns. 
Klicka och dra var som helst inuti beskärningsrutan för att flytta den.

Ta bort bakgrund

På sidan Remove Background kan du ta bort fotots bakgrund för att till exempel framhäva 
personens ansikte eller andra objekt.
Det blir oftast bäst om du tar bort bakgrunden helt så att bara ansiktet syns. Om du tar bort mycket 
kontrasterande färger i bakgrunden är det lättare att få fram små färgvariationer i ansiktet.
När du använder Linear PhotoStitch spelar det ingen roll om några små bakgrundsfläckar finns kvar 
eftersom stygnlinjerna i bakgrunden inte påverkas. När du skapar PhotoStitch i färg bör du dock ta bort 
alla bakgrundsfläckar eftersom de annars kan bli till enstaka stygn.

Ändra bildens vinkel

Zooma in eller ut

Använd standard-

Justera beskärningslinjerna 

Markera hela bilden

Beskär bilden efter en viss form

inställningarna för beskärning

som du vill ha dem

Zooma in eller ut

Ta bort områden med 

Ta bort bakgrund
med ett radergummi

Ångra sista ändringen
Börja igen

liknande nyans
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Bildinställningar

På sidan Picture Options kan du ta bort röda ögon och justera bildens mättnad och 
kontrast.

Ta bort röda ögon
1 Klicka på Select Eye .
2 Använd Zoom In  för att förstora det aktuella området.
3 Rita en ellips runt ögat under Source Picture. Blått tillsätts där ljusrött förekommer i den markerade 

delen av bilden för att få bort det röda.
Om du gör fel använder du Reset för att ångra borttagningen av det röda. Försök sedan igen.

4 Kontrollera resultatet i Preview-panelen.
5 Ta bort rött i det andra ögat.

Broderistorlek

På sidan Design Size kan du ställa in höjden och bredden på ditt broderi. De befintliga 
siffrorna är beräknade utifrån bilden.

Zooma in bilden

Ta bort röda ögon

Återställ originalbild

Justera grå och hudfärgade 

Förbättra ljushet och kontrast

Spara redigerad bild
nyanser

Ställ in broderiets
höjd och bredd
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Välja trådfärger

På sidan Choose Thread Colors kan du matcha trådfärgerna med färgerna i bilden. Sidan 
Choose Thread Colors i PhotoStitch Wizard visas endast när du skapar ett PhotoStitch-
broderi av typen färg, sepia, enfärgat eller mosaikmönstrat.

Välja trådfärger (linjärt PhotoStitch-broderi)

Linear PhotoStitch-versionen av sidan Choose Thread Colors i PhotoStitch Wizard visas 
endast när du skapar ett linjärt broderi.
På sidan Choose Thread Colors väljer du färgen på ditt broderi. Som en kreativ sömeffekt 
kan du även välja om du vill ändra sömvinkel samt förbättra bildens detaljer och kontrast.

Artistic Effect (konstnärlig effekt)
Välj en konstnärlig effekt i nedrullningslistan. Du kan välja mellan linjär och spiral samt fyra 
labyrinteffekter.

Välj en tråduppsättning

Ta bort alla färger

Ändra en trådfärg

Välj en färg från bilden

Zooma in eller ut

Välj en tråd

Ta bort en färg

Återställ till den ursprungliga 

Ställ in antalet färger
färgförteckningen

Ändra färger i broderiet

Lägg till spiral- eller labyrinteffekt
Ändra stygnlinjens vinkel

Framhäv detaljer i bilden
Justera avstånd mellan linjer
Ändra stygntätheten

Ändra kontrasten

Placera på arbetsytan
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Enfärgad linjär
Använd Monochrome Linear  om du vill använda raka trådlinjer för det grundläggande 
stygnmönstret. Linjerna är släta för ljusare delar av bilden. Bildens detaljer betonas med 
sicksackstygn på båda sidor om linjerna. 

Enfärgad spiral
Använd Monochrome Spiral  om du vill använda cirkelformade trådlinjer för det 
grundläggande stygnmönstret. Linjerna är släta för ljusare delar av bilden. Bildens detaljer 
betonas med sicksackstygn på båda sidor om linjerna.

Enfärgad labyrint
Välj en av de fyra labyrinteffekterna Monochrome Maze ( , ,  och ) för att 
använda respektive mönster i en bild. Stygnen är glesa i ljusare delar av bilden. Där 
avslöjas även det grundläggande mönster som används i den valda labyrinteffekten. 
Bildens detaljer betonas genom tätare stygn.

Angle (vinkel)
Använd Angle (vinkel) för att ändra i vilken vinkel som stygnen skapas för broderiet.
Ställ in Angle (vinkel) på mellan 0 och 359 grader. Den ursprungliga inställningen är 0.
Ändra värdet på Angle (vinkel) genom att skriva ett nummer i rutan eller tryck på uppåt- eller nedåtpilen. 
Datorn beräknar då bildens stygn igen.
Vinkeländringar visas i förhandsgranskningen.

Shade Range (kontrastintervall)
Ändra kontrasten i bilden. Negativa värden gör bilden mörkare och positiva värden gör 
den ljusare.

Enhance Detail (framhäv detalj)
Med alternativet Enhance Detail (framhäv detalj) kan du göra detaljer i bilden mer 
framträdande. Det kan till exempel användas för att förbättra upplösningen i ett foto som 
har bra skärpa men liten kontrast.

Scan Depth (skanningsdjup)
Scan Depth avser avståndet mellan de linjer som skapar ett broderi från en bild. Ju lägre 
värde för skanningsdjupet, desto större detaljrikedom i broderiet, vilket även skapar fler 
stygn. Skanningsdjupet kan ställas in från 1 till 20 (det rekommenderade värdet är 2). 
Standardinställningen är 2.
Ändringar av skanningsdjup visas i förhandsgranskningsfönstret.

Density (täthet)
Stygntätheten längs med varje linje kan ställas in på mellan 1 och 40. Ju lägre siffra desto 
tätare och fler stygn.
Beroende på vilket tyg och vilken maskin som används kan ett lägre värde ge större 
detaljrikedom åt broderiet. Den rekommenderade inställningen (och standardvärdet) är 
ändå 2.
Ändringar av stygntätheten visas i förhandsgranskningsfönstret.
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Inställningar för PhotoStitch-broderi

På sidan PhotoStitch Embroidery Options kan du se det slutgiltiga resultatet i 3D innan du 
stänger PhotoStitch Wizard.
Efter att du skapat ett PhotoStitch-broderi kan du använda flikarna Frame eller Border för 
att slutföra projektet. Du kan även lägga till text.

Inställningar för mosaikbroderi

Sidan Color Tile Options i PhotoStitch Wizard visas bara när du skapar ett mosaikbroderi. 
På sidan Color Tile Options kan du välja mosaik och relaterade inställningar.

PREMIER+™ 2 PhotoStitch
I PREMIER+™ 2 PhotoStitch-modulen kan du redigera bilden ytterligare. Ta bort 
bakgrundsområden och röda ögon samt förbättra bilderna med bildeffekter och 
ritverktyg. Rama in PhotoStitch-broderiet automatiskt med någon av de hundratals 
ramarna, hörnen eller maskinstygnsmotiven. Mer information finns i referensguiden och 
hjälpen till PREMIER+™ 2 PhotoStitch. Endast tillgänglig om du har en PREMIER+™ 2 
ULTRA.

Visa brodérinformation

Förhandsgranska broderiet

Gör fler ändringar
Placera på arbetsytan

Framhäv detaljer i bilden
Ändra stygntätheten

Zooma in eller ut

Välj Satin eller Fill

Ange sömvinkel

Ange mosaikens form 

Visa brodérinformation
Placera på arbetsytan

och storlek
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7Quilt Block Wizard
Använd Quilt Block Wizard  för att automatiskt skapa quiltblock med fyllnad eller 
kontur – du kan till och med skapa en quiltfyllnad runt ett broderi!
Quilt Block Wizard finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

De senast använda måtten för quiltblock finns kvar, även om programmet har startats om. Information 
om fyllnadsmönstret sparas i inställningarna för broderiet som skapas.

Välja stil för quiltblock
Guiden Quilt Block Wizard startar på sidan Select Quilt Block Style. Här kan du välja en av 
fem quiltblockstilar.

Välj en stil för quiltblocket. Välj önskat alternativ och klicka på Next för att komma till sidan 
Select Size.

Fyllnad runt ett broderi
Fylld inre form
Form omgiven av fyllnad
Quiltblock med fyllnad
Quiltblock utan form eller fyllnad
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Quiltblock med fyllnad; inre broderi
Använd Filled Quilt Block; Inner Embroidery för att skapa ett quiltblock med 
fyllnad runt ett broderi.

Quiltblock med kontur; fylld inre form
Använd Outline Quilt Block; Filled Inner Shape för att skapa ett quiltblock 
utan fyllnad med en fylld form.

Quiltblock med fyllnad; inre form med kontur
Använd Filled Quilt Block; Outline Inner Shape för att skapa ett quiltblock 
med en form utan fyllnad som omges av en fyllnad.

Quiltblock med fyllnad; ingen inre form
Använd Filled Quilt Block; No Inner Shape för att fylla quiltblocket med ett 
motiv eller mönster.

Quiltblock med kontur; ingen inre form
Använd Outline Quilt Block; No Inner Shape för att skapa ett quiltblock utan 
inre form och fyllnad. Detta alternativ är användbart när man skapar block 
som ska sys ihop.

Välja storlek
På sidan Select Size kan du välja en form för ditt quiltblock, ställa in storlek och vinkel samt 
infoga en skärningslinje runt blocket.

Välj en av nio former i rullgardinslistan.
Alla dessa quiltblockformer kan förses med mosaikeffekt. De fyller en yta om de förses med mosaikeffekt 
separat eller om de kombineras med en annan form, utan överlappningar och mellanrum.
Använd Angle för att ändra vinkeln på quiltblocket och hur det visas. Detta är ett enkelt 
sätt för att placera ett block på exakt rätt plats.
Klicka på ikonen Rotate 45  för att rotera formen 45 grader medurs.

Välj en av nio former

Ställ in quiltblockets vinkel

Ställ in quiltblockets storlek

Skapa en sömsmån
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Ladda ett broderi

På sidan Load Embroidery kan du ladda in ett broderi som du vill använda i mitten av 
quiltblocket. 

Redigera broderi
Om du har laddat in ett broderi som inte får plats i valt quiltblock får det en röd kontur. Gå tillbaka till sidan 
Select Quilt Block Style och välj en annan storlek på quiltblocket, eller välj ett annat broderi.

Använd sidan Adjust Embroidery för att ställa in broderiets vinkel och placering i 
quiltblocket, samt marginalen runtom.

Sök efter ett broderi

Kopiera in ett kopierat broderi

Visa innehållet 

Förhandsgranska det 

i Clipboard (urkip)

öppnade broderiet

Dra broderiet till rätt plats

Ställ in broderiets vinkel

Spegelvänd broderiet vågrätt
Spegelvänd broderiet lodrätt

Ställ in storleken på  
ytan runt ett broderi



PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Quilt Block Wizard              47

Välja form

Välj en inre form för ditt quiltblock och ställ in storlek och vinkel.

Välja fyllnadsmönster

Välj typ av fyllnad för ditt quiltblock och ange inställningar.

Välj en inre form

Ställ in formens vinkel

Ange måtten för formen

Klicka och dra för att ändra 
storleken på formen

Skapa en marmorerad fyllnad

Skapa en fyllnad med 

Skapa en korsstreckad fyllnad
Välj dekorsömmar 

Använd upprepade linjer runt 

Skapa en fyllnad med konturlinjer

Välj en form och motivlinjer

för motivfyllnad

formen eller broderiet

parallella linjer
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Exempel från Quilt Block Wizard
Omge ett broderi i ett quiltblock med en ekofyllnad

1 Klicka på Quilt Block  under fliken Wizards. 
Sidan Select Quilt Block Style öppnas.

2 Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery .
Då skapas ett fyllt quiltblock med ett broderi i mitten.

3 Klicka på Next (nästa). Sidan Select Size öppnas.
4 Klicka på pilen till höger om listan med former. Det finns nio former att välja bland.

Alla dessa quiltblockformer kan förses med mosaikeffekt. De fyller en yta om de förses med 
mosaikeffekt separat eller om de kombineras med en annan form, utan överlappningar 
och mellanrum.

5 Välj form 6 (en sexhörning) i rullgardinslistan för former.
6 Klicka på pilen i rullgardinslistan under Enter Size. För en sexhörning kan du välja 

mellan Point to Point, Side och Side to Side.
7 Välj Point to Point under Enter Size.
8 Ställ in mått A till 150 mm.
9 Se till att rutan ”Include a cut line around my Quilt Block” är markerad.

10 Klicka på Next (nästa). Då visas sidan Load Embroidery (hämta broderi) i guiden. 
11 Klicka på ikonen Open Embroidery . Då öppnas dialogrutan Open.
12 Gå till mappen Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Flowers i rutan Open.
13 Bläddra nedåt om det behövs för att visa fler broderier tills du ser ”Iris Single”.



PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Quilt Block Wizard              49

14 Välj broderiet ”Iris Single” och 
klicka på Open så laddas 
broderiet i 
förhandsgranskningsområdet.
De mått, antal stygn och trådfärg 
som används för broderiet visas 
under förhandsgranskningsrutan.

15 Klicka på Next (nästa). Då öppnas 
sidan Adjust Embroidery. 
Broderiet placeras i mitten av 
quiltblockformen, utan marginal 
och med en blå fyllnadsyta 
runtomkring.

16 Klicka på Rotate 45  
två gånger. Broderiet roterar 
90 grader medurs i 
förhandsgranskningsrutan.
Med Angle och Rotate 45  kan du rotera formen i steg om 45 grader, eller i valfri vinkel, medurs.

17 Skriv in 0 i sifferrutan för Angle för att vrida tillbaka broderiet till ursprungligt läge.
18 Klicka på Mirror Vertically  för att spegelvända broderiet.

Använd Mirror Horizontally  för att spegelvända broderiet uppifrån och ned, eller Mirror Vertically  
för att spegelvända broderiet från vänster till höger.

19 Klicka på Mirror Vertically  igen för att vrida tillbaka broderiet till föregående position.
20 Klicka på uppåtpilen bredvid Margin för att öka marginalen med 2 mm. Marginalen runt broderiet 

med blomman blir då större.
21 Klicka och dra broderiet så att marginalen ligger utanför 

kanten på quiltblocket. Den blå fyllnaden försvinner 
och linjen som visar marginalens kant blir röd.
Du kan dra tillbaka det till ursprungsläget, men det är lika 
enkelt att hämta broderiet igen.

22 Klicka på Back. Klicka på Open Embroidery på sidan 
Load Embroidery för att öppna dialogrutan Open och 
hämta ”Iris Single” igen.

23 Klicka på Next (nästa). Broderiet har återställts till 
ursprungsläget och originalinställningarna på sidan 
Adjust Embroidery.
Om du hade klickat på Next utan att hämta broderiet igen 
hade ändringarna sparats.
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24 Klicka på Next (nästa). Sidan 
Select Fill Pattern öppnas.
Broderiet omges av en marginal 
utan stygn och standardfyllnaden, 
en marmoreringsfyllnad. Med 
knappen Options kan 
inställningarna för 
marmoreringsfyllnaden ändras.

25 Klicka på Echo . Fyllnaden runt 
broderiet ändras till ekofyllnad.
De yttre linjerna i ekofyllnaden 
följer quiltblockets kontur, medan 
de inre linjerna följer broderiets 
kontur.

26 Klicka på knappen Options för 
ekofyllnad. Dialogrutan Echo Fill 
Properties öppnas.

27 Ställ in mellanrummet på 4,0 mm och se till att stygnlängden är 2 mm.
Använd stilen Style 1, rundade hörn. Du kan också använda fyrkantiga (Style 2) eller diagonala (Style 3) 
hörn.
Dessa stilar får större effekt när alternativet ”Inner Shape quilt block” används.

28 Klicka på OK för att visa hur ändringarna ser ut. 
29 Mellanrummet mellan broderiet och de upprepade linjerna är 

större än mellanrummet mellan själva linjerna. Klicka på Back för att 
återgå till sidan Adjust Embroidery.

30 Ställ in marginalen till 4 mm och klicka sedan på Next för att återgå 
till sidan Select Fill Pattern. 
Avståndet mellan den första linjen i ekofyllnaden och broderiet är nu 
lika stort som avståndet mellan övriga linjer.
Det är flera små ”öar” runt blomman.

31 Klicka på Options under Echo och ställ in Gap till 4,2 mm i 
dialogrutan Echo Fill. Klicka på OK.
På så sätt ökar avståndet något mellan linjerna och tar bort små öar, men är fortfarande lika stort som till 
marginalen.

Ändra avståndet och stilen för och placeringen av broderiet för att uppnå önskat resultat.
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32 Klicka på Finish för att infoga det färdiga quiltblocket på 
arbetsytan enligt bilden.
Två rader med sömmar runt quiltblocket visar linjerna längs 
blockets kant där tyget ska klippas och vikas.
Lägg märke till de orange handtagen för gruppen som 
skapats från broderiet, de upprepade linjerna och 
skärningslinjen.

33 Välj färger för de upprepade linjerna och skärningslinjen i 
färgarbetsbladet och ändra till samma mörklila färg som 
används på irisbladen i broderiet. 
Stygnfärgen i fyllnaden stämmer nu överens med broderiets 
huvudfärg.

Skapa en ekofyllnad runt ett broderi
1 Klicka på New  och sedan på Insert Embroidery  i verktygsfältet för snabbåtkomst. Dialogrutan 

Open öppnas.
2 Gå till mappen Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Quilting i dialogrutan Open.
3 Klicka på broderiet Blanket Stitch Flower och sedan Open. Blommotivet visas på arbetsytan.
4 Lämna blombroderiet markerat och klicka på Copy  under fliken Home. Blomman visas i 

Clipboard.
5 Klicka på Quilt Block  under fliken Wizards. Sidan Select Quilt Block Style öppnas.
6 Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery .

Då skapas ett fyllt quiltblock med ett broderi i mitten.
7 Klicka på Next (nästa). Sidan Select Size öppnas.
8 Klicka på pilen till höger om listan med former. Det finns nio former att välja bland.

Alla dessa quiltblockformer kan förses med mosaikeffekt. De fyller en yta om de förses med mosaikeffekt 
separat eller om de kombineras med en annan form, utan överlappningar och mellanrum.

9 Välj form 6 (en sexhörning) i rullgardinslistan för former.
10 Kontrollera att Point to Point är valt under Enter Size, och att ”Include a cut line around my Quilt 

Block” är markerat.
11 Ställ in mått A till 200 mm.
12 Klicka på Next (nästa). Då visas sidan Load Embroidery (hämta broderi) i guiden. 

Applikationssömnaden Blanket Stitch Flower visas i Clipboard Block i dialogrutan.
13 Klicka på Paste (klistra in) . Applikationssömnaden Blanket Stitch Flower infogas i 

förhandsgranskningsrutan.
Använd Copy och Paste för att använda broderier som du har skapat själv eller laddat i PREMIER+™ 2 
Embroidery i Quilt Block Wizard.

De mått, antal stygn och trådfärg som används för broderiet visas under förhandsgranskningsrutan.
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14 Klicka på Next (nästa). Då öppnas sidan Adjust Embroidery. Broderiet placeras i mitten av 
quiltblockformen, utan marginal och med en blå fyllnadsyta runtomkring.

15 Klicka på Next (nästa). Sidan Select Fill Pattern öppnas.
Broderiet omges av en marginal utan stygn och standardfyllnaden, en marmoreringsfyllnad. Med 
knappen Options kan inställningarna för marmoreringsfyllnaden ändras.

16 Klicka på Echo . Fyllnaden runt broderiet ändras till ekofyllnad, vilket förstärker 
applikationsblomman.
De yttre linjerna i ekofyllnaden följer quiltblockets kontur, medan de inre linjerna följer broderiets kontur.

17 Klicka på Finish för att infoga det färdiga quiltblocket på arbetsytan.
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8Word Sculpt Wizard
Använd Word Sculpt Wizard  för att automatiskt 
skapa ett ordbroderi med valfri kontur, valfria ord och 
valfritt typsnitt.
Word Sculpt Wizard finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra.
Den förinställda storleken avgörs av bågen. De senast använda 
värdena behålls inom en och samma session. Information om 
den kontur, de ord och det typsnitt som använts sparas i 
inställningarna för broderiet.

Välja kontur
Gå till sidan Select Outline för att välja en form för motivet, 
ställa in storlek och vinkel samt välja en stygntyp för konturen och ändra inställningarna.

Välja ord

Välj bland över 300 former

Ställ in storleken på motivet

Ställ in motivets vinkel

Spegelvänd motivkonturen

Välj och justera stygntyp

Visa brodérinformation

Skriv in ord för broderiet

Använd varje ord bara en gång

Välj typsnitt för broderiet

Ställ in ordens placering

Använd endast stora bokstäver

Ställ in teckenstorlek och marginal
Använd flera olika typsnitt

Välj en färgpalett

Visa eller uppdatera 
förhandsvisningen
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Skapa en ordskulptur i form av en fisk
1 Klicka på Word Sculpt  under fliken Wizards. Sidan 

Select Outline (välj kontur) i Word Sculpt Wizard öppnas.
En stor brodérbåge passar bäst för ordskulpturer.

2 Klicka på nedåtpilen för att visa Shape-listan (form). 
Det finns över 200 former att välja bland.

3 Bläddra ner till kategorin Animals - Underwater i 
nedrullningslistan för Shape och välj formen Fish 3.
Storleken på motivet beror på vilken brodérbåge som är vald. 
Du behöver inte ändra inställningarna i Select Size för detta 
broderi.

4 Kontrollera att Angle (vinkel) är 0 och att Mirror 
(spegelvänd) är markerat.
Använd Angle och Mirror för att justera placeringen av 
konturen.

5 Kontrollera att Satin Line (satinlinje)  har valts som 
stygntyp.
Om du vill skapa en annorlunda effekt kan du välja Motif Line (motivlinje) , och därefter klicka på 
Options för att välja ett annat motiv och dess inställningar.

6 Klicka på Next (nästa). Då visas sidan Select Words (välj ord) i guiden. 
7 I textrutan Words skriver du in de ord eller fraser som du vill ha i broderiet, separera med ett 

kommatecken.
Alla ord används eventuellt inte. Använd ett ord två gånger om du vill att det ska förekomma flera gånger 
i broderiet.
Det kan vara enklare att skapa en lista i ett ordbehandlingsprogram och sedan klistra in den.
Du kan avmarkera Upper case only för att blanda stora och små bokstäver. Du kan också markera Use 
words once only om du inte vill att ett ord ska upprepas.

8 Ställ in marginalen på 1 mm för att placera orden nära varandra.
9 Minska typsnittsstorleken till 11 mm så att fler ord får plats i fiskkonturen.
10 Kontrollera att Random (slumpmässigt) fonts är markerat.

Om Random font är markerat används olika rekommenderade typsnitt för vald typsnittsstorlek. Till 
exempel kan både Antonia 10–20 mm och Arial 08–14 mm användas för typsnittsstorlek 11 mm.

11 Välj Blue i nedrullningslistan vid Color Theme. Olika nyanser av blå används för konturen och orden.
12 Kontrollera att Random är valt i Orientation.

Om du vill skapa en annan effekt kan du välja Horizontal, Vertical eller något av de andra alternativen.
13 Klicka på Refresh Preview för att använda de uppdaterade inställningarna.
14 Klicka på Refresh Preview igen. Ordens placering och antalet ord som används ändras.
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15 Ändra inställningarna och använd Refresh Preview tills du är nöjd med resultatet.

16 Klicka på Finish för att placera broderiet på arbetsytan. Spara  den här originalversionen om du vill.
Broderiet laddas som en grupp och varje ord är ett textblock med böjd linjetyp upptill och nedtill och dess 
begränsning är inställd på Free. Du kan forma varje block till i stort sett vilken form du vill.

17 Klicka på Restrict Groups  och därefter på det gula handtaget på ett av textblocken. Du kan se 
inställningarna för textblocket.

Mer information om hur du justerar textblock finns under ”Skapa text” i referensguiden eller hjälpen till 
PREMIER+™ 2 Embroidery.

18 Klicka och dra handtagen på blocket för att forma det som du vill.

Använd Previous Design  och Next Design  för att växla mellan broderierna i gruppen.
19 Ändra typsnitt i ett textblock genom att 

högerklicka på blocket och välja Properties i 
snabbmenyn.
Om du vill göra ett textblock större kan det 
vara snyggare med ett annat typsnitt. 
Kontrollera storleksintervallet innan du 
ändrar.

20 Lägg till ett ord i broderiet genom att 
kopiera  och sedan klistra in  ordet 
och flytta det till önskad position. 

21 Högerklicka på det nya ordet och ändra 
texten och typsnittet i dialogrutan Letter 
Properties (textegenskaper). Klicka på OK.

22 Klicka på trådfärg i Color Select på Design Panel och ställ in den så att den passar med temat. 
23 Forma det nya ordet till valfri form.
24 Lägg till ord till broderiet och forma dem som du vill. Spara  sedan det färdiga broderiet.



56          PREMIER+™ 2 Embroidery Extra   Project-in-the-Hoop Wizard 

9Project-in-the-Hoop Wizard
Använd Project-in-the-Hoop Wizard  för att skapa ett in-the-hoop-broderi med valfri 
projekttyp, stil och mått. Följ pdf-anvisningarna för att brodera ut projektet.
Project-in-the-Hoop Wizard finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Använda Project-in-the-Hoop Wizard
Välj en brodérkategori och -stil och ange måtten på projektet. Klicka på knappen View PDF 
Instructions för att visa och skriva ut en kopia av pdf:n med sömnadsanvisningar.

Klicka på OK för att välja projektet och läs därefter 
anvisningarna i pdf:n, titta på hur projektet skapas i Design 
Player  och gör därefter eventuella ändringar av broderiet i 
arbetsytan.
Ändra endast de dekorativa brodérsömmarna och inte de sömmar som 
bygger upp projektet. Behåll ordningen på projektdelarna.

Använd knapparna Previous Design  och Next Design  på fliken 
Home för att växla mellan projektdelarna.
Ändra färgen på grundsömmen, och dekorsömmen, så att 
den passar till tyget.
Spara  ditt projekt och sy det sedan i en lämplig båge enligt 
anvisningarna.

Välj en projektkategori

Förhandsgranska projekttypen

Välj en projektstil

Förhandsgranska projektmönstret

Ställ in måtten för ditt projekt

Klicka för att visa och skriva ut en pdf med sömnadsanvisningar
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10Family Tree Wizard
Använd Family Tree Wizard  för att skapa ett broderat släktträd för upp till tre 
generationer av förfäder och ättlingar.
Family Tree Wizard finns endast i PREMIER+™ 2 ULTRA.
Skriv in namnen på och 
relationen mellan 
familjemedlemmar. Välj 
textinställningar, ram och 
förbindelselinjer som ska 
användas i släktträdet.
Skicka trädet med valt 
tema för att redigera i 
PREMIER+™ 2 Family Tree. 
Det sparas också som en 
.ged-fil. Klicka på Save 
eller Save As på 
arbetsytan om du vill 
spara släktträdet som en grupperad .vp4-fil för senare användning.
Det senast skapade släktträdet sparas av guiden. Det öppnas nästa gång som guiden används.
För mer information om Family Tree Wizard, se referensguiden för PREMIER+™ 2 
Embroidery. För information om PREMIER+™ 2 Family Tree, se referensguiden för 
PREMIER+™ 2 Family Tree.

Family Tree Wizard
Klicka på Family Tree Wizard  under fliken Wizards för att skapa ett släktträd. Sidan 
Family i Family Tree Wizard öppnas.
Skriv in namnen på ättlingar eller förfäder för att skapa ett Descendants Chart (träd över 
ättlingar) eller ett Ancestors Chart (träd över förfäder) och välj hur namnen ska visas. Välj 
typsnitt, trådfärg, form och storlek. Omge namnen med en ram eller dekoration. Välj vilka 
förbindelselinjer som ska användas för att koppla samman partner i trädet.
Navigera mellan sidorna med Next  och Back  för att ändra inställningar. Klicka på 
Finish  när du är färdig. Klicka på Cancel  för att avsluta guiden utan att skapa ett 
släktträd.
Befintliga släktträd sparas i arbetsytan.

Kortkommandon

 Fliken Wizards:  
 Tangenter: Alt, W, F

Översikt
1 Klicka på Family Tree  under fliken Wizards för att starta Family Tree Wizard.
2 Välj om du vill skapa ett Descendants Chart  eller ett Ancestors Chart  på sidan Family.

I ett Descendants Chart visas vald persons partner, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. I följande exempel 
visas ett Descendants Chart.
I ett Ancestors Chart visas vald persons mor och far, mor- och farföräldrar samt deras föräldrar.
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3 Om du tidigare har skapat ett släktträd får du frågan om du vill ta bort de familjeuppgifter som du 
tidigare angivit. Klicka på Yes för att fortsätta. Dialogrutan First Individual öppnas.

Spara befintligt släktträd som en .ged-fil genom att klicka på Send to PREMIER+™ 2 Family Tree  på 
sidan Family.

4 Fyll i Given Name (förnamn) och Family Name (efternamn) på personen som trädet skapas för, samt 
om det är en man eller kvinna, i dialogrutan First Individual.

5 Klicka på Next för att lägga till fler personer i släktträdet.

Släktträdsbroderiet skapas utifrån uppgifterna.
6 Ange namn och kön på den första personens partner och barn, lägg till det äldsta barnet först.
7 Klicka på Next för att lägga till barnbarn (det äldsta barnets barn).

Klicka på Next igen för att lägga till barnbarn för övriga barn, och igen för att lägga till barnbarnsbarn för 
respektive barnbarn.

8 Klicka på Close när du har lagt till all information för släktträdet och visa trädet på sidan Family i 
guiden.

Använd knapparna First Individual , Children , Grandchildren  och Great-Grandchildren  för att 
ändra informationen om tillagda personer. Dialogrutan öppnas för det äldsta barnet. Klicka på Next för 
att visa syskon.

9 Använd Display Names As för att ställa in så att endast förnamn visas, alternativt för att även visa 
efternamn.

10 Klicka på Next  för att ändra texten som används i släktträdet.
11 Välj textstil för släktträdet på sidan Lettering. Välj typsnitt, storlek, färg, avstånd och stygntyp för 

namnen.

12 Klicka på Next  för att ändra ramarna som används i släktträdet.

Ange uppgifterna för den första 
personen i släktträdet.

Ange uppgifterna för den första 
personens barn.

Ange uppgifterna för den första 
personens barnbarn.

Välj ett typsnitt

Ställ in teckenstorlek och layout

Ställ in typ av förbindelselinje

Ställ in stygntyp Byt trådfärg

Ändra andra inställningar eller avsluta
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13 Välj om du vill använda ramar på sidan Frame och välj en ram, hörn, sidor eller en dekoration för varje 
person. Ändra färg- och stygninställningarna för ramen.

14 Klicka på Next  för att ändra förbindningslinjerna mellan partner i släktträdet.
15 Välj satinlinje eller rakstygnslinje som förbindningslinje på sidan Connectors, eller välj att inte ha 

några förbindningslinjer. 

16 Välj enkla eller dubbla förbindningslinjer för partner. Byt trådfärg på förbindningslinjerna.

17 Kontrollera ditt arbete genom att klicka på fliken Wizards eller med Next  och Back  för att visa 
sidorna Family Tree Wizard. Ändra inställningarna om du vill.

18 Klicka på Finish  för att placera släktträdet på arbetsytan som en grupperad .vp4-fil med fast text 
och fasta ramar.

PREMIER+™ 2 Family Tree
I PREMIER+™ 2 Family Tree-modulen kan du skapa en broderad släktträdsmall med 
PhotoStitch-broderier eller applikationsbilder av din släkt.

Placera en ram runt varje namn

Använd en ram, hörn eller sidor

Använd en dekoration Välj en ram
Välj placering för dekorationen

Ändra färg på tråden i ramen

Ändra utseendet på sömmen i ramen

Ändra andra inställningar eller avsluta

Ändra andra inställningar eller avslutaByt trådfärgVälj en linjetyp för förbindningslinjerna

Använd dubbelstygnslinjer för att indikera partnerskapÄndra inställningarna för förbindningslinjerna
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11Split Project Wizard
Med Split Project Wizard  kan du dela upp ett stort broderiprojekt i mindre delar innan 
du syr.
Split Project Wizard finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Använda Split Project Wizard
1 Klicka på Split Project  på 

fliken Wizards när du har ett 
stort projekt öppet. Sidan 
Split Embroidery (dela upp 
broderi) öppnas.

2 Klicka på Change Hoop för att 
välja önskad båge (här: 
240 x 150 mm - Universal 
Large Hoop 2).

3 Välj Hoop Group (båggrupp), 
Hoop Size (bågstorlek) och 
Orientation (riktning).
Om du vill minska antalet 
brodéromgångar när du syr ut 
broderiet ska du välja den 
största brodérbågen för din 
brodérmaskin.

4 I de flesta situationer är den ursprungliga inställningen för resterande alternativ på denna sida de 
bästa. Gör därför delningen först med dessa inställningar. Om viktiga ställen i broderiet delas kan du 
klicka på Back (föregående) och justera inställningarna.

5 Justera inställningarna på sidan Split Embroidery (dela broderi) och testa resultatet tills du är nöjd 
med delningslinjerna. Använd förhandsvisningen när du justerar bågen och överlappning.
Öka eller minska Overlap (överlappning) för att anpassa broderierna till brodérbågen.
Välj Running Stitch (rakstygn) och inte Trim (klipp) under Connection (förbindelselinje) om du behöver dela 
stora sömnadsytor.
Välj Corner (hörn) som placeringsstygn om enkelt broderade ytor ska delas och Baste (tråckla) om tätare 
broderade ytor ska delas. På vissa maskiner finns det särskilda placeringsfunktioner som gör att det inte 
behövs några placeringsstygn.

6 Klicka på Next (nästa). Då 
visas sidan Save Embroidery 
(spara broderi).

7 Använd knapparna View 
Previous  och Next  för 
att förhandsgranska 
delningen av broderiet. Gå 
tillbaka till sidan Split 
Embroidery om det behövs 
för att justera inställningarna.

8 Klicka på Export All Sections  
när du vill spara alla delar i det 
delade broderiet. Bläddra till 
mappen My Designs och ge 
projektet ett namn. De olika 
delarna numreras 
automatiskt.

9 Klicka på Next (nästa). Sidan Print Options (utskriftsalternativ) visas.
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10 Skriv ut en skiss och 
arbetsblad för ditt projekt:
• Overview (översikt) skriver ut 
en skiss över de olika delarna, 
med namn för alla delar.
• Complete 2D Template 
(2D-mall i fullständig storlek) 
skriver ut de olika delarna 
med en kontur runt varje del 
som visar hur delarna ska 
sättas ihop.
• Worksheets (arbetsblad) 
skriver ut ett arbetsblad för 
varje del. Arbetsbladet anger 
mönstrets mått, totala 
stygnantal, en fullständig lista 
av de trådar som används och 
antalet stygn för varje tråd.
Overview och Complete 2D Template kan endast skrivas ut från Split Project Wizard.

11 Klicka på Finish (slutför) för att avsluta guiden. 

Delat broderi

Sidan Split Embroidery visas när Split Project Wizard öppnas. På sidan Split Embroidery 
anger du önskad bågstorlek, delningsmetod, överlappning mellan bågar, typ av 
placeringsstygn, kompensationsnivå och anslutningstyp för ditt projekt.
Experimentera med alternativen för broderidelning för att hitta den bästa delningen.
För inställning av delningslinjer med maximal kontroll rekommenderas PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Välj en båge

Ställ in överlappning 

Hur broderade ytor delas upp
Ange typ av placeringsstygn 

Minska dragningar i tyget 

Transportmetod mellan 
(endast rak delningslinje)

broderade områden

mellan delar
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Spara broderi

På sidan Save Embroidery kan du förhandsgranska delarna och exportera uppdelade 
broderidelar automatiskt. 
När du sparar ett delat broderi anger du ett namn som används för samtliga delar. Delarna 
kännetecknas av ett tvåsiffrigt suffix som automatiskt läggs till i filnamnet. Den första 
bågen uppe till vänster får suffixet 01, nästa båge får suffixet 02, som i Three Flowers 
Exported_01 och Three Flowers Exported_02 och så vidare. Numren används endast för 
att särskilja de olika delarna. Du kan sy upp dem i vilken ordning du önskar.

Utskriftsalternativ

Använd sidan Print Options för att skriva ut information om hur projektet sys upp och 
placeras.

Information om den 

Zooma in eller ut

Bläddra bland broderidelarna

Exportera broderidelarna 

här broderidelen

Skriv ut en skiss över delarna

Skriv ut ett arbetsblad 

Information som används 

Mall i full storlek för varje del 

för varje del

på arbetsbladet
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Sy broderi och placering av broderidelar
Bestämma syordning
I allmänhet bör de olika delarna av ett broderi sys upp med utgångspunkt från mitten. 
Men om broderiet endast använder ett fåtal bågar bör du sy upp den del som har flest 
stygn först, eftersom det är den delen som drar mest i tyget.
Precis som med andra projekt är det bäst att provsy på några tygprover innan du syr den 
slutliga versionen. Det är särskilt viktigt att sy tester av närliggande delar om du tror att 
det kan bli svårt att placera dem mot varandra. Det kan till exempel vara om 
delningslinjen som går över ett område med många stygn är väldigt ojämn, eller om 
någon av delarna innehåller många stygn.

Allmän information om placering av mönster
Vissa mönster kräver mindre noggrann utplacering än andra. Om du har delat upp ett 
broderi så att delningslinjerna går mellan alla broderade områden (om t.ex. inga 
förbindningslinjer används) behöver de olika delarna troligen inte vara perfekt 
utplacerade. Det viktigaste är att tyget är slätt varje gång det placeras i en båge.
Om det däremot finns uppdelade broderade områden är placeringen nödvändig för att 
motivet ska sys upp rätt. Använd placeringsstygn och välj Low eller High som 
kompensering för att placera ut delarna och eliminera mellanrum mellan dem.
Placeringsstygnen sys i en färg som matchar den bakgrundsfärg som har valts i PREMIER+™ 2 Configure.
Det finns också ett flertal placeringshjälpmedel, till exempel:

 Den utskrivna 2D-mallen i fullständig storlek
 Arbetsblad för de olika avsnitten, eventuellt utskrivna på genomskinligt papper
 Mallen som finns till utvalda bågar.
 Ljuskänsliga pennor som kan användas på tyg, eller andra tillfälliga tygmarkeringar
 Hjälpmedel för att stärka tyg och stabiliserare som minimerar att tyget drar sig och 

underlättar placeringen
 Brodérmaskinens positionskontroller för nålen och broderiet

Använda 2D-mallen
Det här är det mest användbara placeringshjälpmedlet. 2D-mallen visar hela broderiet i 
den skala som det ska sys upp. Varje båge markeras med hörn och ett stort plustecken (+) 
i mitten.
Bågens hörn markerar de yttersta punkterna för det broderbara området i bågen. Om du 
har en bågmall till din brodérbåge motsvarar den det broderbara området i bågmallen, 
som vanligtvis är markerad som ett rutnät.
Mallen börjar i det övre vänstra hörnet och fortsätter tvärs över och nedåt till det nedre 
högra hörnet. När du klipper ut och sätter ihop sidorna kanske det är lättare att inte klippa 
ut den första sidan och därefter klippa ut den streckade linjen på nästa sida innan du 
placerar den intill den första sidan och tejpar ihop sidorna. Fortsätt så tills alla sidor sitter 
ihop.
Du kan även använda mallen som en vägledning för hur mycket tyg du behöver. Mallen visar det totala 
broderbara området som kommer att placeras i bågarna, men du måste ha mer tyg runt kanterna för att 
kunna placera tyget där och hålla det på plats.
Använd mallen för att markera bågarnas mittpunkter på tyget. Använd en nål för att sticka 
hål genom mallen i varje båges mittpunkt. Nåla fast mallen i tyget och markera tyget 
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genom hålen. Om den markerade punkten kommer att sys över så att den inte syns kan du 
använda en penna för att markera mittpunkten. Om punkten kommer att ligga på en 
öppen del av tyget bör du använda en ljuskänslig penna vars färg bleknar och försvinner.

Använda andra placeringshjälpmedel

Val av tyg, inlägg och mellanlägg
Stelare tyger står i allmänhet bättre mot dragning och skevhet.
Hjälpmedel som inlägg och mellanlägg minimerar att tyget drar sig och underlättar 
placeringen av motivet. Foder som stryks på är en mycket stor hjälp mot att tyget blir 
skevt. Det kan vara en bra idé att använda det på tyget innan du markerar bågarnas 
mittpunkter eller gör andra placeringsmarkeringar.

Bågmallar och utskrivna arbetsblad
När du placerar de olika delarna i bågar justerar du mittpunkten som är markerad på 
tygen mot bågmallen för att justera tygets position i bågen. Om du inte har en bågmall 
använder du det utskrivna arbetsbladet i 100 % skala för det aktuella mönsteravsnittet. Du 
kan även skriva ut arbetsbladet på genomskinligt papper.

Mittlinjer
Det kan vara en bra idé att markera linjer mellan bågarnas mittpunkter så att du kan 
placera tyget gentemot mittpunkterna efter bågens ramar. Det är framför allt en hjälp om 
du inte har någon bågmall. Använd en ljuskänslig penna som bleknar och rita tillfälliga 
linjer innan du sätter tyget i bågen. Ett alternativ är att stryka veck i tyget som utgör linjer 
mellan mittpunkterna.

Sy ut den första delen
Kontrollera först att tyget sitter rakt i bågen, i enlighet med de markerade positionerna för 
bågarnas mittpunkter. När du har valt broderiet på maskinen använder du maskinens 
kontroller för att placera nålen ovanför mittpunkten som är markerad på tyget.
Om du inte kan göra det på maskinen innebär det att du inte har placerat tyget tillräckligt noggrant i 
bågen. Då måste du flytta tyget i bågen och göra ett nytt försök.
Om du inte har skapat några placeringsstygn kan du börja sy.
Om det finns placeringsstygn i dina uppdelade broderiavsnitt börjar varje avsnitt med ett 
antal hoppstygn. Hoppstygnen går till hörnet av en rektangel i det broderbara området i 
bågen, det vill säga halvvägs mellan överlappningen mellan bågarna. Hoppa över 
hoppstygnen för den första delen och börja sy.

Placera en del mot tidigare delar
Kontrollera först att tyget sitter rakt i bågen, i enlighet med de markerade positionerna för 
bågarnas mittpunkter. När du har valt broderiet på maskinen använder du maskinens 
kontroller för att placera nålen ovanför mittpunkten som är markerad på tyget.

Utplacering utan placeringsstygn
Använd 2D-mallen eller arbetsbladet i full storlek för att bekräfta att broderiet kommer att 
ansluta korrekt till tidigare avsnitt. Det är lättare om du har skrivit ut mallen eller 
arbetsbladet på genomskinligt papper. Om du har testsytt innan hjälper det dig att 
bedöma placeringen utifrån tygets egenskaper.
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Placering med hörnplaceringsstygn eller tråcklade placeringsstygn
De tidigare avsnitten har placeringsstygn som markerar hörnpositionerna, antingen som 
en liten grupp med hörnstygn eller som rader med tråckelstygn som möts i hörnet. 
Använd maskinens kontroller för att stegvis gå igenom raden med hoppstygn som ska 
matcha vid hörnen.
Justera maskinen så att nålen är placerad över ett lämpligt hörn för varje 
hoppstygnsposition. Om det inte finns några uppdelade områden med stygn runt 
kanterna på ett avsnitt som behöver anslutas till andra avsnitt bör placeringen av 
broderiets delar nu vara så korrekt att du kan börja sy.
I takt med att antalet avsnitt som måste sys ökar, blir valet av tygtyp och broderi allt viktigare för att 
motivet ska sys upp på ett snyggt sätt. En korrekt placering av tyget i bågarna och placeringshjälpmedlen 
hjälper till, men det är också viktigt att sy testbitar.
Om ett avsnitt måste anslutas till broderade områden i tidigare avsnitt bör du använda 
2D-mallen eller ett arbetsblad i fullständig storlek för att kontrollera att broderiets delar 
sätts ihop på rätt sätt. Det är lättare om du har skrivit ut mallen eller arbetsbladet på 
genomskinligt papper. Om justeringen ligger för långt ut kan du behöva ändra 
placeringen av tyget i bågen.
Innan du börjar sy kontrollerar du placeringsstygnen för de tidigare avsnitten och tar bort 
de stygn som kan överlappas av avsnittet som du ska sy upp. Nya placeringsstygn, som 
ersätter de som du tar bort, kommer att läggas till i slutet av avsnittet.

PREMIER+™ 2 Design Aligner
I PREMIER+™ 2 Design Aligner-modulen kan du dela upp stora broderier automatiskt så att 
de kan användas med valfri båge. Välj en standardbåge för att dela upp mönster av alla 
storlekar och automatiskt beräkna hur många bågar som behövs, Justera sedan 
delningslinjerna precis som du vill ha dem eller dela upp ett mönster för en särskild 
flerdelad båge. Den intelligenta uppdelningsrutinen minimerar antalet hoppstygn och 
färgbyten i de uppdelade broderidelarna.
Mer information finns i referensguiden och hjälpen till PREMIER+™ 2 Design Aligner.
PREMIER+™ 2 Design Aligner är endast tillgängligt om du har PREMIER+™ 2 ULTRA.
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12Ändra broderier
Använd fliken Modify för att redigera och infoga stygn, eller välja ett helt stygnblock för 
redigering. Dölj stygn utifrån färg eller genom att använda ett ritintervall. Klipp ut och 
kopiera stygnblock eller hela broderier och klistra in dem. Infoga nya färgbyten, ändra 
färgordningen och slå samman färgblock. Justera ett stygnblock exakt genom att ändra 
dess vinkel och storlek.
Fliken Modify finns endast i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. På fliken Modify är endast funktionerna 
Change Hoop, Undo och Redo i verktygsfältet för snabbåtkomst tillgängliga.
Om fler än ett broderi eller en grupp är markerade när du klickar på fliken Modify visas ett 
varningsmeddelande. Redigera ett enstaka broderi i ett urval genom att klicka på 
arbetsytan för att avmarkera den och sedan välja önskat broderi. Använd Restrict Groups 
under fliken Home eller i snabbmenyn för att redigera önskat broderi om en grupp har 
valts. Om en text, SuperDesign eller en ram är vald visas ett varningsmeddelande om att 
den kommer omvandlas till ett broderi. Använd endast fliken Modify i detta fall om du inte 
behöver justera inställningarna, som typsnitt och stygntyp, ytterligare. Dekorationer kan 
inte ändras på fliken Modify.

Visa broderier på fliken Modify
Broderier visas på fliken Modify i 2D som enstaka stygn utan 
skuggeffekt. Valt broderi visas i färg. Övriga broderier har 
ljusa spökstygn.

Automatiska spökstygn
När fliken Modify används för att redigera ett broderi visas 
endast det broderi som ska redigeras i färg. Övriga 
broderier visas automatiskt med ljusa spökstygn. På så sätt 
kan du se hur övriga broderier är placerade i förhållande till 
broderiet som du redigerar.

Välj ett stygnblock

Växla mellan storleks- och skaländring

Visa markerade stygn

Mät ett avstånd

Infoga färgbyten, stoppmarkeringar och stygnKlipp ut, kopiera eller klistra in ett block

Ändra storlek på  
eller rotera ett block
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Get Length
Använd Get Length (se längd)  under fliken View (och under fliken 
Modify om du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra) för att mäta 
avståndet mellan två valfria punkter i ett broderi. Klicka på ikonen 
Get Length . Muspekaren ändras till en mätpekare . Klicka och 
dra en linje över broderiet. Linjens längd visas.
Du kan till exempel använda den här funktionen för att få bredden på 
en stygnstolpe eller avståndet mellan stygnlinjer.
Längden visas i millimeter eller tum enligt inställningen Show Measurements i 
PREMIER+™ 2 Configure. Den alternativa enheten visas inom parentes.

Mät en del av ett broderi
1 Klicka på ikonen Get Length . Pekaren ändras till mätpekaren .
2 Klicka och dra pekaren över den del av broderiet som du vill mäta.
3 Läs av och anteckna eventuellt siffran.
4 Upprepa processen om du vill mäta fler avstånd.
5 Högerklicka för att avmarkera funktionen.

Klippa ut, kopiera, klistra in och dubblera
Funktionerna klippa ut, kopiera, klistra in och dubblera kan användas för hela broderier och grupper 
under fliken Home på PREMIER+™ 2 Embroidery.
Fliken Modify kan endast används för att redigera stygnblock i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Urklipp
I Clipboard Block (urklipp) visas det aktuella block som kan klistras 
in i dina broderier. Den innehåller det senaste stygnblocket, 
broderiet eller gruppen som har klippts ut eller kopierats från 
PREMIER+™ 2 Embroidery eller någon annan modul i PREMIER+™ 2 
Embroidery System. Det kan användas hur många gånger som helst 
tills ett nytt block klipps ut eller kopieras.
Klicka i urklippsfönstret om du vill ta bort det aktuella urklippet.

Klippa ut
Använd funktionen Cut  för att ta bort ett helt broderi eller det markerade stygnblocket 
från broderiet och lägga det i Urklipp.

Kopiera
Använd funktionen Copy  för att kopiera ett helt broderi eller det markerade 
stygnblocket. Kopian läggs i Urklipp och kan klistras in därifrån hur många gånger som 
helst, eller klistras in i en annan modul i PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Klistra in
Använd funktionen Paste  för att klistra in innehållet i Urklipp som ett separat broderi 
eller, om du står på fliken Modify, fästa det vid det sista synliga stygnet i ett broderi. I urklipp 
visas de aktuella stygnen som kommer att klistras in. Om en grupp, text, SuperDesign eller 
ram har kopierats visas ett varningsmeddelande om att den kommer att omvandlas till stygn 
om du klistrar in den på fliken Modify. Använd endast fliken Modify i detta fall om du inte 
behöver justera inställningarna, som typsnitt och stygntyp, ytterligare. 
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Om du klistrar in ett broderi med dekorationer på fliken Modify syns inte dekorationerna. De visas som 
separata delbroderier när du växlar till någon av de andra flikarna.

Klistra in i mitten
Med Paste into Center kan du klistra in urklippet i mitten av bågen. I urklipp visas de 
aktuella stygnen som kommer att klistras in.

Dubblera
Med Duplicate  kan du skapa en kopia av det markerade broderiet eller stygnblocket 
som sedan automatiskt klistras in på arbetsytan nedanför eller till höger om originalet.
De kopierade stygnen visas i Urklipp på kontrollpanelen.

Ta bort
Med Delete  kan du radera ett eller flera broderier, grupper eller stygnblock som markerats 
med någon av metoderna för blockmarkering (Box Select , Freehand Select , Freehand 
Point Select  eller Select All Visible ) på fliken Modify.
Om alla synliga stygn raderas eftersom inget block är markerat, visas alla återstående 
stygn.

Ta bort enstaka stygn
Om du markerar ett enstaka stygn kan du ta bort det med Delete .

Markera och redigera enstaka stygn
Markera stygn
Använd Select Stitches  för att 
markera och redigera enstaka stygn. 
Klicka bara på ett stygn så visas en ruta 
runt det som anger att det är markerat.
Det kan vara till hjälp att zooma in så pass 
nära att du kan se de individuella stygnen.
Klicka på och dra rutan för att flytta 
stygnet. Om du vill kan du ta bort 
stygnpunkten med Delete (ta bort) .

Markera en stygnserie
Klicka på den första önskade 
stygnpunkten, håll Shift-tangenten 
nedtryckt och klicka därefter på den sista önskade stygnpunkten. De två stygn du klickar 
på och alla stygn mellan dem markeras. Klicka utanför blocket om du vill göra en ny 
markering på samma sätt.
Om du vill markera flera enskilda stygn håller du ner Ctrl och klickar på önskade stygn.
Du kan också hålla Shift-tangenten nedtryckt och använda höger eller vänster piltangent för att markera 
en stygnserie.

Infoga stygn
Använd Insert Stitches  för att lägga till nya stygn i ett broderi. När du klickar på Insert 
Stitches ändras pekaren till pekaren för att infoga stygn . Klicka sedan där du vill lägga 
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till stygn. De nya stygnen får den trådfärg som används där stygnen infogas. Om du vill ta 
bort den senast utplacerade punkten trycker du på Delete (ta bort). Avmarkera genom att 
högerklicka två gånger. Om du vill att de nya stygnen ska ha en annan färg, måste du 
infoga färgbyten före och efter de nya stygnen.
Funktionen Insert Stitches (infoga stygn) är praktisk av många anledningar. Du kan till 
exempel lägga till fler underliggande stygn i ett broderi eller skapa ett nytt avsnitt i ett 
broderi. Du kan till och med ändra ett broderi till ett applikationsbroderi genom att lägga 
till placeringsstygn och stopp för att fästa ett applicerat tyg.

Markera ett stygnblock
Med hjälp av funktionerna för markering av stygnblock på fliken Modify kan du markera 
en del av ett broderi. En markerad del av ett broderi kallas ett block. Du kan ändra storlek 
på ett block eller rotera, spegelvända, flytta, finjustera, dubblera, kopiera, klippa ut och ta 
bort det. Det kan vara enklare att markera ett block när du har valt vilka färger som ska 
visas och/eller ändrat inställning för vilka stygn som ska vara synliga.
När ett block har markerats visas det med en omgivande markeringsruta på arbetsytan. 
Markeringsrutan har handtag som används för att ändra storlek, rotera och vända blocket. 
Dessutom visas blockets konturer i markeringsrutan för att det ska vara lättare att placera 
det när det flyttas eller roteras.

Klicka och dra i blocket för att flytta det. Använd piltangenterna på tangentbordet för att 
finjustera blockets placering. Klicka och dra de fyrkantiga hörnhandtagen för att ändra 
skala på blocket med bibehållet stygnantal (vita handtag) eller ändra storleken med 
bibehållen stygntäthet (blå handtag) beroende på vilket läge för Resize (ändra storlek)  
du har valt. Klicka på och dra i det runda rotationshandtaget för att rotera blocket fritt. 
Klicka på och dra i rotationscentrum  om du vill rotera runt en annan punkt. Klicka på 
de trekantiga handtagen för att spegelvända blocket vågrätt eller lodrätt.
Du kan även ändra storlek/skala på och rotera ett block exakt med funktionerna under Modify Block på 
fliken Modify.

Klistra in ett block
När du klistrar in ett block i ett broderi väljs det automatiskt som det aktuella blocket och 
funktionen Box Select  aktiveras. Blocket fästs i det sista synliga stygnet.
Se ”Klistra in” på sidan 67 och ”Klistra in i mitten” på sidan 68.

Blå handtag för storleksändring Vita handtag för skaländring
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Avmarkera ett block
Klicka på arbetsytan utanför blocket för att avmarkera det. Markeringsrutan runt blocket 
försvinner. Högerklicka för att stänga av den aktiva markeringsfunktionen utan att 
avmarkera blocket.

Markera ett broderi som ska redigeras
Om fler än ett broderi är markerat, vilket gör att du inte kan öppna fliken Modify, trycker 
du på tabbtangenten för att markera det broderi du vill redigera.

Rutmarkering
Använd Box Select (rutmarkering)  för att 
markera stygn i ett rektangulärt område. När du 
klickar på ikonen ändras pekaren till 
rutmarkeringspekaren . Klicka och dra runt ytan 
du vill markera. När du släpper musknappen visar 
blocket hur stor del du har markerat. Avmarkera 
genom att högerklicka.
Använd Box Select (markera ruta) när du vill göra en snabb 
markering av ett område. När du tar bort en markering kan 
du använda Freehand Select eller Freehand Point Select för 
att ta bort eventuella extrastygn.
Med alla markeringsfunktioner kan du använda Add to 
selection  när du vill utöka ytan med markerade stygn eller 

Remove From Selection  när du vill minska markeringen.

Frihandsmarkera
Använd Freehand Select (frihandsmarkering)  för att 
markera ett stygnblock inom valfritt område. När du 
klickar på Freehand Select ändras pekaren till pekaren för 
frihandsmarkering med punkter . Klicka och dra en 
oregelbunden linje runt önskad yta. När du släpper musen 
stängs ytan automatiskt med en rak linje mellan det 
senaste musläget och startläget. Blocket visar 
markeringens position. Avmarkera genom att högerklicka.

Med alla markeringsfunktioner kan du använda Add to selection  
när du vill utöka ytan med markerade stygn eller Remove From 
Selection  när du vill minska markeringen.
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Frihandsmarkera med punkter
Med Freehand Point Select (frihandsmarkera med 
punkter)  kan du markera ett stygnblock inom ett 
område med valfri form som består av raka och böjda 
linjer. När du klickar på ikonen för frihandsmarkering med 
punkter ändras pekaren till pekaren för frihandsmarkering 
med punkter . Klicka ut en serie punkter så att en 
oregelbunden kontur av raka och böjda linjer skapas runt 
önskad yta. Om du vill placera ut en rutpunkt (rak linje) 
trycker du på Ctrl samtidigt som du klickar. 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. Blocket visar 
markeringens position. För exakta markeringar kan 
funktionen Freehand Point Select (frihandsmarkera med 
punkter) vara lättare att använda än Freehand Select (frihandsmarkering). Avmarkera 
genom att högerklicka.

Med alla markeringsfunktioner kan du använda Add to selection  när du vill utöka ytan med 

markerade stygn eller Remove From Selection  när du vill minska markeringen.

Markera alla synliga
Med funktionen Select All Visible (markera alla synliga)  kan du med ett enda klick 
markera alla synliga stygn i det aktuella broderiet. Klicka utanför blocket för att avmarkera.

Avmarkera alla
Om du vill avmarkera samtliga broderier och block på arbetsytan, även de utanför bågen, 
använder du Select None .

Ersätta markerade objekt
Om du vill ersätta den aktuella markeringen med en ny använder du Replace Selection 
(ersätt markering) .

Lägga till markerade objekt
Om du vill lägga till den nya markeringen till de redan markerade stygnen använder du 
funktionen Add to Selection .

Ta bort från markerade objekt
Om du vill ta bort den nya markeringen från de redan markerade stygnen använder du 
funktionen Remove from Selection .

Ändra block
Rotera eller ändra storlek på markerat broderi eller stygnblock till en exakt siffra under 
Modify Block på fliken Modify. 
Rotera blocket eller broderiet genom att ställa in vinkeln till mellan 
0 och 359 grader i rutan Angle . Klicka sedan på Apply . Om 
du vill kan du flytta rotationscentrum  innan du roterar objektet.
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Ändra storlek på blocket eller broderiet genom att ändra procentvärdet för höjd  och 
bredd  för valt block. Höjden och bredden ändras i skala och storlek enligt 
storleksändringsläget.
Storleksändringen för broderiet visas i millimeter till höger.

Visa valda färger
Du kan dölja stygnblock efter färg på fliken Modify. Att sortera stygnen efter färg är en 
enkel metod för att visa delar av ett broderi. Funktionerna för att visa stygn efter färg finns 
på Design Panel när fliken Modify är öppen.
Dölj stygn efter färg, så att de synliga stygnen kan användas i andra funktioner utan att de 
dolda stygnen påverkas. Val av färger som ska visas kan kombineras med Draw Range för 
att visa en särskild stygnuppsättning som är svår att isolera med hjälp av andra funktioner.
Om du har ställt in ett ritintervall är det bara stygnen i de färgblock som är synliga inom intervallet som 
visas. Dolda färger framhävs inte heller när muspekaren placeras över dem i färgarbetsbladet.

Färgarbetsblad
Färgarbetsbladet på Design Panel visar i vilken ordning 
trådfärgerna används. En grupp stygn med en särskild trådfärg 
kallas ett färgblock. Färgarbetsbladet kan användas för att ändra 
trådfärger och lägga till trådeffekter. När fliken Modify är öppen 
kan det användas för att dölja och visa stygnen i ett specifikt 
färgblock.
När muspekaren hålls stilla över en trådfärg i arbetsbladet markeras 
motsvarande trådar i broderiet. Dessutom visas ett pop-up-fönster med en 
beskrivning av trådfärgen.
Färgarbetsbladet kan även användas till att ändra ordningen på 
färgblocken och till att slå ihop block.
Den första färgen i broderiet ligger längst upp i listan. Därefter kommer alla 
trådfärgsblocken. Kryssrutorna visar vilka färgblock som är dolda. Siffrorna visar i vilken 
ordning färgerna används och i exempelrutorna visas fyllda block med varje trådfärg i 3D.
Dubbelklicka på ett trådprov, eller markera tråden och klicka på ikonen Change Color  
för att komma till dialogrutan Color Selection om du vill välja en annan trådfärg eller lägga 
till trådeffekter. Markera en kryssruta under fliken Modify för att dölja eller visa ett 
färgblock. När en färg är dold är färgens kryssruta i färgarbetsbladet inte markerad, så som 
visas här:

Flytta och slå ihop färgblock
Använd pilarna under färgarbetsbladet, eller den snabbmeny som visas om du 
högerklickar, för att ändra ordningen på färgblocken eller välja färgblock som ska slås 
samman. 
Du kan exempelvis behålla två intilliggande identiska färgblock ifall du vill ändra dem senare. Om du 
använder ColorSort (sortera färger) kommer alla identiska färger att slås ihop såvida det inte finns några 
överlappande stygn.
Dina ändringar börjar gälla direkt.

Dolt Synligt
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Detta kan vara mycket användbart om du vill slå ihop två block med identisk trådfärg utan att 
färgordningen i resten av broderiet påverkas. Använd till exempel funktionen att flytta och slå ihop 
färgblock för att skapa text med annan färg för vissa tecken. Som alternativ kan funktionerna för att flytta 
och slå ihop färgblock vara användbara om ColorSort (sortera färger) inte kan slå ihop färger på grund av 
några överlappande stygn som inte påverkar hur broderiet sys.
Du kan även använda Merge (slå ihop) när du optimerar broderier med flera cutwork-områden och 
stödlinjer. Om du använder funktionen ColorSort (sortera färger) kan stödlinjer ibland sammanfogas.

Flytta färger
Med knapparna Move Up  och Move Down  kan ett markerat färgblock flyttas så att 
färgerna sys i en annan ordning. Klicka på önskad färg i listan så markeras den. Klicka 
sedan på uppåt- eller nedåtpilen för att flytta färgen till önskad placering.
Du kan även högerklicka på blocket och välja Move Up eller Move Down i snabbmenyn.

Slå ihop färger
Om du klickar på knappen Merge Colors  slås det markerade färgblocket ihop med 
färgblocket ovanför och kommandot för färgbyte försvinner.

Du kan även högerklicka på blocket och välja Merge into Previous Color  eller Merge into Next Color i 
snabbmenyn.
Använd Merge Colors (slå ihop färger) för att ta bort färgbyten. Funktionen kan även 
användas för att slå ihop färgblock med samma trådfärg, efter att du först har flyttat ett av 
färgblocken så att de ligger intill varandra.

Infoga färgkommando
Använd Insert Color Command (infoga färgkommando)  när du vill infoga ett nytt 
färgbyte på den plats där du klickar.
Klicka på ikonen. Pekaren ändras till pekaren för att infoga färg . Klicka därefter på det 
stygn där du vill placera färgbytet. Dialogrutan Color Selection (färgval) öppnas så att du 
kan välja den nya trådfärgen.

Infoga stoppkommando
Med Insert Stop Command (infoga stoppkommando)  kan du lägga till ett kommando 
som instruerar brodérmaskinen att stanna vid den punkt du klickar på och visa ett 
meddelande.

Infoga stoppkommando
1 Öppna ett broderi och klicka på fliken Modify (ändra).
2 Klicka på Insert Stop Command. Pekaren ändras till pekaren för att infoga stoppkommando . 
3 Klicka på ett stygn. Dialogrutan Stop (stopp) öppnas.
4 Använd rullistan Quick Text (snabbtext) för att skriva ett broderingstips eller meddelande.
5 Klicka på OK för att infoga stoppkommandot.
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Stoppegenskaper
Lägg till ett broderingstips till ett stoppkommando i 
dialogrutan Stop.
Välj en Quick Text-kommentar i rullistan eller skriv in en text 
i textfältet Comment (kommentar). Spara texten genom att 
klicka på OK. Du kan skriva max 200 tecken.

Ritintervall
Skjutreglagen för start och slut på fliken Modify ger en 
tydlig visning av broderiet och en exakt förståelse för hur det är uppbyggt. Med dem kan 
du stygn för stygn stega framåt och/eller bakåt genom ett broderi och isolera en specifik 
stygnsekvens. Markera stygnen som visas som ett block med hjälp av Select All Visible. 
Blocket kan du sedan redigera utan att dolda stygn ändras. Ändringar av stygnintervallet 
kan kombineras med färgval för att visa en speciell stygnuppsättning som är svår att 
isolera med andra funktioner.

Ritintervall (skjutreglage)
Det övre skjutreglaget ställer in startstygnet, Draw From Start. Det nedre skjutreglaget 
ställer in slutstygnet, Draw To End.
Använd Draw Range för att ställa in start- eller slutstygn på något av följande sätt:

• Klicka på och dra skjutreglaget.
• Klicka på pilarna i vardera änden av skjutreglaget för att ändra stygnnumret i steg om 

ett. Klicka på en pil och håll musknappen nedtryckt om du vill stega snabbare.
• Klicka på skjutreglagelisten på endera sidan av reglaget för att flytta det åt detta håll 

och snabbt växla mellan stygnen. Du kan även klicka och hålla musknappen nedtryckt, 
men reglaget stannar när det når muspekaren.

I samtliga fall visas stygnintervallet på arbetsytan allteftersom start- och slutstygnen 
ändras.
När du har ställt in ett ritintervall är det bara stygnen i de färgblock som är synliga inom intervallet 
som visas.

Rita alla stygn
Använd Draw All Stitches  på fliken Modify för att visa alla stygn i broderiet som 
markerats för redigering. När du har dolt stygn genom att ändra färgvalet eller 
ritintervallet, klickar du på ikonen för att se alla stygnen igen. Alla färgblock blir synliga 
och ritintervallet återställs så att alla stygn visas.

Dra reglaget Klicka på + eller - Klicka på skjutreglagelisten



PREMIER+™ 2 Card Shop   Komma i gång med PREMIER+™ 2 Card Shop               75

13Komma i gång med 
PREMIER+™ 2 Card Shop
Välkommen till PREMIER+™ 2 Card Shop. Med PREMIER+™ 2 Card Shop kan du skapa 
personliga brodérkort automatiskt med temamallar för speciella tillfällen. När du har 
skapat ett kort sparas det som en grupp så att du enkelt kan ändra texten eller byta motiv 
i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Välj bland hundratals mallar och skapa unika gratulationskort, inbjudningskort, vykort och 
diplom med mottagarens namn vackert broderat som en del av sömnadsprojektet. 
Vykortsmallarna har plats för en stämpel (frimärke), adress och ett meddelande.

PhotoStitch Wizard
I PREMIER+™ 2 Card Shop ingår PhotoStitch Wizard. Använd PhotoStitch Wizard för att 
automatiskt skapa broderier från ett foto. Välj mellan: PhotoStitch-broderi i färg, 
sepiafärgat PhotoStitch-broderi, enfärgat PhotoStitch-broderi, mosaikbroderi, linjärt 
PhotoStitch-broderi och utskriven applikation.
Alternativen Color PhotoStitch, Sepia PhotoStitch, Monochrome PhotoStitch och Color Tile PhotoStitch är 
endast tillgängliga om du har PREMIER+™ 2 ULTRA.

Programfönstrets delar

Menyrad
Det finns fem menyer: File (arkiv), Edit (redigera), View (visa), QuickLink (snabblänkar) och 
Help (hjälp).
Menyalternativen når du genom att dra ner dem från menyraden med musen.

Menyrad Verktygsfält Namnlist

StatusfältFlikar Mönsteryta

Textområde

Arbetsyta
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Ett annat sätt att nå menyalternativen är att trycka på Alt och sedan på den understrukna 
bokstaven i menyns namn, följt av den understrukna bokstaven i menyalternativet, t.ex. 
Alt, F, N för att skapa ett nytt projekt.

Arbetsyta
Arbetsytan är det område där kortet skapas. Stygn ritas i rätt färg och broderierna visas i 3D. 
På flikarna längst upp i arbetsytan visas de olika sidorna i kortet. 
Tryck på Tabb-tangenten för att markera områdena på en sida i tur och ordning.
Antalet flikar beror på om Folding Card (vikbart), Double-Sided Card (dubbelsidigt) eller Single-Sided Card 
(enkelsidigt) har valts på sidan Select Theme and Layout i Projektguiden.
Du kan växla mellan sidorna genom att klicka på flikarna högst upp i fönstret eller använda 
snabbkommandot Ctrl + Tab eller tangenterna PgUp och PgDown.
Arbetsytan kan innehålla ett eller flera text-, motiv- eller bildområden. Högerklicka på 
markeringsrutan runt ett område om du vill redigera det. 
Standardbakgrundens färg kan ändras med hjälp av funktionen Card Color . Ett 
bakgrundstyg kan visas med hjälp av funktionen Background .

Termer och regler för PREMIER+™ 2 Card Shop
Brodérfilformat
Broderier kan bara sparas i .vp4-format eftersom detta format behåller de separata 
delarna i flerdelade brodérmotiv. Det behåller även information om trådfärg och 
anteckningar.
Spara eller kopiera projektet och använd PREMIER+™ 2 Embroidery för att exportera och sy broderier som 
skapats i PREMIER+™ 2 Card Shop.

Bildfiler
PREMIER+™ 2 Card Shop kan hämta följande bildfilsformat i PhotoStitch Wizard: Windows 
eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics 
(.png), okomprimerat Tagged Image File Format (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf), 
Windows Enhanced Meta File (.emf) och Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Card Shop kan ladda upp bilder och videoklipp på broderier från Design 
Player till Facebook® , Flickr® , Twitter®  och YouTube® .

Bakgrunder
PREMIER+™ 2 Card Shop hämtar bakgrundstyger som har installerats med PREMIER+™ 2 
Embroidery System. Skapa nya bakgrunder med PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
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14Projektguiden
Med Projektguiden väljer du en mall som du kan använda för att skapa ett broderat kort. 
Välj den optimala storleken för varje enskilt projekt. Välj mellan fem olika storlekar 
beroende på vilket slags kort du vill skapa och hur mycket tid du kan lägga på broderiet. 
Mallen kan användas stående, liggande eller kvadratiskt beroende på vad du föredrar.
Du kan välja ett vikbart kort med fyra sektioner, ett dubbelsidigt kort med två sektioner 
eller ett ensidigt kort.
Klicka på New  för att starta Projektguiden.

Välja tema och layout

Tema
Välj ett tema från listan. I förhandsvisningsrutan visas den första kortmallen i det valda 
temat.

Layout
Välj mellan tre olika layouter:

Vikbart kort
Skapa ett vikbart kort med framsida, insida och baksida, t.ex. ett gratulationskort.

Dubbelsidigt kort
Skapa ett kort med fram- och baksida, t.ex. ett vykort.
Vykortsmallarna har plats för en stämpel (frimärke), adress och ett meddelande.

Enkelsidigt kort
Skapa ett enkelsidigt kort för t.ex. diplom eller tillkännagivanden.



78          PREMIER+™ 2 Card Shop   Projektguiden 

Välja mall

På sidan Select Template (välj mall) väljer du vilken kortmall du vill använda. Välj en 
mallkategori i rullgardinsmenyn, eller använd Search for Keywords för att söka efter mallar 
med nyckelord i namnen.

Välja storlek och brodérbåge

Välj en fördefinierad storlek eller en brodérbåge. Välj om du vill sy ett broderi eller flera 
broderier.
Om du har valt ett enkelsidigt kort eller om brodérbågen är för liten för att hela sömnadsprojektet ska 
rymmas som ett broderi är bågalternativen inte tillgängliga (inaktiverade).

Så här skapar du ett gratulationskort för guldbröllop
1 Klicka på New  i huvudverktygsfältet så öppnas sidan Select Theme and Layout Projektguiden. En 

kortmall för gratulationskort visas.
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2 Bläddra nedåt i temalistan till 
vänster och välj temat Christmas 
och därefter temat New Baby. 
I förhandsvisningsrutan visas 
den första kortmallen i 
respektive tema.

3 Välj Anniversary och kontrollera 
att alternativet Folding Card 
(vikbart kort) är markerat under 
Layout.

4 Klicka på Next (nästa). Sidan 
Select Template (välj mall) visas.

5 I textfältet Search for keywords 
(sök på nyckelord) skriver du:
50

6 Placera pekaren över 
guldbröllopskortet i 
porträttformat med 
champagneflaskan.
Om du håller muspekaren över en miniatyr utan att klicka på den visas mallens namn. Mallen heter 
”50th Anniversary 1 Portrait”.

7 Klicka på miniatyren 50th 
Anniversary 1 Portrait. 
Mallen visas i 
förhandsvisningsområdet.

8 Klicka på Next (nästa). Sidan 
Select Size and Hoop (välj 
storlek och brodérbåge) visas.

9 Välj Small 125 x 175 mm under 
Select Size (välj storlek).

10 Klicka på Change hoop (byt 
båge). Då visas dialogrutan 
Hoop Selection (välja båge).

11 Kontrollera att Enter Hoop Size 
(ange bågstorlek) inte är 
markerat.

12 Klicka på pilen för 
nedrullningslistan Hoop Group 
(båggrupp) och välj Universal. 

13 Klicka på pilen för Hoop Size och 
välj 360mm x 350mm - Universal 
Multipart Hoop 1. Ställ in 
Orientation till Rotated.

14 Klicka på OK. Brodérbågen visas 
i guiden.

15 Välj Single embroidery (ett 
broderi) under Hoop Options 
(bågalternativ).
PREMIER+™ 2 Card Shop skapar 
ett fyrdelat kort med en layout 
anpassad för vikning och 
sömnad.
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Om du ska använda en mindre brodérbåge väljer du Multiple embroideries (flera broderier) för att skapa 
separata broderier för kortets framsida, baksida respektive insidor.

16 Klicka på Finish (slutför) för att avsluta guiden. Gratulationskortet är placerat mitt på arbetsytan och 
framsidan visas.

17 Klicka på fliken Inner (insida) eller använd tangenterna Ctrl + Tab om du vill visa kortets insidor.

18 Klicka på fliken Back om du vill se kortets baksida. Klicka sedan på fliken 
Front för att återgå till kortets framsida.
Du kan också växla mellan sidorna med hjälp av tangenterna Ctrl + Tab eller 
PgUp och PgDown.

19 Håll muspekaren över flaskan på arbetsytan. Pekaren ändras till en 
blomma .
Blompekaren anger att det är ett broderi.
I PREMIER+™ 2 Card Shop sys broderier med relativt låg stygntäthet vilket är 
lämpligt för sömnad på platt tyg och, i vissa fall, papper.

20 Håll muspekaren över texten ”Wonderful Years”. Pekaren ändras till 
textpekaren i form av bokstaven A .
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15Visa kortmönster

Välja sidor och ytor
Välja sidor
Välj kortsida genom att klicka på flikarna högst upp på arbetsytan.
Du kan också använda tangentbordet för att flytta mellan sidorna i kortet:

 Med tangenterna PgUp och PgDown flyttas du till föregående respektive nästa sida.
 Tryck på Ctrl + Tab om du vill visa nästa sida.
 Om du trycker på End-knappen visas kortets sista sida.
 Om du trycker på Home-knappen visas kortets första sida.

Se ”Så här skapar du ett gratulationskort för guldbröllop” på sidan 78.

Välja ytor
Om du vill välja en yta på en kortsida (till exempel för text, motiv eller bilder) klickar du på 
önskad yta.
Du kan också använda tabbtangenten för att välja ytor i kortet och flytta runt mellan dem.
Du kan dock bara välja kortytor med tabbtangenten om sidan innehåller mer än ett motiv, en bild eller en 
textsträng. Annars måste du klicka på önskad yta för att markera den.

Zoomkommandon
Det finns ett antal funktioner som gör det lättare att navigera i sömnadsprojekt, bland 
annat zoomfunktionerna. Som standard visas sömnadsprojektet i en storlek som fyller 
hela fönstret, på samma sätt som om du klickar på Zoom To Fit (anpassa till fönster) efter 
att ha zoomat in eller ut.

Visa bakgrund
Använd funktionen View Background (visa bakgrund) om du vill ändra bakgrundsfärg eller 
bakgrundstyg eller flytta kortets tygbakgrund.

 Använd Kortfärg (kortfärg)  om du vill ändra färgen på standardbakgrundstyget för 
projektet.

 Använd funktionen Background  för att välja ett bakgrundstyg.

 Använd Flytta bakgrund (flytta bakgrund)  om du vill flytta tygbakgrunden.

Funktionen Move Background (flytta bakgrund) är endast tillgänglig efter att en bakgrund har valts.

Kortfärg
Använd funktionen Card Color  för att välja färg på bakgrundstyget för ditt projekt. 
Dialogrutan Card Color (kortfärg) öppnas.

Klicka och dra för att zooma in ett område

Anpassa till fönster
Dra för att zooma in eller ut

Klicka för att zooma in direkt
Klicka för att zooma ut direkt

Välj eller ange zoomnivån i procent
100 % zoomnivå
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Med funktionen Card Color  ändras standardbakgrundstygets färg. Använd Background  för att 
ändra tyget.
Klicka på nedåtpilen för Color (färg) och välj en färg, eller 
klicka på More Colors (fler färger) i nedrullningspanelen för 
att visa dialogrutan Colors (färger) med Standard-fliken 
markerad.

Återställ till mall
Om du vill återställa den ursprungliga bakgrundsfärgen 
klickar du på Reset to Template (återställ till mall).

Flytta bakgrund
Använd funktionen Move Background  för att flytta bakgrunden i projektet.
Klicka på ikonen Move Background . Muspekaren ändras till en pil med fyra spetsar . 
Klicka och dra för att flytta tygbakgrunden i projektytan.
Avmarkera genom att högerklicka.

Design Player
Använd Design Player (mönsterspelaren) för att spela upp stygnen i det aktuella 
kortprojektet som om de sys från ett exporterat broderi. Alla delar av projektet visas, 
oavsett om de har markerats eller inte.
Om kortprojektet delas upp i flera broderier när det sparas visas bara broderiet på den aktuella sidan.
De aktuella inställningarna för Optimize for Sewing (optimera för sömnad) i PREMIER+™ 2 
Configure tillämpas.

Starta eller pausa 

Styr uppspelningen 
med reglaget

Broderiinformation

Hoppa till 

Hoppa till sista stygnet
Spola bakåt

Spela upp i dubbel
hastighet
Dela en bild eller
ett videoklipp online

uppspelningen

första styge
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16Redigera ditt projekt

Spara broderier
Broderier kan sparas på två olika sätt:

Spara som
Om du använder den här funktionen visas dialogrutan Save As där du kan spara projektet 
med det befintliga filnamnet eller med ett nytt filnamn.
Om du sparar ett projekt med samma namn som ett befintligt projekt öppnas en 
dialogruta där du får bekräfta att du vill fortsätta och skriva över projektet med den 
reviderade versionen.
Spara eller kopiera projektet och använd PREMIER+™ 2 Embroidery för att exportera och sy broderier som 
skapats i PREMIER+™ 2 Card Shop.

Spara när du stänger eller avslutar
Om du gör ändringar i ett projekt och sedan försöker stänga projektet innan du exporterar 
det visas ett meddelande där du får ange om du vill spara det ändrade projektet.

Om du stänger PREMIER+™ 2 Card Shop eller använder New för att stänga projektet får du 
en fråga om projektet som du har ändrat utan att spara. Välj mellan:

Spara som
Använd Save As  för att spara kortet som ett uppdelat broderi i .vp4-format. Då sparas 
broderiet med det namn du anger i dialogrutan Save As.
Save As skriver över befintligt broderi. Ändra namnet innan du sparar om du vill spara en ny version av 
samma projekt.

Kopiera
Använd Copy  om du vill skapa en kopia av den valda kortsidan. Kopian placeras i 
urklippsblocket och kan klistras in därifrån som ett broderi i en annan modul i PREMIER+™ 
2 Embroidery System.
För att rätt sida ska kopieras bör du kontrollera att en motiv-, text- eller bildruta är markerad. 

Yes (ja) Spara ändringarna i projektet. Om det är ett nytt projekt visas 
dialogrutan Spara som.

No (nej) Spara inte projektet och fortsätt. Eventuella ändringar i 
projektet går förlorade. Om projektet var nytt tas det bort 
utan att sparas.

Cancel 
(avbryt)

Projektet sparas inte men hålls öppet och PREMIER+™ 2 Card 
Shop stängs inte.
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När du kopierar grupperas alla broderier på sidan. Alternativen Combine, ColorSort och Remove Overlap 
är inte aktiverade. Därmed kan du fortsätta att redigera kortsidan i PREMIER+™ 2 Embroidery med hjälp 
av Restrict Groups.

Kopiera alla sidor
Använd Copy All Pages  för att kopiera ett helt kort. Kopian placeras i urklippsblocket 
och kan klistras in därifrån som ett broderi i en annan modul i PREMIER+™ 2 Embroidery 
System.
När du kopierar grupperas alla broderier på kortet. Alternativen Combine, ColorSort och Remove Overlap 
är inte aktiverade. Därmed kan du fortsätta att redigera kortet i PREMIER+™ 2 Embroidery med hjälp av 
Restrict Groups.

Ångra
Använd Undo (ångra)  om du vill ångra den senaste åtgärden. Klicka på Redo (gör om) 
om du inte är nöjd med resultatet.

Gör om
Använd Redo (gör om)  för att återställa den åtgärd som senast ångrats med Undo. 
Klicka på Undo (ångra) om du inte är nöjd med resultatet.
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